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KANNEN KUVA: JUSSI ESKOLA  |  JULKAISUN TAITTO: PII & WAAK

Lisää liikettä    yläkouluihin! 
Anna nuorille mahdollisuus ideoida liikettä koulupäiviin 

– hyvinvointi ja kouluviihtyvyys lisääntyvät.

Nuorten ääni kuuluviin
KOULULIIKUNTALIITTO TOTEUTTI yläkoulu- ja 
 lukioikäisille nuorille suunnatun liikkumiskyselyn. Kyse-
lyssä selvitettiin  yläkoululaisten ja lukiolaisten koulupäivän 
aikaista aktiivi suutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Nuoret 
haluavat pur kaa koulupihojen yksipuolisuutta, jatkuvaa 

istumista sekä liikuntatilojen käyttörajoituksia. 
Nuoret sitoutuvat ja innostuvat helpommin, kun ovat 

olleet itse vaikuttamassa lopputulokseen. Mahdollistatko 
sinä opettajana liikkumiseen yläkoulussa? 

Kysely
   660 vastausta.
   Vastanneista 83 % naisia, 
14 % miehiä ja 3 % muita.

   68 % yläkoululaisia ja   32 % 
lukiolaisia.

”Jokaisen tunnin aikana voisi 
tulla sääntö, että pidetään pieni 
kävelytauko. Se aktivoi ja auttaa 
myös keskittymään paremmin.”

”Enemmän tekemistä 
koulunpihalla, kuin 

asfaltti ja pari 
penkkiä.”

”Hankkimalla 
kunto-

laitteita 
koulun 

pihalle.”

”Toivoisin että meillä olisi lupa mennä 
liikuntasaliin välitunnin aikana.”

” Opettajat 
voisi pitää 

toiminnallisia 
oppi-

tunteja, 
eikä vaan 

istumista.”

Pyöräsankarit kannustavat 
nuorten osallisuuteen
PYÖRÄSANKARIT-KOULUISSA oppilaista koostuvat 
Pyörätiimit suunnittelevat ja toteuttavat pyöräilytoimintaa 
koulunsa oppilaille. Lukuvuonna 2020-2021 Pyörätiimit to-
teuttivat yhteensä huikeat 111 aktiviteettiä 31 eri koulussa. 
19 724 oppilasta osallistui eri aktiviteetteihin. 

Kartanonkosken koulussa Vantaalla oli pyörien takava-
lokampanja. Pyörätiimi teki havainnoin, että lain vaatima 
takavalo puuttui usealta. Pyöräsankarien tukieuroilla 
hankittiin valoja ja koulupäivän aikana pyörätiimiläiset 
kävivät laputtamassa valottomia pyöriä. Lappua vastaan 
pyörän omistajat kävivät lunastamassa itselleen valon. ”Oli 
mahtavaa nähdä pyörätiimiläisten osaamisen kasvaminen”, 
hehkuttaa opettaja Elina Piispanen. 

Meri-Porin yhtenäiskoulun Pyöräsankarit-tiimi ideoi 
pyöräilyviikon. Viikon aikana kannustettiin koulun oppi-

laita pyöräilemään sekä koulumatkat että lisäämään polku-
pyöräilyä vapaa-ajalla. Pyörätiimi mainosti pyöräilyviikkoa 
koulun sometileillä ja keskusradion kautta. Pyöräilykort-
teihin merkittiin päivittäiset pyöräilyminuutit viikon ajalta. 
Korttien palauttaneiden kesken arvotiin mm. pyöräilykypä-
riä, matkamittareita, pyöränvaloja ja soittokelloja. ” Saimme 
innostettua kiitettävästi koululaisia pyöräilyn pariin ja viikko 
onnistui kokonaisuudessaan loistavasti”, iloitsee opettaja 
Suvi Haanpää. 

Anna nuorille mahdollisuus ideoita, toteuttaa ja arvioida. 
Osallista oppilaat tekemään toimintaa koulussanne. Yhdessä 
tehden liike lisääntyy! 

Lue lisää kyselystä ja Pyöräsankarit-kouluista kll.fi.
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koululaiset

Palloilusarjoista ja 
FutsalSkabasta 
yhteishenkeä!

KLL:N PALLOILLUSARJOISSA koululaiset pääsevät yhdes-
sä opettelemaan yhteishenkeä, yhteistyötä, kaveruutta 
ja Reilun Pelin arvoja. Arvoja, jotka ovat tärkeitä arjessa 
ja urheilussa. Yläkoulujen ja lukioiden sarjoissa pelataan 
koulu joukkuein. Mestaruudet ratkotaan pesäpallossa, 
jalkapallossa, koripallossa, lentopallossa ja salibandyssa. 
Lisäksi KLL järjestää kaukalopallo- ja käsipallosarjat yhteis-
työssä lajiliittojen kanssa.

Uudistettu FutsalSkaba on huippusuosittu kiva kisailu 
kaikille eskareille ja 1.-6. luokkien oppilaille. Futsal Skabassa 
koko opetusryhmä osallistuu yhteisesti toimintaan. 
Koulu liikuntaliitto ja Suomen Palloliitto on kehittänyt 
futsalsääntöjä mukaillen koulusovelluksen, joka helpottaa 
pelaamista ja saa helposti aikaan onnistumisen tunteita. 

Yhteistoiminnallisen kisailun kautta luokan luokkahenki ja 
yhteenkuuluvuus paranee. Samalla koko koulun liikunnalli
nen innostus kehittyy.

FutsalSkabaan ilmoittautuminen alkaa syksyllä ja pelejä 
pelataan vuoden 2022 alussa. Saman aikaisesti Futsal-
Skaban kanssa pelataan Futsalin EM-kisat 19.1.–6.2.2022, 
jossa myös Suomi on mukana. FutsalSkabassa on mukana 
myös Suomen futsalin maajoukkueet tervehdyksin ja vii-
kottaisin yksilö- ja ryhmähaasteiden muodossa.

-

Lue lisää KLL:n nettivuilta www.kll.fi
#futsalskaba #meyhdessä
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Pyöräsankarit 
kouluhaku 

2021-2022
LISÄÄ LIIKETTÄ ylä- ja yhtenäiskouluihin. Hakekaa mukaan 
 Pyöräsankarit-kouluksi ja saatte käyttöönne ideat pyöräilyn

edistämiseen. Lisäksi toiminnan toteutukseen on tarjolla  
200€ pienvälinehankintoja varten.

Näillä huikeilla keinoilla koulujen Pyörätiimit innostivat 
oppilaat pyöräilyn pariin viime lukuvuonna: 

Kahoot-visa • Anagrammimittelöt • Fillarikikkavälkät • 
Pyöräsankarit-Among Us •  Kilometri- ja kuvakisat • 

Pyöräradan rakennus lähimaastoon • Sosiaalisen median 
heijastinkampanja • Takavalokampanja • Tehtäväradat 

Täytä hakulomake jo tänään! www.kll.fi KU
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opettajat
Harrastusviikko 6.−12.9.2021
HARRASTUSVIIKON IDEA on tarjota lapsille ja nuorille  
mahdollisuuksia kokeilla taiteen, kulttuurin, tieteen, 
liikunnan ja muiden alojen harrastustoimintaa. Kutsu 
harrastusviikolla paikallisia toimijoita vierailulle kouluun 
tai ota harrastusviikon verkkosivuilta vinkit teemaviikon 
toteutukseen. Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena 
on mahdollistaa jokaiselle lapselle maksuton harrastus 
koulupäivän yhteydessä. 

Harrastamisen iloa koulussa! 
www.harrastusviikko.fi 

Koululiikuntaliiton ajankohtaiset
KOLAHTAAKO SINUN POSTIISI Koululiikuntaliiton 
 uutiskirje? Tilaaminen onnistuu helposti netti sivuiltamme 
kll.fi. Hop, hop tilaamaan – saat liikuttavat vinkit 
seitsemän  (7) kertaa vuodessa! 

Educa 2022
28.−29.1.2022 TAVATAAN EDUCA-MESSUILLA Helsingin 
 Messukeskuksella. Educassa tehdään tulevaisuuden sivistystä. 
 Koululiikuntaliiton osastolla aktivoidaan ja osallistetaan opettajia 
liikkumisen edistämiseen koulussa ja oppilaitoksissa. 

Merkitse ajankohta jo kalenteriisi! 

Inspiroidu lukuvuoteen liikuntamateriaalein
NAPPAA MAKSUTTOMAT materiaaliuutuudet käyttöösi 
nettisivuiltamme kll.fi ja lisäät liikettä koulupäiviin.

ActionTrack yhdistää mobiilipelin, liikkumisen ja eri 
oppiaineet. Juoksu- ja Pyöräsankarit tehtäväkokonaisuuk-
sia löytyy liikuntaan, fysiikkaan ja terveystietoon. Innostava 
ActionTrack sopii osaksi toiminnallista oppituntia, liikunta-
tuntia tai teemapäivää.  

Amazing Race -Pyöräsankareissa pyöräilyyn yhdistyy 
ongelmanratkaisu, yhteistyötaidot ja luovuus. Hyppää 
satulaan ja kokeile!

Pyöräilyaiheisia anagrammeja ratkotaan vaikka äidinkie-
len tunnilla. Löytyykö sinun pyörästäsi ”raju särki”?
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koululaiset
Palloilusarjat 
Koululiikuntaliitto järjestää vuosittain huippusuositut val-
takunnalliset palloilusarjat yläkouluille ja lukioille jalkapal-
lossa, pesäpallossa, koripallossa, lentopallossa ja saliban-
dyssa. Lisäksi yhteistyössä lajiliittojen kanssa pelataan 
mestaruuksista käsipallossa ja kaukalopallossa.
Sarjat: pojat lukio, tytöt lukio, pojat yläkoulu, tytöt yläkoulu
Ilmoittautumismaksu: 65€ /joukkue.
Ilmoittautuminen:
Pesäpallo 22.8. mennessä 
Jalkapallo 22.8. mennessä 
Koripallo 12.9. mennessä 
Lentopallo 12.9. mennessä 
Salibandy 31.10. mennessä 
Lisätietoja: www.kll.fi ja jani.kangasniemi@kll.fi 

Koululiikunta liiton 

alueet liikuttavat!  

Nettisivuiltamme 

löydät aluetoimijoi-

demme järjestämät 

tapahtumat.

HUOM: Tarkista 
tapahtumatiedot 
nettisivuiltamme 

mahdollisten 
muutosten 

varalta.

Golf
9. −10.9.2021 Naantali, Aurinkogolf
Kilpailut järjestetään yhteislähtöinä kello 9.00.
 14−19-vuotiaiden sarjat pelataan torstaina 9.9. Harraste-
sarja ja 10−13-vuotiaiden sarjat pelataan perjantaina 10.9.
Ilmoittautuminen: 26.8.2021 mennessä.
Sarjat: 18 lp scr, p/t10-13v, p/t14-16v, p/t17-19v
18 pb hcp, p/t10-13v, p/t14-16v, p/t17-19v
9 pb harrastesarja p/t 8-19v
Ilmoittautumismaksut: Kilpasarja 40€ ja harrastesarja
25€, sisältää keittolounaan.
Lisätietoja: www.kll.fi ja jani.kangasniemi@kll.fi

Yleisurheilu
18.−19.9.2021 Lappeenranta
Perinteinen KLL-yleisurheilukisa järjestetään Kimpisen 
urheilukentällä.
Sarjat: yläkoululaiset P/T15, lukion ja ammatillisten 
koulujen opiskelijat M/N19. Urheilija voi valita kaksi lajia 
päivässä. Kisan paikallinen järjestäjä on Lappeenrannan 
Urheilu-Miehet (LUM).
Ilmoittautumismaksu: 15€/laji.
Ilmoittautuminen: 9.9.2021 mennessä.
Lisätietoja: LUM: mia.peltola@hotmail.fi  ja    
KLL terho.tomperi@kll.fi 
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Suunnistus 
8.−9.10.2021 Hamina
Koululaisten suunnistuskisat on KLL:n suurin yksilölajin 
kilpailu. Koronan takia kilpailut vasta lokakuussa. Kisojen 
järjestävä seura on Vehkalahden Veikot.

