
TOIMINNALLISEN
OPPIMISEN TYÖPAJAT

#Liikunnanalue- 

järjestöt
KÄYTÄNNÖNLÄHEISTÄ KOULUTUSTA ESI- JA ALAKOULUJEN 
OPETTAJILLE SEKÄ KOULUNKÄYNNINOHJAAJILLE.
Toiminnalliset menetelmät opetuksessa ja oppitunnin aikainen liikunta on tutkimusten 
mukaan yhteydessä hyviin oppimistuloksiin. Koulupäivän aikaisella liikunnalla on todettu 
olevan myönteisiä vaikutuksia erityisesti oppimisen mahdollistaviin tekijöihin, kuten teh-
täviin keskittymiseen, käyttäytymiseen ja viihtyvyyteen. 

Toiminnallisen oppimisen työpajoissa saat käytännön vinkkejä toiminnallisten opetus-
menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen osana opetusta ja istumisen tauottamista. 
Tarjolla on kolme käytännönläheistä työpajaa esi- ja alakoulun opetushenkilöstölle sekä 
koulunkäynninohjaajille. Työpajat voidaan toteuttaa 2-3 tunnin kokonaisuuksina.

AKTIVOIVA OPPIMISYMPÄRISTÖ
Toiminnallisessa oppimisessa voidaan hyödyntää erilaisia lattiaan tai maahan teipattuja 
tai maalatuja kuvioita. Työpajassa tutustut harjoitusten kautta muutamiin erilaisiin ku-
vioihin ja saat ideoita, kuinka hyödyntää niitä opetuksessa. Työpajassa ideoidaan myös 
oman koulun teippauksia ja maalauksia.

TOIMINNALLISUUS TAVAKSI
Toiminnallinen oppiminen ei ole mitään erityisiä temppuja tai irrallisia harjoitteita keskel-
lä koulupäivää, vaan yksi pedagogisista valinnoista ja työtavoista, joilla saadaan lisättyä 
liikettä ja fyysistä aktiivisuutta koulupäivään. Työpajassa saat vinkkejä, kuinka lisätä lii-
kettä omaan luokkaan luokkarutiineiden, toiminnallisten työtapojen sekä taukoliikunnan 
avulla.

MATERIAALEISTA ON MONEKSI
Työpajassa tutustut erilaisiin valmiisiin sekä itse tehtäviin toiminnallisiin materiaaleihin ja 
saat vinkkejä kuinka erilaisia materiaaleja voi hyödyntää toiminnallisissa menetelmissä 
oppitunneilla. Työpajassa askarrellaan jokin toiminnallisessa oppimisessa hyödynnettävä 
materiaali, jonka osallistuja saa itselleen työhön mukaan.

Näiden koulutusten suunnitteluun on saatu Opetus- ja kulttuuriministeriön tukea.

Etelä-Karjalan Liikunta ja 
Urheilu ry
lasse.heiskanen@eklu.fi 
p. 040-500 1849

Keski-Pohjanmaan Liikunta ry
emilia.hirvi@kepli.fi
puh. 0440916 076

Pohjanmaan Liikunta ja
Urheilu ry
tanja.hietikko@plu.fi 
p. 0400-623 127

Etelä-Savon Liikunta ry
anna.parta@esliikunta.fi 
p. 044-341 0077 

Keski-Suomen Liikunta ry
jouni.vatanen@kesli.fi 
p. 050-552 4997

Pohjois-Karjalan Liikunta ry
toimisto@pokali.fi 
p. 050 441 7327

Etelä-Suomen Liikunta ja 
Urheilu ry
tarja.nieminen@eslu.fi 
p. 0400 894 559
sari.sivonen@eslu.fi 
p. 040-544 7771 

Lounais-Suomen Liikunta ja 
Urheilu ry
karita.toivonen@liiku.fi 
p. 040-900 0841

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta 
ja Urheilu ry
mari.patanen@popli.fi 
p. 040-720 7960

Hämeen Liikunta ja Urheilu ry
kaisa.bjorn@hlu.fi
p. 040 7108451

Kymenlaakson Liikunta ry
petteri.makela@kymli.fi 
p. 044-013 7081

Pohjois-Savon Liikunta ry
anne.kekalainen@pohjois- 
savonliikunta.fi 
p. 050-560 5437

Kainuun Liikunta ry
ira.liuski@kainuunliikunta.fi 
p. 044-532 5918

Lapin Liikunta ry
anssi.kiuru@lapinliikunta.fi
p. 0400693321

Päijät-Hämeen Liikunta ja
Urheilu ry 
krista.pollanen@phlu.fi  
p. 050-543 5934

KYSYY LISÄÄ JA TILAA KOULUTUS OMAN ALUEESI LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖLTÄ


