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Naurua, leikkejä, perusjampan
pihapuuhaa, luontoa, hikeä
ja haravahommia.
Valitsitko kaikkea tuota
– ja paljon muuta?
Hienoa! Sinussa on
ainesta perheliikuntaan
innostajaksi ja sen ohjaajaksi.
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Perheliikunta on

jokaisen
perheen juttu!

Perheliikunta kumpuaa perheen sisäisestä vuorovaikutuksesta. Siitä, mitä meidän perheessä tarkoittaa ”me”? Välittömän, viihtyisän vuorovaikutuksen piirissä jokaisella on hyvä
olla. Perheliikunnassa me ollaan me. Leikkikavereita,
osallistujia, kannustajia, painikavereita, ratsureimoja, hännänhuippuja, mestareita, kukkulankuninkaita ja kirkonrottia. Yhteisen toiminnan
avulla vuorovaikutus vahvistuu, jokainen
tulee huomioiduksi ja osallisuus muuttuu
tarinoiksi ja ikimuistoiksi.
Tulee mieleen heinätyöt isän kotitilalla Ilomantsissa. Kaiken ikäiset siinä touhussa oltiin. Me lapset
päästiin ensin tappipojiksi, sitten haravoimaan ja lopulta
seivästämään. Siinä sitä oli sopivasti tavoitteita. Huipulla oltiin kun päästiin ”vuoristorataan” traktorin heinäkuorman päälle kiikkumaan ja pitelemään parhaamme mukaan narusta kiinni.
- Tuomas
Perheliikunta on jokaisen perheen oikeus vaikka se saattaa tuntua velvollisuudelta monen muun tekemisen vallatessa arjesta aikaa. Ja tuota oikeutta yhteiseen hyvään
aikaan kannattaa vaalia, jopa varjella, koska elämäntavat ja tottumukset omaksutaan jo varhain. Vanhemmat ja huoltajat ovat lapsen tärkeimpiä roolimalleja liikunnallisen elämäntavan omaksumisessa. Ja mitä nuorempana
hyvä suhde liikkumiseen rakentuu, sitä pysyvämmäksi se
jää. Mennäänkö kävellen kauppaan, valloitetaanko lähitienoon kumpareet eri loikkatyyleillä, ovatko kuperkeikat hallussa, kuuluuko yhteisiin joka talven huippuhetkiin pulkkamäet ja lumilinnat?

Kolmevuotiaaksi asti lasten fyysisen aktiivisuuden määrässä ei ole suuria eroja, mutta 3−6-ikävuosien aikana yksilölliset erot kasvavat huolestuttavasti. Lapsen elämäntapa alkaa
urautua perheen kasvatuskäytänteiden mukaisesti. Passiivisimmat liikkuvat vain kolmasosan verrattuna eniten
liikkuviin. Erityisen vakavaa on, että mitä pysyvämmäksi
fyysinen passiivisuus muuttuu, sitä vaikeampaa liikunnallisuutta on omaksua enää myöhemmin.
– LitT Arja Sääkslahti
Lapset, nuoret, aikuiset ja ikinuoret yhdessä –
perheliikunnan tarjoama leikillisyys on yhteinen
yhdessäolon kieli, joka ei rajoitu vain vanhempiin ja
alle kouluikäisiin lapsiin. Sen keinoin voidaan vahvistaa niin asuinympäristön tasavertaisuutta ja suvaitsevaisuutta kuin sukupolvien ketjua. Nykyisin virikkeiden keskellä jo varsin varhain nokkeliksi varttuville
lapsille ja nuorille kannattaa antaa yhä suurempi rooli perheen liikunnan suunnittelussa ja toteutuksessa.
Vastuun ja jopa päätösvallan jakamisen harjoittelu
yhteisen ajan puitteissa edistää lasten ja nuorten
tunnetta osallisuudesta.
Milloin lapsi on niin iso, ettei voi enää liikkua
omien vanhempiensa kanssa? Onko semmoiseen
ikärajaa?
		 Ei mun mielestä. Lapsi tai siis ihminen ei voi ikinä olla liian
		 iso siihen, ettei muka vois liikkua äitin tai iskän kanssa.
		 – Miitta 11v.
		 Jos te ajattelette ettei muka enää voi te ette leiki ettekä liiku.
		 –Iiris 13 v.
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Istuvasta ajankäytöstä liikkeelle
Nykyaikaista elämäntapaa kuvaa istumisen kulttuuri. Sekä
lapset että aikuiset viettävät suuren osan valveillaoloajastaan aloillaan: varhaiskasvatus, koulu, opiskelu, työ, siirtymiset paikasta toiseen sekä vapaa-aika vietetään pääsääntöisesti istuen. Liikkumattomuus on noussut maailmanlaajuisesti lihavuuteen, tupakointiin ja alkoholinkäyttöön
rinnastuvaksi kansanterveydelliseksi ongelmaksi. Edes
kohtuullinen liikunta ei aina riitä korjaamaan runsaan istumisen aiheuttamia ongelmia. Tärkeintä on vähentää itse
istumista.
Jo varhaiskasvatuksessa lapset ovat paikallaan 60 prosenttia
ajasta ja aikuiset viettävät päivittäin jopa 80 prosenttia istuen.
Sekä lasten että aikuisten tulee välttää yli kahden tunnin
pituisia istumisjaksoja. Varhaiskasvatuksessa, koulussa ja
töissä istumista tulee vähintään tauottaa. Ruutuaikaa viihdemedian ääressä saisi olla korkeintaan kaksi tuntia päivässä.
– Muutosta liikkeellä!
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:10

Perheliikunnan keskeisiä tavoitteita ovat:
• perheen sosiaalisen vuorovaikutuksen edistäminen
• perheenjäsenten fyysisen kunnon ylläpitäminen
ja kehittäminen sekä
• lasten ja nuorten kasvatuksen ja kokonaisvaltaisen
kehityksen, kuten luovuuden ja itsetuntemuksen,
tukeminen.
Lisäksi perheliikuntaan voidaan soveltaa kaikkia
yleisesti liikkumiselle asetettuja tavoitteita
kuten päivittäisten
vähimmäisliikuntasuositusten
toteutuminen.

PÄIVITTÄISEN LIIKUNNAN VÄHIMMÄISSUOSITUKSET:
Alle kouluikäinen 0–6

Alakouluikäinen 7–12

Nuori 13–18

Aikuinen 18–64

Ikääntyvä yli 65

vähintään 2 tuntia
päivässä

vähintään 1–2 tuntia
päivässä

vähintään 1 tunti
päivässä

vähintään 0,5 tuntia
päivässä

kävelyä päivittäin

monipuolisesti
motorisia perustaitoja

monipuolista ja ikään
sopivaa

ikään ja taitotasoon sopivaa

kestävyysliikuntaa
2,5 h reippaasti tai
75 min rasittavasti

2–3 kertaa viikossa
• lihasvoimaa
• tasapainoa
• notkeutta

liikuntataitojen
opettelua

2 kertaa viikossa
lihaskuntoa ja liikehallintaa

Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset. Helsinki 2005.
(Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita; 2005:17)
Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 7–18-vuotiaille. Helsinki 2008.
(Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmä 2008. Opetusministeriö, Nuori Suomi ry)
Terveysliikuntasuositukset. Liikuntapiirakat 18−64-vuotiaille ja yli 65-vuotialle.
(UKK-instituutti, uusittu 2009)
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Omaehtoista ja ohjattua
Perheliikunta voidaan jakaa omaehtoiseen ja ohjattuun
toimintaan. Molemmat ovat tärkeitä ja monipuolisuuden
turvaamiseksi kumpaakin tulisi kuulua arkeen. Suurimman
osan perheen liikkumisesta tulisi koostua omaehtoisesta
toiminnasta, jota ohjattu liikunta täydentää.