Sarjat: Ikävuosittain 9−17-vuotiaille, sekä vanhimpina 
H/D 20 -sarjat. 
Ilmoittautumismaksu: 16€/kilpailija ja 28€/viestijoukkue.
Ilmoittautuminen: Ke 29.9.2021 mennessä.
Lisätietoja: anniina.heikkinen@vehkalahdenveikot.fi, 
www.vehkalahdenveikot.fi tai terho.tomperi@kll.fi

Kreikkalais-roomalainen paini
20. −21.11.2021 Muhos
Painikisojen kiihkeään tunnelmaan pääsee KLL-kisoissa
tänä vuonna Muhoksella. Kisan paikallinen järjestäjä on
Muhoksen Voitto (MuVo).
Sarjat: Tytöt 7−13v. ja 14−20v. sekä pojat 7−13v., 14−16v.
ja 17−20v. Useita painoluokkia.
Ilmoittautumismaksu: 15€/painija ja 10€/huoltaja
 (enintään 5 painijaa/ huoltaja).
Ilmoittautuminen: 12.11.2021 mennessä.
Lisätietoja: MuVo:helena.kohtalo-tormanen@pp.nic.fi,
p. 040 556 41 13 ja terho.tomperi@kll.fi
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Ilmoittautumiset tapahtumiin ja lisätietoja: www.kll.fitapahtumat

http://www.kll.fi


tapahtumat

koululaiset

Vesisankarit-tapahtumat
Aika ja paikka: Ajankohtaiset tapahtumatiedot 
Vesisankareiden nettisivuilta 
www.vesisankarit.fi/tapahtumat.
Elämyksellisissä Vesisankarit-tapahtumissa har-
joittelet vesilläliikkumisen taitoja toiminnallisilla 
rasteilla ammattitaitoisten ohjaajien opastuk-
sella. Vuoden 2021 tapahtumissa tutustutaan 
melontaan ja opitaan kanoottien hallintaa. 
Kohderyhmä: Koululaistapahtumiin koululai-
set osallistuvat luokkana opettajansa johdolla. 
Kannusta vanhempia osallistumaan avoimiin 
tapahtumiin yhdessä lastensa kanssa ja tule 
itsekin oppimaan vesitaitoja. 
Ilmoittautumismaksu: Avoin tapahtuma uinti-
lipun hinnalla. Koululaistapahtuma maksuton! 
Ilmoittautuminen: Koululaistapahtumiin 
 Vesisankareiden nettisivulta. Avoimet tapahtu-
mat eivät vaadi ennakkoilmoittautumista. 
Lisätietoja: susanna.aulin@kll.fi tai 
p. 044 350 2602

