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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Ristin koulun ala-asteelle materiaaliopas
telinevoimistelutunneille, joka lisää taitoharjoittelun määrää ja laatua koulun
liikuntatunneilla. Opas toimii opettajille työkaluna telinevoimistelutuntien suunnittelussa ja
toteuttamisessa. Se sisältää kuvia telinevoimistelun lajiharjoitteista sekä ohjeet materiaalin
käytöstä. Työ suunniteltiin toimivaksi konseptiksi käyttäen joko Ristin koulun
liikuntavälineitä ja/tai Erkki Tervon jumppakärryn sisällön välineistöä.
Opinnäytetyö käynnistettiin tammikuussa 2019 toimeksiantajan pyynnöstä. Koulu oli
varannut käyttöönsä jumppakärryn, jonka välineiden käytöstä opettajat toivoivat opastusta.
Työ on suunniteltu opettajien käyttöön, mutta sen kohderyhmänä toimii ala-asteikäiset
oppilaat. Työn aihe rajattiin telinevoimisteluun.
Työn teoriaosuudessa keskitytään perusopetuksen liikunnan opetussuunnitelmaan ja sen
tavoitteisiin, taidon oppimiseen ja motorisiin perustaitoihin sekä itsemääräämisteoriaan,
joita hyödyntämällä taidon oppiminen on miellyttävää ja opettaminen tuloksellista.
Työhön sisältyi kaksi viikon lähijaksoa, joissa toimin koulun telinevoimistelutunneilla
tuntisisällön tuottajana ja esittäjänä sekä opettajien apuna tuntien ohjaamisessa. Ennen
lähijaksoa tutustuin kärryn sisältöön internetvideoiden ja opponoinnin pohjalta.
Ensimmäisen viikon alussa suunnittelin materiaalipankin sisältöä liikuntatunneilla
harjoiteltujen liikkeiden ja salin välineiden perusteella. Suunnittelussa otettiin huomioon
oppilaiden ikä- ja taitotaso eriyttämällä liikeharjoitteita. Viikon lopussa työn materiaali
kuvattiin ja se siirrettiin opettajien yhteiseen verkkopalveluun sekä laminoitiin
konkreettiseksi kansioksi opettajien käyttöön.
Toisella viikolla opettajat hyödynsivät telinevoimistelukansion materiaalia liikuntatunneilla.
Ohjeista löytyy erilaisia tapoja materiaalin käytöstä liikuntatunneille. Oppilaiden suosikiksi
nousi kuvien piilottaminen ja etsiminen liikuntasalista, jonka jälkeen kuvia lähdettiin
suorittamaan pienryhmissä. Palautteen perusteella työ oli selkeä, ymmärrettävä sekä
helposti sovellettavissa ja saatavilla. Työ sopii usealle eri ikäryhmälle taitotasoon
katsomatta.
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Johdanto

Viime vuosikymmenten aikana suomalaisten elinympäristö on muuttunut ja tuonut
mukanaan muutoksia etenkin fyysisen aktiivisuuden määrään ja laatuun. Fyysisellä
aktiivisuudella tarkoitetaan lihastyötä, jonka tavoitteena on kasvattaa energiankulutusta
lepotasosta. Fyysisen aktiivisuuden muutokseen on kiinnitetty huomiota monien eri
tahojen puolesta. Liikuntaneuvoston teettämän LIITU- tutkimuksen mukaan 9-11vuotiaista lapsista 40 % liikkuu suositusten mukaisesti vähintään 60 minuuttia päivässä,
kun taas ruutuaikaa kertyi suositusta enemmän. Nuori Suomi ja Opetus- ja
kulttuuriministeriö ovat laatineet kansalliset liikuntasuositukset kaikille 7-18- vuotiaille
lapsille ja nuorille. Perussuositusten mukaan liikuntaa tulisi harjoittaa monipuolisella
tavalla vähintään 1-2 tuntia päivässä, pitkiä istumisjaksoja tulisi välttää ja ruutuaikaa saisi
kertyä korkeintaan kaksi tuntia päivässä. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016, 5; Lämsä
2009, 15; Kokko, Mehtälä, Villberg, Ng & Hämylä 2016, 10-13; Heinonen, Kantomaa,
Laakso, Lähdesmäki, Pekkarinen, Stigman, Sääkslahti, Tammelin, Vasankari & Mäenpää
2008, 18-24.)