Omaehtoinen perheliikunta
Omaehtoinen perheliikunta on spontaania ja edullista kotona ja lähiympäristössä toteutuvaa arjen fyysistä aktiivisuutta
esimerkiksi leikkien ja hyötyliikunnan avulla. Se rytmittää
arkea olematta tiukasti aikatauluihin sidottua. Yhteiset iltakävelyt, uimareissut, jumppahetket ja eväsretket ovat myös
läheisyyttä ja läsnäoloa, kiireetöntä kohtaamista.
Kevättalvella Keminmaassa isoisän kanssa hiihdeltiin, minä en
tykännyt hiihtämisestä. Siinä sopivissa taukokohdissa isoisä
kaivoi taskustaan isoäidin valmiiksi kuorimat appelsiinit. Se oli
se kohta missä oltiin lähekkäin, molemmat toisillemme tärkeitä ja isoäitikin siihen liittyi niiden appelsiinien kautta.
–Sari

Saako kotona hyppiä ja pomppia, tai juosta?
Edes silloin tällöin?
Kodin koko ja naapurusto vaikuttavat siihen, onko tilaa ja
lupa liikkua, mutta vielä enemmän vaikuttavat perheen
itse itselleen luomat säännöt: Ei saa! Ihan kohta! Ei jaksa!
Mutta jos sisällä on ”ei!” niin ulkona on ”kyllä!” Kotipiha ja
lähiluonto ovat suomalaisten suosituimpia vapaa-ajan liikuntaympäristöjä, eikä ihme. Kaikille ikäryhmille erityisesti
suunnitellut lähiliikuntapaikat sekä viheralueet, lenkki- ja
luontopolut, pelikentät, puistot ja lähimetsät ovat helposti
saavutettavia ulkoilu- ja virkistysalueita. Myös päiväkotien
ja koulujen pihoja on mahdollista käyttää iltaisin ja viikonloppuisin.
Talvisin pidettiin talon ympäri hiihtokilpailut. Kun kaikki
lapset olivat eri-ikäisiä, jokainen voitti oman luokkansa.
Palkintoina oli tietysti lusikat ja tunnelmat haastateltiin
kisan jälkeen.
– Antti
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Ohjattu perheliikunta
Ohjattua perheliikuntaa järjestävät muun muassa urheiluseurat, asukasyhdistykset, kirkkojen perhe- ja lastentoimintayksiköt, erilaiset yhdistykset ja yksityiset palvelujentarjoajat. Ryhmiä järjestetään kaikille avoimina ja myös tietyille
kohde- ja ikäryhmille suunnattuina.
Säännöllisesti kokoontuviin, ohjattuihin perheliikuntaryhmiin osallistuminen on helppoudessaan monelle mielekäs
vaihtoehto. Niiden tavoitteena on tarjota erilaisia aktiivisia toimintamuotoja, joista perhe voi saada virikkeitä myös
omaehtoiseen liikuntaan. Ohjatun perheliikunnan liikuntakasvatuksellinen tavoite on tukea lasta liikunnallisten perustaitojen oppimisessa ja mahdollistaa samalla aikuiselle
mielekästä liikuntaa. Tavoitteena voi olla myös erilaisten lajitaitojen oppiminen yhteisten liikuntaharrastusten
muodossa.

Perheliikuntatapahtumat
Perheliikuntatapahtumia toteuttavat järjestöt, yhdistykset,
seurat, päiväkodit ja koulut – toteuttaja voi olla melkeinpä
kuka tahansa perheiden liikuttamisesta kiinnostunut.

Perheliikuntakursseja ja -lomatoimintaa
Perheiden hyvinvointia tukevia perheliikuntakursseja järjestävät esimerkiksi urheiluopistot. Kurssit tukevat perheliikunnan harrastamista, perheen yhdessäoloa, vuorovaikutustaitoja, lasten ja aikuisten fyysistä ja psyykkistä terveyttä
sekä vahvistavat vanhemmuutta ja kasvatustyötä. Ohjatuilla perhelomilla toimintaa järjestetään osallistujille sekä yhdessä että erikseen. Lomatoimintaa voidaan myös suunnata erityisesti esimerkiksi isille ja pojille tai isovanhemmille ja
lapsenlapsille.

