
Liikettä amiksiin -työkalupakki

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, 
SAKU ry



Liikkuva oppilaitos -prosessi

1. Päätöksen teko ja resurssien varaaminen 

• Koulutuksen järjestäjän ylimmän johdon päätös fyysisen aktiivisuuden lisäämisestä 

• Pedagogisen johdon päätös työryhmän perustamisesta.  

• Työryhmän tavoite, aikataulu ja talouden raamit

• Projektin aikataulun raameista sopiminen 

2. Lähtötilanteen arviointi ja päätös painotuksista 

• SAKU ry:n edustajan ohjaama tilaisuus, jossa kartoitetaan lähtötilanne ja 
päätetään millaisia toimenpiteitä painotetaan

• Päätöksen pohjalta tavoiteasettelu 

• Liikkeelle lähtö: 1. toimenpiteet ja tavoiteaika 

3. Kontrollikohtaamiset 2-5 (osa oppilaitoksissa osa verkossa)  

• Sovittujen asioiden kontrolli ja arviointi 

• Suunnitelman tarkentaminen: jatkoideointi ja seuraavista toimista päättäminen

4. Projektin päättäminen 

• Tilannekartoitus ja muutoksen dokumentointi 

• Jatkokehittämisen, levittämisen ja juurruttamisen toimenpiteiden kirjaaminen 



Miksi lisää liikettä?

• Liikkeen lisäämisellä oppilaitokseen on 
monta tutkitusti todettua hyötyä:

• Lisää liikettä ja terveystiedon lukutaitoa

• Tuetaan oppimista

• Kestävää työkykyä

• Jaksamista opiskeluun

• Yhdessä tekemistä ja osallisuutta



• Leipäteksti Tahoma, 18 pt.

• Käytä tabulaattoria, jotta saat saman
kohdan toisen rivin samalle
tasolle ensimmäisen kanssa.

• Teksti on keskitetty pystysuunnassa.

• Mieluummin paljon dioja
kuin paljon tekstiä.

https://vimeo.com/179304158
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https://vimeo.com/180724250


Työkaluja liikkeen lisäämiseen

viidestä eri näkökulmasta

• NÄKÖKULMA 1: Fyysisen aktiivisuuden edistäminen 
opetuksen sisältönä

• NÄKÖKULMA 2: Toimintaympäristöjen 
muokkaaminen

• NÄKÖKULMA 3: Liikuntatottumuksiin vaikuttaminen

• NÄKÖKULMA 4: Tapahtumien ja toiminnan 
järjestäminen

• NÄKÖKULMA 5: Henkilöstön kouluttaminen ja 
motivaatioilmapiiriin vaikuttaminen



NÄKÖKULMA 1: Fyysisen liikkeen edistäminen 

opetuksen sisältönä

1. Pienillä resursseilla: uudelleen ajatteleminen ja 
työtapojen muutos

• Taukoliikkuminen osaksi opetusta

✓ Opetuksen jaksottaminen taukojen mukaan

✓ Ammattiaineiden opettajan esimerkki

✓ Tutkintoalojen osaamisen hyödyntäminen.

• Liikkumisen salliminen osana oppituntia

✓ Eri työasentojen testaaminen

✓ Erilaisten työskentelytapojen salliminen

2. Opetuksen sisältöjen muokkaaminen

• Liikkuva Amis –työpaja

• SAKU -toiminnan toteutussuunnitelmat

• Ammattiosaajan työkykypassi
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NÄKÖKULMA 2: Toimintaympäristöjen muutokset

1. Liikuntatilojen ovet auki ja liikettä oppilaitoksen käytäville

• Oppimisympäristön matalankynnyksen liikkumisen paikkojen 
mahdollistaminen

• Liikkumisen ja harrastamisen paikkoja oppilaitoksen käytäville ja 
oleskelutiloihin

• https://liikkuvakoulu.fi/ideat/

2. Ulkotilat hyötykäyttöön

• nurmialueet, asfalttialueet, pyöräparkit, hiekkakentät, 
lähiliikuntapaikat

• https://liikkuvakoulu.fi/ideat/

3. Taukoliikunta

• Taukoliikkuminen osaksi opetusta ja liikkumisen salliminen

• www.smartmoves.fi

4. Muokattu luokka

• www.liikkuvaamis.fi

5. Liikettä työsaleihin

• www.liikkuvaamis.fi

https://liikkuvakoulu.fi/ideat/
https://liikkuvakoulu.fi/ideat/
http://www.smartmoves.fi/
http://www.liikkuvaamis.fi/
http://www.liikkuvaamis.fi/
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NÄKÖKULMA 3: Liikuntatottumuksiin vaikuttaminen

1. Aktiiviset koulumatkat

• Koulumatkojen kulkemiseen voi käyttää erilaisia 
kampanjoita ja teemapäiviä. 

