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Kuinka moni tuntee Juoksusankarit?

Kuinka moni on kuullut ”erilaisista 

liikkujatyypeistä”?

Kysymys



Juoksusankarit

• Koululiikuntaliiton ja Suomen Urheiluliiton yhteinen hanke, 

jossa juoksuinnostusta ja tietoa viedään alakouluille, 

yläkouluille, lukiolaisille ja opetustyötä tekeville

 Videot, tietoiskut ja monipuoliset materiaalit

 Kärkiviestinä: Juokseminen & Erilaiset liikkujatyypit

 Vuoden 2017 teema: Koulujen omat juoksutapahtumat

• Materiaaleissa ja yhteistyökumppanina Suomen 

Urheiluliitto ry ja UKK-instituutin Terve Koululainen 

(TEKO)



Lukuja ja materiaaleja 2017

• Rekisteröityneitä luokkia 540 (4.9.2017)

• Yli 16 000 oppilasta (alkusyksystä +2000)

• 24 Youtube-videota

• Juoksusankarit Opas (syksy 2017)

• Välituntimaraton

• Aitajuoksun opasteet

• Juoksusankarit testi I ja testi II



Mitä tulee mieleen sanoista:

”koululiikunta & juokseminen”

1. Tehtävä

Omat kokemukset

• Kokemukset omasta koululiikunnasta

• Mikä oli positiivisin kokemus

• Mikä negatiivisin muisto

• Kokemukset koulusi liikunnasta



Juokseminen & erilaiset liikkujatyypit

Vain osa liikkujista kokee liikuntakulttuuria hallitsevan, 

fyysisiä ominaisuuksia korostavan ja pärjäämistä ihannoivan 

urheilukulttuurin itsellensä mielekkäänä tapana liikkua.

• Kilpailusta innostuvat

• Uurastajat / urakkana suorittavat

• Elämysliikkujat

• Terveyden korostajat

• Tuottajat / muiden liikuttamisesta motivoituvat



Minkälainen liikkujatyyppi sinä olet?

Minkä tyyppisiä juoksukokemuksia 

teidän koulussa on tarjottu?

Pohdi vierustovereiden kanssa…



Materiaaleja
uusimmat



Juoksusankarit 

opas

• Perehdyttää opettajan 

Juoksusankareihin, 

juoksemiseen ja erilaisiin 

liikkujatyyppeihin

• Sisältää myös 

Juoksusankarit testit



Välituntimaraton jakoon 

valtakunnallisesti



Aitajuoksun 

opasteet





Nettisivut 
– materiaalit sekä tietoa 

juoksemisesta ja tapahtumista



Youtube soittolista: Juoksusankarit



Yle Aamu-tv:n haastattelu 7.8.2017
• KLL, OLL ja Jaana Kari tekivät yhdessä kannanoton 

”Liikkujatyypit keskiöön liikunnanopetuksessa”

• YLE:n Aamu-TV kutsui haastateltavaksi: 

KLL Matti Hannikainen ja LitT Jaana Kari 

• YLE Areena

https://www.epressi.com/tiedotteet/koulutus/liikkujatyypit-keskioon-liikunnanopetuksessa.html
https://areena.yle.fi/1-4198354


Työpajatehtäviä



Tutustumme näihin…

• Onko kilpaurheiluksi miellettyyn lajiin 

mahdollista kehittää kaikille liikkujatyypeille 

sopivia liikuntatunteja?

• Onko elämysliikunnaksi miellettyyn 

liikuntamuotoon mahdollista kehittää 

kaikille liikkujatyypeille sopivia 

liikuntatunteja?

• Tarvitseeko olla?



Valitaan laji tai liikuntamuoto ja 

suunnitellaan siihen eri liikkujatyypit 

huomioivia tehtäviä/harjoitteita 

Pesäpallo, lentopallo, koripallo…

Suunnistus, uinti, hiihtäminen…

Tanssiminen, voimistelu, sauvakävely…

2. Tehtävä 

Suunnittele liikuntatunti erilaisten 

liikkujatyyppien näkökulmasta



Huomioi tunnilla / eri liikuntatunneilla

• Kilpailusta innostuvat

• Uurastajat / urakkana suorittavat

• Elämysliikkujat

• Terveyden korostajat

• Tuottajat / muiden liikuttamisesta motivoituvat



Pesäpallo

• Kilpailutyyppi pitää itse pelistä, lyöntimyllystä… 

kuinka huomioida hänet liikuntatunnilla?

• Uurastajatyyppi saa tunnille selkeät tavoitteet: 

kopittelu- ja lyöntien osumamäärä, tekee innokkaasti 

jokaisen taitoharjoitteen

• Elämystyyppi haastaa itseään tehtävissä: 

esim. eri kokoisiin renkaisiin syöttäminen, 

tarkkuusheittojuoksu ja pesäpallogolf

• Toteuttajatyyppi innostuu kun saa suunnitella 

pienryhmälle pesäpallotunnin ja toteuttaa 

sen yhdessä



Usein kysytyt kysymykset (UKK)

• Onko tarkoitus, että kaikilla tunneilla tehdään sovellukset 

eri liikkujatyypeille?

- Ei ole tarkoitus

• Miten organisoit tunnin?

- Yhdelle tunnille voi ottaa 1-3 liikkujatyyppinäkökulmaa. Ei siis 

ole tarkoitus, että jokaisella tunnilla on tarjolla kaikkia. Voit 

toteuttaa pidemmän alkuverryttelyn tietyllä näkökulmalla ja 

jatkaa siitä toisella näkökulmalla. kts. seuraava kohta

• Tarjotaanko liikkujatyypille vain oman tyypin mukaista toimintaa?

- Ehdottomasti ei. On tarkoitus saada säännöllisesti oman tyypin 

mukaisia liikuntakokemuksia, mutta yhtä tärkeää ja jopa 

tärkeämpää on saada monipuolisesti kaikkien tyyppien 

mukaisia kokemuksia



Pääkohdat lyhyesti

• Tunnista oma liikkujatyyppisi ja pohdi kuinka 

toteutat koululiikuntaa

• Vaihtelua liikuntatuntien toteutustavassa 

(liikkujatyyppien kautta)

• Eri tyypit tekevät kaikkien tyyppien juttuja

• Jokainen saa oman liikkujatyyppinsä mukaista 

liikuntaa säännöllisesti



KIITOS!