Meillä lapset harjoittelevat yhdessä vanhemman
kanssa koripallotaitoja ja liikunnallisia perustaitoja.
Harjoituskerran rungon muodostavat ratamainen
harjoittelu, liikunnalliset leikit sekä helpotettu koripallon pelaaminen pehmopalloilla.
3–4-vuotiaiden kanssa harjoitellaan perustaitoja ja
5–7-vuotiaiden kanssa mukana on myös lajinomaisia harjoituksia, kuten pallon heittoa, kiinniottoa,
juoksemista ja suunnanvaihtoja. Samalla lapset oppivat tärkeitä ryhmässä toimimisen taitoja turvallisesti oman tutun aikuisen kanssa.
Vanhempi-lapsi -koris on tarkoitettu 3–12-vuotiaille
tytöille ja pojille sekä heidän vanhemmilleen. Mukaan voi tulla yhden tai useamman lapsen kanssa.
Alle kolmevuotiaat voi myös luonnollisesti ottaa
mukaan, jos se esimerkiksi lastenhoidollisesti on
helpoin ratkaisu perheelle. Yhdellä lähdöllä kotoa
kaikki perheenjäsenet saavat laadukkaan yhteisen
liikunnan.
Ohjaajan tärkein tehtävä on innostaa
liikkumaan ja saamaan sitä
kautta hymy kaikkien
osallistujien kasvoille.
– Mikko, Leppävaaran
Pyrinnön vanhempilapsi -koriksen
ohjaaja
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Perheliikunnan ohjaaminen
Ohjauksen kohderyhmä voi vaihtua tuokion aikana useaan
otteeseen. Tärkeintä on, että osallistujat tietävät, kenelle
ohjaaja puhuu.

Sano se minulle, niin unohdan sen.
Näytä se minulle, niin muistan sen.
Anna minun tehdä se, niin osaan sen.
– Kiinalainen sananlasku
Ohjaaminen on oppimaan saattamista. Myönteinen ja kannustava ilmapiiri on oppimisen edellytys, se innostaa sekä
aikuista että lasta uusiin yrityksiin ja kokeiluihin. Ohjaaja
kertoo toiminnan ydinkohdat, ohjaa kokeilemaan, tarvittaessa neuvoo tarkemmin - ja ennen kaikkea antaa kannustavaa palautetta. Tärkeintä on osata antaa tilaa useille yrityksille ja mahdollisille epäonnistumisille, sillä oppiminen
tapahtuu kokeilemalla, erehtymällä ja onnistumalla.
Perheliikunnan ohjaajan tärkein työväline on ”tuntosarvet”.
Ohjaaja rohkaisee vanhempia omalla esimerkillään ja luomalla luontevan ilmapiirin leikkiin heittäytymiselle. Ohjaaja
saa jatkuvasti palautetta lasten ja aikuisten toiminnasta joko sanallisesti ja/tai toimintaa havainnoiden. Hän rekisteröi
palautteet ohjatessaan ja pystyy muuttamaan toimintaa
niiden mukaisesti. Palautteeseen nopeasti reagoiva ohjaaja
saa toiminnan sujumaan ja perheliikuntatuokiot muodostuvat kaikille antoisiksi.
Perheliikunnan ohjaaja tarvitsee tietoa, taitoa ja positiivista
asennetta. Ohjaajana toimiminen perustuu ohjaustilanteen
ja ryhmän hallintaan, jonka lisäksi toimintaan vaikuttavat
myös tietoiset ohjaustyylivalinnat, kokemus sekä ohjaajan
			oma persoona.
				 Perheliikunnan ohjaamisen rikkaus, ja toisaalta
				 myös haaste, ovat eri-ikäiset osallistujat. Hyvä
								perheliikunnan ohjaaja tiedostaa, ohjaako
								hän lapsia vai aikuisia.