Vapaapaini 
8. −9.1.2022 Helsinki
KLL-vapaapainin kisat painitaan vuoden 2021 ikärajoilla.
Kisan järjestää Helsingin Paini-Miehet, HPM.
Sarjat: Tytöt 7−13v. ja 14−20v.  sekä pojat 7−13v., 14−16v.
ja 17−20v. Useita painoluokkia.
Ilmoittautumismaksu: 15€/painija ja 10€/huoltaja (enin-
tään 5 painijaa/ huoltaja).
Ilmoittautuminen: 30.12.2021 mennessä.
Lisätietoja: hannu@painimiehet.fi, terho.tomperi@kll.fi  ja
www.kll.fi
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opettajat
Salibandy 
20.−21.11.2021 Tampere, Spiral-Halli 
Koululiikuntaliiton suosituin opettajatapahtuma on opettajien salibandyturnaus. Turnaus 
pelataan OAJ:n paikallisyhdistysjoukkuein. Mukaan odotetaan jälleen yli 40 monen tasoista 
joukkuetta. Katso tarkemmat ohjeet joukkueenmuodostamisesta www.kll.fi
Sarjat: 
A-sarja, miehet max. 16 joukkuetta viime vuoden tulosten perusteella
B-sarja, miehet max. 16 joukkuetta ilmoittautumisjärjestyksessä
C-sarja, sekasarja max 16 joukkuetta viime vuoden tulosten perusteella, vähintään kaksi naista
kenttäpelaajana.
D-sarja, sekasarja max. 16 joukkuetta ilmoittautumisjärjestyksessä, erityisesti ensi kertaa mukaan tuleville
N-sarja, naiset
Ilmoittautumismaksu: 300 €/joukkue.
Ilmoittautuminen: 24.10. mennessä.
Lisätietoja: www.kll.fi ja jani.kangasniemi@kll.fi

Koululiikunta liiton 

alueet liikuttavat!  

Nettisivuiltamme 

löydät aluetoimijoi-

demme järjestämät 

tapahtumat.

HUOM: Tarkista 
tapahtumatiedot 
nettisivuiltamme 

mahdollisten 
muutosten 

varalta.
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Ilmoittautumiset tapahtumiin ja lisätietoja: www.kll.fi

http://www.kll.fi


Palkitse liikkujat
mitaleilla!
Koululiikuntaliitosta löydät  
mitalit erilaisiin liikuntatapahtumiin.  
Valitse mitalivalikoimasta sopivimmat 
tapahtumaanne.

Lajimitalit nauhalla: Hiihto-, yleisurheilu- ja yleismitali 
(soihtu) Piirimitali (vain Koululiikuntaliiton alueet)  
2,50 €/kpl sis. nauhan

Kaiverrukset mitaleihin: 0,25 €/15 merkkiä.

Davos-lasi: 18,50 €/kpl sisältäen kaiverrukset ja  
KLL logon.

Toimitusaika: 2 viikkoa ja kaiverrettavilla tuotteilla  
3 viikkoa. Kaikista toimituksista veloitamme lähetyskulut 
painon mukaan.

Tilaukset: www.kll.fi

Koululiikuntaliitto – Koulun oma liikuttaja
Liikutamme koululaisia alakoululaisista lukiolaisiin sekä OAJ:n 
jäseniä. Koulun oma liikuttaja -tiedote ilmestyy tammi- ja  
elokuussa. Tiedotteeseen kokoamme koululais- ja opettaja-
tapahtumat, kampanjat sekä materiaalit. Se postitetaan kaikille 
peruskouluille ja lukioille.

Koululiikuntaliiton toimistolla liikkumiseen innostavat:

Kristiina Jakobsson
toiminnanjohtaja
kristiina.jakobsson@kll.fi
040 500 2661

Jani Kangasniemi
liikuntakoordinaattori
jani.kangasniemi@kll.fi
040 551 3488

Terho Tomperi
kehittämispäällikkö
terho.tomperi@kll.fi
050 514 2498

Sari Turunen
liikunta-asiantuntija
sari.turunen@kll.fi
044 713 0821

Susanna Aulin
Vesisankarit-koordinaattori 
susanna.aulin@kll.fi
044 350 2602

Hanna-Liisa Mäkinen
myyntireskontranhoitaja
hanna-liisa.makinen@kll.fi

HUOM!  Edullisemmat mitalit poisto-myynnistä.

Tyylikkäällä Davos-lasilla palkitset  menestynyttä  oppilasta.

KLL - Koululiikuntaliitto

koululiikuntaliitto

KLL_tweet

http://www.kll.fi
https://www.instagram.com/koululiikuntaliitto/
https://twitter.com/kll_tweet
http://www.kll.fi



