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Keski-Suomen Liikunta ry

Keski-Suomen Liikunta ry:n toiminta-ajatuksena on keskisuomalaisten 
hyvinvoinnin tukeminen liikunnan ja urheilun avulla.

Toteutamme asiantuntija-, koulutus- ja kehittämispalveluja urheiluseuroille sekä 
muille liikuntaa järjestäville toimijoille. 

Vaikutamme, viestimme ja verkotamme yhteen liikuntakulttuurin eri toimijoita. 

Keski-Suomen liiton kanssa luotu kumppanuus mahdollistaa useiden liikuntaa edistävien 
tukitoimien tarjoamisen keskisuomalaisille kunnille. 

Lisäksi Jyväskylän kaupungin sekä Laukaan kanssa on omat tarkemmat sopimukset.



1. Urheiluseurat

Kehittäminen:

Seurojen neuvontatuki

Tähtiseura auditoinnit

Nuoret seurajohtajiksi

Lajien liikuntaolosuhdetyö

Seuratoiminnan kehittämisprosessit *

Verkostotyö ja viestintä: 

Seurafoorumit

Rahoitusinfot (mm. seuratuki)

Toiminnanjohtajarinki

Puheenjohtajatapaamiset

Avoimet ovet (soveltava liikunta)

Rive (kotouttaminen ja seuratoiminta)

Koulutukset:

1. Seurakoulutukset 

- urheiluseuran hyvä hallinto*

- urheiluseuran talous*

- seura työnantajana*

- urheiluseuran rekrytointi*

- vastuullisuuskoulutus*

- yhdenvertaisuus seuratoiminnassa*

- liikunnan ajankohtaiskoulutukset*

2. Urheiluseuran kehittämisilta

* = maksulliset koulutuspalvelut

laura.harkonen@kesli.fi



2. Lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden edistäminen

Kehittäminen:

Kuntakohtainen lasten liikuttajien 

yhteissuunnittelu

Harrastamisen Suomen mallin tukitoimet

Työyhteisökehittäminen (varhaiskasvatus)

Verkostotyö ja viestintä:

Varhaiskasvattajien verkosto

Perusopetuksen ja toisen asteen verkosto

Lapset Liikkeelle Keski-Suomessa –verkkojulkaisu

Koululaisten kestävyyskunnon kehittäminen –

opettajan opas

* = maksulliset koulutuspalvelut

Koulutukset:

1. Lasten liikunnan ohjaajakoulutukset

2. Varhaiskasvatus:
- Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset        

käytäntöön –työpaja

- Varhaisvuosien liikunta - vanhempain ilta

- Vekaravipellys - koulutus alle 3-vuotiaiden ohjaajille *

- Liikuntaa pienissä tiloissa *

- Seikkailuliikunta *

- Nassikkapaini *

- Liikettä pihaleikkeihin *

- Lasten motoristen taitojen havainnointi *

3. Perusopetus ja toinen aste:
- liikuntatutor -koulutus

- Välkkärikoulutus 

- koulupäivän liikunnallistamisen työpajat

jouni.vatanen@kesli.fi



* Maanantai 23.5. Konnevesi - Konnevesisali
* Tiistai 23.8. Pihtipudas – valtuustosali 
* Keskiviikko 24.8. Saarijärvi – koulu- ja kulttuurikeskus
* Torstai 25.8. Joutsa - valtuustosali
* Tiistai 30.8. Uurainen - koulukeskus
* Keskiviikko 31.8. Keuruu - valtuustosali
* Torstai 1.9. Toivakka – koulukeskuksen auditorio
* Tiistai 6.9. Jämsä – Vitikkalan koulun ruokala
* Tiistai 20.9. Äänekoski - Pankkari
* Keskiviikko 21.9. Laukaa – Vihtavuoren koulu
* Torstai 22.9. Hankasalmi – Kuuhankaveden koulu
* Keskiviikko 28.9. Karstula – koulukeskus

Kaikki tilaisuudet klo 17.30 – 19.15. Pl. Keuruu klo 17.00 – 18.45.

Aikataulu

Lasten ja nuorten liikunta 
kotikunnassamme -tilaisuudet



Konneveden kunta ja Keski-Suomen Liikunta kutsuvat kuulemaan, keskustelemaan ja 
ratkaisemaan lasten ja nuorten liikunnan ajankohtaisia asioita. Tilaisuuden tavoitteena on 
luoda yhteinen näkemys lasten ja nuorten liikunnan tilasta Konnevedellä sekä pohtia 
erityisiä kehittämiskohteita.

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille lasten liikunnasta ja liikkumisesta kiinnostuneille: lasten 
vanhemmille, varhaiskasvatuksen ja koulun henkilökunnalle, urheiluseuroissa toimiville 
sekä muille liikuntaa järjestäville tahoille (mm. 4H, MLL, seurakunta) sekä nuorille.

klo 17.30 Tilaisuuden avaus
- Jouni Vatanen, Keski-Suomen Liikunta

17.45 Pyydetyt puheenvuorot
- Esa Harlin, Konneveden Urheilijat
- Päivi Minkkinen, Konneveden varhaiskasvatuspalvelut
- Petri Karjalainen, Konneveden koulutoimi
- Tanja Wichmann, Konneveden liikuntatoimi

18.45 Yhteinen kehityskeskustelu ja jatkotoimenpiteistä sopiminen
19.45 Tilaisuuden yhteenveto ja päätös

Lasten ja nuorten liikunta 
Konnevedellä



Varhaisvuosien 
liikunta

Liikkuminen koulussa Seuratoiminta

Vanhempiin vaikuttaminen

Lasten liikunnan kokonaisuus



Miksi lasten liikunta kannattaa 
kehittää yhteistyössä?