Perheliikunnan ohjaajan tulee huomioida puhetyylinsä
kuulijasta riippuen: lapsille puhutaan eri tavalla kuin aikuisille. Lyhyet, ytimekkäät ja vähäsanaiset ohjeet toimivat
parhaiten.
Sanallisten ohjeiden lisäksi on suositeltavaa hyödyntää
myös erilaisia kuvia, värejä ja viittomia. Liikemallien näyttäminen helpottaa kaikkien, erityisesti lasten ja erityisryhmien suoriutumista annetuista tehtävistä. Myös jokaista vanhempaa tulee kannustaa näyttämään mallia, sillä lapset innostuvat erityisesti matkiessaan vanhempiensa liikkeitä.
Vanhemmat vertaisohjaajina
Ohjatussa perheliikuntaryhmässä vanhemmat voivat harjoitella liikuttavan kasvattajan roolia perheliikunnan ohjaajan
tukemana: vanhempi kuuntelee ohjaajan ohjeet ja toistaa ne
omalle lapselleen muokaten ne juuri hänelle sopiviksi. Vanhempi avustaa, neuvoo ja korjaa lapsensa suorituksia, jolloin
lapsi saa henkilökohtaista palautetta. Vanhempi saa ryhmässä vertaistukea myös muiden vanhempien toiminnasta.
Vertaistuki on ehdottoman suuri mahdollisuus. Vanhemmat
näkevät erilaisuutta, pystyvät jakamaan iloja ja ongelmia keskenään ja etsivät niihin yhdessä ratkaisuja. Myös lapset saavat tukea toisilta lapsilta. Yhdessä onnistumisen hetket ja siitä
kumpuavat tunteet voivat kantaa kauas tulevaisuuteen. Yksi
yhteinen onnistumisen kokemus, yksi lennokas palloralli voi
kantaa läpi elämän. Mölkkyä tai hippaa voi leikkiä milloin tahansa. Tavoite voisi olla, että perhe kokoontuisi yhteisen harrastamisen tai liikkumisen äärelle vähintään kerran viikossa.
– Nina Eränpalo, Kisakeskus
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LISTA:
OHJAAJAN MUISTI
Ennen ohjausta
n tavoite
• mieti, mikä on tuokio
nakkotietojen avulla
• tutustu ryhmään en
ristöön ja välineisiin
• tutustu tilaan, ympä
koko tuokion ajaksi
• suunnittele ohjelma
i
li ohjaajia on useamp
• sovi työnjako, mikä
t
ova
et
putarvikke
• varmista, että ensia
mukana
ävä ssä tilanteessa
• mieti mitä teet yllätt
Ohjauksen aikana
tuokion tavoite
• kerro osallistujille
mukaise sti,
• etene suunnitelman
improvisoi tarvittae ssa
kkäitä ohjeita moni• anna lyhyitä ja ytime
kanavaise sti
allistuja
• huomioi jokainen os
sitiivista palutetta
• kannusta ja anna po
sta, älä kuitenkaan
• pidä kiinni aikataulu
kiirehdi
seisoskelu
• minimoi odottelu ja
en kä ytetty aika
• maksimoi liikku mise
: myös ohjaaja
• ole läsnä ja hymyile
saa nauttia

Ohjauksen jälkeen
kä lapsilta
• kysy palautetta se
että aikuisilta
vaa kertaa varten
• anna ohjeet seuraa
ujia
• kiitä kaikkia osallist

Eri tapoja ohjata perheliikuntaa
Ohjaustyylit jaetaan ohjaaja- ja osallistujakeskeisiin sekä
yhteistoiminnallisiin ohjaustapoihin.
Ohjaajakeskeiset tavat keskittyvät ohjaajan päätösvaltaan ja ohjaajan tekemiin valintoihin. Komentotyyli on yksi
esimerkki ohjaajakeskeisistä ohjaustavoista: ohjaaja antaa
selvät sanalliset ohjeet tai näyttää esimerkkisuorituksen, jota osallistujat seuraavat. Komentotyyli soveltuu toiminnan
aloitusvaiheeseen, jolloin luodaan toimintaan raamit ja yhteiset säännöt. Aloitusvaiheen jälkeen suositaan ohjaustyylejä, jotka antavat enemmän tilaa osallistujien aktiivisuudelle ja osallisuudelle.
Osallistujakeskeisissä ohjaustavoissa toiminta perustuu osallistujan omiin valintoihin. Ohjaaja antaa osallistujille
erilaisia vaihtoehtoja tai pulmia, joiden pohjalta osallistuja
päättää, mitä hän tekee ja miten sen tekee. Keskeistä on se,
että toiminnassa ei ole yhtä oikeaa tapaa toimia. Toimintatapoina käytetään usein ohjattua oivaltamista ja ongelmanratkaisua, joissa ohjaaja kysymysten, vihjeiden ja ongelman
asettelun kautta ohjaa osallistujia löytämään erilaisia tapoja
toimia. Jokainen osallistuja voi kokea onnistuvansa omalla
tavallaan, sillä vääriä ratkaisua ei ole.
Yhteistoiminnallinen ohjaaminen on perheliikunnan
ohjaamisen perusta. Yhteistoiminnallisilla ohjaustavoilla
tarkoitetaan sellaisia menetelmiä, joissa harjoitellaan toimimista joko parin tai ryhmän kanssa. Parille tai ryhmälle annetaan tehtävä, joka vaatii onnistuakseen kaikkien osallistumista. Perheliikunnassa on luontevaa harjoittaa lapsen ja
vanhemman yhteistoimintaa, mutta menetelmässä voidaan
myös yhdistää esimerkiksi lapset keskenään pareiksi.
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Perheliikunnan suunnittelu
Kaikille avoimen perheliikuntatoiminnan suunnittelussa
on huomioitava:
• perusyksikön muodostaa pari: aikuinen ja lapsi liikkuvat
pääasiassa yhdessä
• osallistujan ikä, sukupuoli, kuntotaso, vamma tai rajoite
ei saa estää osallistumista
• käytettävien tilojen ja liikuntapaikkojen esteettömyys
• toiminnan sisältöjen kuten leikkien ja pelien tulee olla
esteettömiä ja/tai sovellettavissa olevia.