• www.liikkuvakoulu.fi/ideat

2. Taukoliikunta

3. Liikuntatestit liikkumisen tueksi

• Testien teossa kannattaa hyödyntää esimerkiksi oman 
oppilaitoksen sosiaali -ja terveysalan opiskelijoita. 

• Lihaskuntotestit, kävelytestit, kehonkoostumus, 
liikkuvuustestit, voimamies -testit, 
ammatinvaatimustestit. 

4. Yksilöllinen ohjaaminen 

• Personal trainer –palvelut

• Terveydenhoitajan tuki

• Erilaiset teemalliset liikuntaryhmät

http://www.liikkuvakoulu.fi/ideat
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NÄKÖKULMA 4: Tapahtumien ja toiminnan 

järjestäminen

1. Harrastetutorit toimintaa järjestämään

2. SAKU ry:n opiskelijoiden liikuntatoimintaan 
osallistuminen

3. Kolmassektori mukaan liikuttamaan

4. Tapahtumat ja tempaukset

5. Liikuntakerhot
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NÄKÖKULMA 5: Henkilöstön kouluttaminen ja 

motivaatioilmapiiriin vaikuttaminen

1. Henkilöstön osaamisen lisääminen ja 
täydennyskoulutukset

• Istumisen vähentämisen koulutus, Let’s Move It. 

• Henkilökunnan taukoliikuntakoulutus ja taukoliikuntakokeilut 
oppituntien lomassa

• Henkilöstön oma Liikkuva amis -työryhmä

• Ryhmänohjaajien koulutus: liikkuminen osaksi 
ryhmänohjaustunteja

2. Henkilöstön oman liikkumisen tuki 

• Asenteisiin vaikuttaminen ja oman liikkumisen motivaation 
löytäminen

• Liikuntapäivät, liikuntakokeilut ja liikuntakampanjat 

• Liikkeelle.net

• kävelykokouksia erilaisissa ympäristöissä

• SAKU ry:n henkilöstön liikuntatoimintaan osallistuminen 



KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ JA TYÖKALUJA 

Ota nettisivut talteen!

• www.liikkuvaamis.fi

• www.ammattikuntoon.fi

• www.alpo.fi

• www.sakury.net

• SAKU ry:n paikallinen toiminta: 
Ammattiosaajan liikuntavuosi, 
paikalliset SAKUsports-tapahtumat, 
karsintakisat

• SAKU ry:n valtakunnallinen toiminta

• www.liikkeelle.net

• www.smartmoves.fi

• http://www.liikkuvakoulu.fi/ideat

• Let’s Move It –koulutukset tai 
www.letsmoveit.fi

http://www.liikkuvaamis.fi/
http://www.ammattikuntoon.fi/
http://www.alpo.fi/
http://www.sakury.net/
http://www.liikkeelle.net/
http://www.smartmoves.fi/
http://www.liikkuvakoulu.fi/ideat
https://drive.google.com/file/d/0B_M4FxrILBOBOF9RWFFGZ3Myemc/view
http://www.letsmoveit.fi/


KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ JA TYÖKALUJA 

Poimi mukaan sovellukset

• Ammattikuntoon: www.ammattikuntoon.fi

• Sprintgame: www.sprintgame.fi 

• Kahoot: http://www.smartmoves.fi/smart-movesin-kahoot-
visat/ 

• Pistemestari: 
http://floorball.fi/pelaaminen/pelaajat/pistemestari/ 

• One Minute Sport: 
http://oneminutesport.fi/peppuylospenkista/

• Smart Moves –treeniohjelmat: 
http://www.smartmoves.fi/treeniohjelmat-juliste/

• Geokätköily: www.geocaching.com

• Suunnistus: http://mobo.suunnistus.fi/

• SportTracker: http://www.sports-tracker.com/

• Jungle race: http://kajaanigamestudios.com/

http://www.ammattikuntoon.fi/
http://www.sports-tracker.com/
http://kajaanigamestudios.com/
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http://www.sprintgame.fi/


Kiitos!

sakury.net
liikkuvaamis.fi
arjenarkki.fi

alpo.fi