* Yhteisen näkemyksen lisääminen

* Yhteinen vanhempiin vaikuttaminen

* Eri ikävaiheiden painotusten selkiyttäminen

* Yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen



Varhaisvuosien 
liikunta

Varhaislapsuuden fyysisen aktiivisuuden merkitys koko elämänkulussa



Aika Kaksi arki-iltaa yhteensä 6 tuntia. 

Ilmoittautuminen: 

Ilmoittaudu mennessä.
https://www.kesli.fi/lapset-ja-nuoret/lasten-ja-
nuorten-valmentajien-ja-o/lasten-liikunnan-
ohjauksen-starttik/

Tiedustelut: 
Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä Jouni Vatanen,
jouni.vatanen@kesli.fi tai puh. 050 552 4997.

Koulutus on maksuton. Kiitos Keskimaan Ilo auttaa 
Keski-Suomea kampanjan 

Lasten ja nuorten liikunnan 
ohjaajakoulutukset

Koulutuksessa 
teoriaopetusta ja 

käytännön 
harjoituksia!

Paikka:

Kohderyhmä: 
* Uudet ja vähän kokemusta omaavat ohjaajat
* Kaikki lasten liikunnan ohjaustoiminnasta kiinnostuneet
* Nuoret urheilijat
* Lasten vanhemmat

Koulutuksen sisältö: 
* Ohjaajana toimimisen yleisiä periaatteita
* Lasten liikunnan laatutekijät
* Harjoitustapahtuman sisällön suunnittelu
* Harjoitustapahtuman käytännön toteutus



Alustava aikataulu. Muutokset mahdollisia ja todennäköisiä. 

Ilmoittautuminen: 

Ilmoittaudu mennessä.
https://www.kesli.fi/lapset-ja-nuoret/lasten-ja-
nuorten-valmentajien-ja-o/lasten-liikunnan-
ohjauksen-starttik/

Tiedustelut: 
Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä Jouni Vatanen,
jouni.vatanen@kesli.fi tai puh. 050 552 4997.

Koulutus on maksuton. Kiitos Keskimaan Ilo auttaa 
Keski-Suomea kampanjan 

Lasten ja nuorten liikunnan 
ohjaajakoulutukset

Koulutuksessa 
teoriaopetusta ja 

käytännön 
harjoituksia!

* Viitasaari  ma 10.10. ja ke 12.10.

* Saarijärvi ti 11.10. ja to 13.10.

* Keuruu Ti 25.10 ja ke 2.11.

* Jämsä Ke 26.10 ja to 3.11.

* Äänekoski To 27.10. ja ti 1.11.

* Karstula Ti 8.11. ja ke 16.11.

* Joutsa Ke 9.11. ja to 17.11.

* Jyväskylä To 10.11. ja ti 15.11.



TUOTTAJA:
Keski-Suomen Liikunta

TYÖRYHMÄ:
Jouni Vatanen, Keski-Suomen Liikunta
Pertti Huotari, Jyväskylän Yliopisto liikuntatieteellinen 
tiedekunta
Ari Nummela, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Kihu
Tuija Tammelin, Likes, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Samuli Pentinniemi, Jyväskylän kaupunki opetuspalvelut
Jon Salminen, Liikuntapääkaupunki Jyväskylä
Antti Laukkarinen, Jyväskylän kaupunki viestintä

Ladattavissa: https://www.kesli.fi/lapset-ja-nuoret/

Koululaisen kestävyyskunnan kehittäminen –opettajan opas

https://www.kesli.fi/lapset-ja-nuoret/




Ladattavissa: https://www.kesli.fi/lapset-ja-nuoret/

… huomioi lasten liikunnassa ja ympäristössä tapahtuneita 

muutoksia

… auttaa huomioimaan oppilaiden erilaisen lähtötason 

merkityksen

… antaa ohjeita kestävyyskunnon kehittämisessä alkuun 

pääsemiseksi

… välttää sanoituksessa ja termeissä vahvaa kilpaurheilun 

leimaa

… mahdollisuuksien mukaan aineistoon liitetään 
videomateriaalia

… monipuolisesti ja kattavasti 5.-9. luokkalaisen 
kestävyyskuntoon vaikuttavia tekijöitä

… tietoa, joka antaa valmiuksia huolehtia kouluiän jälkeenkin 
omasta kestävyyskunnosta

… tunnistaa kasvuiässä olevan lapsen ja nuoren erityispiirteet

https://www.kesli.fi/lapset-ja-nuoret/


3. Aikuisten liikunta

Kehittäminen:

Työikäisten työhyvinvoinnin edistäminen (Buusti 360)

Urheiluseurojen aikuisliikunnan edistäminen

Suomen Aktiivisin Työpaikka -henkilöstöliikuntakartoitukset

Liikuntaneuvonnan palveluketjujen kehittäminen

Ikäihmisten fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan lisääminen

Perhekeskusten liikunnan edistäminen

Verkostotyö ja viestintä: 

Meijän Polku -toiminta

Hankeavustukset

Koulutukset:

”Ikiliikkuja innostaa liikkumaan” koulutukset

Jyrki.saarela@kesli.fi



4. Muu kuntayhteistyö

Kehittäminen:
Liikunnan yleinen asiantuntija-apu 
Liikuntapaikkarakentamisen tuki 
Likesin KuntaVirveli 2.0. hyödyntäminen (syksy)

Koulutukset:
Liikunnan ajankohtaiskoulutukset

Verkostotyö, viestintä ja tapahtumat:
Informaatiotuki (www.kesli.fi/kunnat)
Liikunnan viranhaltijaverkosto
Keski-Suomen Urheilugaala

petri.lehtoranta@kesli.fi