Perheliikunnan kausi- ja vuosisuunnittelu
Säännöllisesti kokoontuvan perheliikuntaryhmän toimintaan on hyvä laatia kausisuunnitelma tai vuosikello, jonka sisältöön myös osallistuvat perheet voivat vaikuttaa.
Suunnitelmaan kirjataan kauden tavoitteet ja sisällöt, joiden mukaisesti jaotellaan edelleen tuokiokohtaiset tavoitteet ja sisällöt. Kirjatut teemat ja ideat helpottavat toiminnan organisoimista ja sitouttavat perheitä osallistumiseen.
Erilaisia kausisuunnitelmapohjia löytyy valmiina netistä.
Alla malliksi perheliikunnan vuosikello.

PERHELIIKUNNAN VUOSIKELLO
lyhtyretki

luisteluleikit

lakanajumppa

hiihtokoulu

fikkarisuunnistus

pöllöretki

perhejumppa

lumikenkärata

perhesähly ja

ilmapallokarnevaalit

muuta palloilua

yleisurheilukisat

kalaretki

luonnon temppurata

perhesuunnistus

pihapelit ja -leikit

ötökkäretki

perheuinti

perhevaellus
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Perheliikuntatuokion suunnittelu
Tuokion suunnittelu alkaa tavoitteiden määrittelyllä, joiden
pohjalta laaditaan tuokion sisältösuunnitelma. Suunnittelulla varmistetaan, että harjoitukset kehittävät monipuolisesti eri ominaisuuksia kuten voimaa, nopeutta, liikkuvuutta sekä kestävyyttä. Myös aikuisille tulee sisällyttää riittävän
kuormittavaa sekä lihaskuntoa että kestävyyttä kehittävää
liikuntaa.

rutiinit tuovat
turvallisuutta
toiminta on
selkeää ja
joustavaa
hiki pintaan
jokaiselle

Perheliikunnassa huomio kiinnittyy helposti vain lapsiin.
Ohjaajan on hyvä muistuttaa aikuisia huolehtimaan myös
omasta liikkumisestaan.
Perheliikuntatuokio rakentuu aloituksesta, lämmittelystä,
harjoitusosasta ja lopetuksesta. Tuokion kesto riippuu toiminnan sisällöstä ja osallistujien iästä. Pienimmille osallistujille jo puolen tunnin ohjattu tuokio riittää. Ryhmälle, jossa
on hyvin eri-ikäisiä lapsia, 45 minuutin pituinen harjoituskerta on sopiva.

Aloitus:
Perheliikuntatuokion ilmapiirin on tärkeää tuntua alusta alkaen turvalliselta ja mukavalta. Alkuun voi luoda toistuvan
rituaalin, kuten rivissä tai piirissä tervehtimisen, alkuleikin
tai -lorun. Samalla kerrotaan lyhyesti, mitä aiotaan tehdä.
Jos ohjaustuokiolla on teema, se esitellään myös heti alussa.