Koulumaailmassa opettaja on vastuussa oppilaiden päivästä. Opettaja voi omalla
aktiivisella elämäntavalla viestiä liikunnan tärkeyttä ja merkitystä oppilaiden keskuuteen,
joka voi johtaa vähän liikkuvien lasten motivoitumiseen liikuntaa kohtaan. Viikkotasolla
koulujen liikuntatuntien määrä on vähäinen, jolloin fyysisen aktiivisuuden määrä
liikuntatunnin sisällä tulisi olla suurimmaksi osaksi reipasta liikkumista käytettyyn aikaan
nähden. Koululiikuntaa tulisi opettaa liikuntaan erikoistuneet luokanopettajat tai pätevät
liikunnanopettajat. Lisäksi jo työssä oleville opettajille tulisi järjestää liikunnan lisä- ja
täydennyskoulutuksia, joilla voidaan varmistaa liikuntatuntien laatua. (Karvinen 2008, 3440.)

Liikuntataitojen oppiminen eroaa merkittävästi perinteisestä luokkahuoneoppimisesta, sillä
siinä oppimisen välineenä toimii oppijan keho. Liikuntaa ohjaavien on tärkeä tiedostaa
liikuntataitojen oppimisen erityispiirteitä ja ymmärtää mitä oppiminen on ja mitä se ei ole.
Opettajan tietoisuus liikuntataidoista ja niiden oppimisesta ovat edellytyksiä tehokkaampiin
harjoitteisiin. (Jaakkola 2010, 30.) Jos opettajalla ei ole tietotaitoa liikuntataitojen
opettamiseen, on todennäköistä, että hän käyttää perinteistä ohjeet-malli- harjoittelupalaute kaavaa. Nykytiedon mukaan taitoja opettavan opettajan tulisi suunnata toimia
virikkeellisen oppimisympäristön luomiseen ja muokkaamiseen. Aidossa ympäristössä
oppija voi hyödyntää aikaisempaa osaamistaan, havainnoida ja tarkkailla uusia
harjoitteita, jotka ovat taidon oppimisen taustatekijöitä. (Jaakkola 2017, 351a.)
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Esimerkkinä telinevoimistelutunti, jossa opetuksen organisoiminen on ratkaisevassa
roolissa harjoituksen onnistumisen kannalta. Toimiva oppitunti muodostuu salissa olevien
telineiden ja välineiden määrän, oikeanlaisen käytön ja oppilasryhmän tarpeen mukaan.
Opetustilanne voidaan rakentaa yhtenäisenä harjoituksena, ryhmäharjoituksena,
kiertoharjoitteluna tai telineratana. Kouluvoimistelussa liikkeiden ryhmitellyllä pyritään
kehittämään tasaisesti vaikeutuvaksi samankaltaisten voimisteluliikkeiden valikoimaa.
(Tervo, Pehkonen & Kalaja 2007, 311-328.)
Lohjalla kouluvoimistelua varten on hankittu Erkki Tervon kehittelemä jumppakärry, jonka
saa varata koulun käyttöön kuka tahansa Lohjan koulun opettaja. Jumppakärry sisältää
telinevoimisteluun ja parkouriin soveltuvia välineitä. Kärryn sisältö on koulun käytössä
varatun ajanjakson ajan. Keskimäärin kärryä varataan 1-3 kertaa vuodessa per koulu.
Vähäisestä käytöstä johtuen, jumppakärryn välineet ja niiden käyttö on usealle liikuntaan
erikoistumattomalle opettajalle vierasta. Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimii
Ristin koulun ala-aste, jonka opettajat toivoivat jumppakärryn välineiden käyttöön
ohjeistusta sekä vuosittaisen telineradan monipuolistamista keskittymällä enemmän
taitojen oppimiseen.

Tämän projektin tarkoituksena on luoda konkreettinen materiaaliopas Ristin koulun alaasteen opettajille laadukkaan telinevoimistelutunnin sisällön suunnitteluun.
Materiaalioppaassa hyödynnetään Erkki Tervon jumppakärryn sisältöä sekä koulun omia
voimisteluvälineitä. Tavoitteena on tarjota jokaiselle oppilaalle omaan ikä- ja taitotasoon
sopivia ja turvallisia telinevoimistelun lajiharjoitteita peilaten perusopetuksen liikunnan
opetussuunnitelmaan. Vastaavaa opasta ei ole koululla käytössä.
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Liikunnan perusopetuksen opetussuunnitelma

Peruskoulun 1-2 ja 3-6 vuosiluokkien opetussuunnitelmassa liikunnan tehtäväksi on
määritelty oppilaiden hyvinvointiin vaikuttaminen. Tarkoituksena on tukea heidän fyysisen,
psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin toimintakykyä sekä positiivista suhtaututumista
oman kehon minäkuvaan. Liikunnanopetuksessa huomioidaan eri vuodenajat sekä
hyödynnetään paikallisen ympäristön tarjoamia liikuntamahdollisuuksia kuten esimerkiksi
luontoa, lähiliikuntapaikkoja ja koulun omia tiloja, joissa oppilaita ohjataan ja sitoutetaan
turvalliseen ja eettisesti kestävään toimintaan ja oppimisilmapiiriin. (Opetushallitus 2014,
148, 273.)