Lämmittely eli energianpurku:
Lämmittelyn aikana kaikki osallistujat liikkuvat reippaasti, myös aikuiset. Tavoitteena on hengästyä, saada keho
lämpenemään ja päästää enimmät höyryt pihalle. Erilaiset
juoksuleikit kuten hipat ovat suosittuja, sillä niissä jokainen
voi liikkua omalla tavallaan ja vauhdillaan. Lämmittelyyn
voidaan yhdistää erilaisia liikunnallisia perustaitoja, kuten
hyppimistä, kierimistä ja konttaamista.

Harjoitus- eli hengästymisosa:
Harjoitusosa on taidollisesti liikuntatuokion ydinosa, sillä
sen aikana on tehokkainta opetella uutta oppimista vaativia
taitoja. Alle kouluikäisten kanssa keskitytään liikunnallisiin
perustaitoihin, kouluikäisten ja vanhempien kanssa voidaan
harjoitella myös erilaisia lajitaitoja.

onnistuneessa
perheliikuntatuokiossa

vähemmän
puhetta
enemmän
toimintaa

vuorovaikutus säilyy
läpi tuokion

Harjoitusosassa tulee huolehtia siitä, että jokainen osallistuja saa mahdollisimman paljon toistoja. Tuokion on tarjottava hengästyttävää menoa aikuisellekin. Lapset voivat olla
aikuisen harjoitteissa mukana, jolloin lapsen paino toimii
aikuiselle lisävastuksena. Yhteisissä liikkeissä esimerkiksi
punnerretaan ja kyykätään lapsi selässä sekä tehdään vatsalihasliikkeitä lapsi nilkkojen päällä.
Harjoituksia voi myös eriyttää aikuisten ja lasten omiin tehtäviin. Mikäli ohjaajia on useampia, eriyttäminen on helpompaa tai tarvittaessa avuksi voi pyytää myös isompia
lapsia ja vanhempia.

Jäähdyttely:
Tuokion lopussa venytellään ja palaudutaan tutun liikuntaleikin avulla/musiikin tahdissa. Venyttelyiden lomassa voidaan keskustella ja antaa palautetta harjoituksista.

Lopetus:
Tuokio päätetään rutiiniin, kuten piiriin kokoontumiseen ja
loppulaulun laulamiseen. Lähtiessä taputetaan ja kiitetään
osallistumisesta.

Vinkki: Myös yksittäinen perhe voi kalenteroida yhteisen
perheliikunnan viikko-ohjelman eri perheenjäsenten
toiveita huomioiden.
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Perheliikuntaverkosto
Perheliikunta ilmiönä on noussut 2000-luvulla arvoonsa.
On ymmärretty perheiden oman aktiivisen ajan merkitys hyvinvoinnin
edistäjänä, ja yhteiskunnan eri toimijat pyrkivät ohjaamaan ja opastamaan
kansalaisia tavallisen aktiivisen arjen arvostamiseen. Julkaisuja, ohjaajan
oppaita, vinkkivihkoja on julkaistu lukuisia. Perheliikunta.fi/Perheliikunnan
ohjaaminen sivulle on kerätty kooste tämän oppaan tausta-aineistoista.

Onnistuneen perheliikunnan määrittelee aina perhe itse omine
mahdollisuuksineen ja vahvuuksineen.

Anna onni lapselle, pistä perhe liikkeelle!
Perheliikuntaverkosto
Sari Rautio
puheenjohtaja
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Koulutusta ja kursseja
perheliikunnan ohjaamiseen
www.perheliikunta.fi
-sivuille on koottu tietoa ja ideoita yhteiseen
liikkumiseen: innostavia perheliikuntatuokioita ja
hyödyllistä materiaalia perheliikunnan ohjaajille.
Perheliikuntaverkoston jäsenjärjestöt järjestävät
erilaisia perheliikunnan kursseja sekä ohjaajakoulutuksia, joista tiedotetaan verkoston kotisivulla:
www.perheliikunta.fi /perheliikunnan_ohjaaminen

facebook.com/perheliikunta