Opetuksessa tärkeässä roolissa ovat liikunnallisen elämäntavan tukeminen ja yksittäisten
liikuntatuntien positiiviset kokemukset. Nämä kasvattavat oppilaita liikkumaan liikunnan
avulla ja saavat täten valmiuksia terveytensä edistämiseen. Oppitunneilla painotetaan
yhdessä tekemistä, jonka avulla edistetään tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, yhteisöllisyyttä
ja kulttuurista moninaisuutta. Lisäksi liikunnan oppitunneilla korostetaan kehollisuutta ja
fyysistä aktiivisuutta. Fyysisesti aktiivisen toiminnan lisäksi oppiaineessa opetellaan
motorisia perustaitoja sekä fyysisten ominaisuuksien harjoittamista oppilaiden ikä- ja
kehitystason mukaisesti. Oppiaineen avulla oppilaat saavat tietoja ja taitoja tulevaisuutta
varten, esimerkiksi kuinka käyttäytyä ja toimia erilaisissa liikuntatilanteissa. Liikunnan
avulla oppilaita kasvatetaan arvostavaan vuorovaikutukseen, vastuullisuuteen, tunteiden
tunnistamiseen ja säätelyyn, itsensä kehittämiseen, toisten kunnioittamiseen sekä
positiivisen minäkäsityksen kehittymiseen. Liikunnan ilo, toisten auttaminen, kehollinen
ilmaisu, leikinomaiseen kilpailuun ponnistelut sekä osallisuuden, sosiaalisuuden ja
rentoutumisen tunteet ovat kaikki liikunnan tarjoamia mahdollisuuksia oppilaille.
(Opetushallitus 2014, 148, 273.)

2.1

Laaja-alainen osaaminen

Valtioneuvoston asetuksen mukaan vuoden 2016 käyttöönotetussa uudessa
perusopetuksen opetussuunnitelmassa korostetaan tiedonalakohtaisen osaamisen lisäksi
oppiainerajoja ylittävää ja oppiaineita yhdistävää osaamista, jota kutsutaan laaja-alaiseksi
osaamiseksi. (Halinen & Kauppinen 2015, 4, 8.) Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan
eri näkökulmien muodostavaa kokonaisuutta, kuten esimerkiksi tietojen, taitojen, arvojen
ja asenteiden hallintaa ja yhdistämisen osaamista (EDU 2017a).

Kaikkien oppiaineiden, myös liikunnan tavoitteiden, tulee edistää uuden perusopetuksen
opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen tavoitteita antamalla oma panoksensa
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osaamisalueen kehittymiseen (Halinen & Kauppinen 2015, 8). Laaja-alaisen osaamisen
tavoitteet on kirjattu kansalliseen opetussuunnitelmaan. Tavoitteiden ja sisältöalueiden
määrittelyssä on otettu huomioon yhteys laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin. Kunnat ja
koulut voivat paikallisesti täsmentää niitä omien painotustensa mukaan. (Opetushallitus
2014, 20; EDU 2017a.) Osaamisen tavoitteet ovat jaettu seitsemään eri
osaamiskokonaisuuteen (Kuva 1). Kokonaisuuksilla on useita yhteyksiä toisiinsa ja niiden
yhteisenä tavoitteena on edistää oppilaita kasvamaan ihmisenä ja tukea heitä

Laaja-alainen osaaminen

demokraattisen yhteiskunnan kansalaisuuden edellytyksiin ja kestävään elämäntapaan.
(Opetushallitus 2014, 20.)

Ihmisenä ja
kansalaisena
kasvaminen

Kuva 1. Laaja-alainen osaaminen (EDU 2017a)

Ajattelun ja oppimisen (1) osaamiskokonaisuudessa taidot valmistavat pohjan muulle
osaamisen kehittämiselle ja elinikäiselle oppimiselle, johon vaikuttavat oppilaan näkemys
itsestään oppijana sekä ympäristön luoma vuorovaikutus. Liikunnan opetuksessa ajattelun
ja oppimisen osaamiskokonaisuus sisältyy fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn osaalueiden tavoitteisiin. Liikunnan opetuksessa oppilaita kannustetaan fyysiseen
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aktiivisuuteen ja tuetaan myönteisen minäkäsityksen muodostumisessa luomalla
positiivisia liikuntakokemuksia.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (2) taas kasvattavat oppilaita
moninaiseen kulttuurilliseen, kielelliseen, uskomukselliseen ja katsomukselliseen
maailmaan. Kokonaisuudessa oppilaita ohjataan kulttuuristen moninaisuuksien
tunnistamiseen ja arvostamiseen sekä rohkaistaan esittämään mielipiteitä rakentavasti ja
toimimaan eettisesti. Liikunnan opetuksen tavoitteissa osaaminen sijoittuu sosiaalisen ja
psyykkisen toimintakyvyn osa-alueiden tavoitteisiin.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (3) osaamiskokonaisuudessa oppilaita ohjataan
ymmärtämään moninaisia elämän- ja arjenhallinnan taitoja, kuten terveyden,
turvallisuuden, ihmissuhteiden ja oman talouden hallintaa. Näin he oppivat ajanhallintaa,
ennakointia ja vastuunottoa. Liikunnan opetuksessa tähän osaamiskokonaisuuteen
perehdytään niin fyysisen, psyykkisen kuin sosiaalisenkin toimintakyvyn alueen
tavoitteissa. Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin ja
kasvattamaan heitä liikkumaan liikunnan avulla.

Monilukutaito (4) perustuu laaja-alaiseen käsitykseen tekstistä, jolla tarkoitetaan kykyä
hankkia, muokata, tuottaa, esittää ja arvioida tietoa. Tieto on tuotettu vaihtelevissa
muodoissa, ympäristöissä ja tilanteissa käyttäen erilaisia välineitä. Liikunnassa
monilukutaidolla ohjataan oppilaita tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja sekä
havainnoimaan itseään sekä ympäröivää tilaa aistien avulla.

Liikunnan opetuksen tavoitteissa laaja-alainen osaaminen on otettu huomioon usean eri
osaamiskokonaisuuden näkökulmasta. Ainoa osaamiskokonaisuus, jota ei oltu sisällytetty
vuosiluokkien 1-2 sekä 3-6 opetuksen tavoitteisiin on tieto ja viestintäteknologinen
osaaminen (5). Osaamiskokonaisuudessa opetellaan käyttämään erilaisia laitteita,
ohjelmistoja ja palveluja opiskelun välineenä ja harjoitellaan niiden olennaisia käyttö- ja
toimintaperiaatteita.

Työelämätaidot ja yrittäjyys (6) osaamiskokonaisuudessa harjoitellaan ryhmässä
toimimista, yhteistyötä ja vastuunkantoa. Oppilaita kehotetaan tutustumaan eri
ammatteihin ja pohtia työn merkitystä yhteiskunnassa. Liikunnan opetuksen tavoitteissa
oppilaita ohjataan ryhmässä työskentelyyn, sääntöjen noudattamiseen, asialliseen
vuorovaikutukseen ja vastuunottamiseen. Nämä taidot mahdollistavat leikkien ja pelien
onnistumisen.
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Kuvan 1 viimeisessä osaamiskokonaisuudessa käsitellään osallistumista, vaikuttamista ja
kestävän tulevaisuuden rakentamista (7). Opetuksen tarkoituksena on saada oppilaat
pohtimaan ja keskustelemaan mitä oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus,
vastavuoroisuus ja kestävä tulevaisuus merkitsevät itselle ja toisille. Demokraattisen
toiminnan sääntöihin tutustutaan oppilaiden omien kokemusten kautta. Liikunnan fyysisen
ja sosiaalisen toimintakyvyn tavoitteessa keskitytään laaja-alaisen osaamisen
seitsemänteen osa-alueeseen ohjaamalla oppilaita turvalliseen ja asialliseen toimintaan
opettamalla heitä säätelemään omia tunne- sekä vuorovaikutustaitoja liikuntatilanteissa.
(Opetushallitus 2014, 20-24, 148-149, 274.)
2.2

Liikunnan opetussuunnitelman tavoitteet

Liikunnan opetuksen tavoitteena on avustaa oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja
kehitystä tukemalla hänen hyvinvointia ja terveyttä. Opetuksen tavoitteet voidaan jakaa
tarkemmin fyysiseen-, psyykkiseen- ja sosiaaliseen toimintakykyyn. Toimintakyvyllä
tarkoitetaan kykyä selviytyä arjen erilaisista perustoiminnoista ja asioinneista.
(Opetushallinta 2014, 148-149, 274; EDU 2017b; EDU 2017c.) Liikuntatunneilla
opetellaan ymmärtämään oman toimintakyvyn huoltoa, ylläpitämistä sekä sen vaikutuksia
omaan hyvinvointiin. Liikunnanopetuksessa toimintakykyä harjoitellaan myös arvioimaan
ja mittaamaan. Hyvä toimintakyky antaa valmiuksia vaikeammista tehtävistä
selviytymiseen ilman ulkopuolista apua sekä vahvistaa hyvinvoinnin edellytyksiä. (EDU
2017b; EDU2017c.)

Jokainen yksilö kasvaa ja kehittyy omaa vauhtiaan. Oppilaan kasvuun ja kehitykseen
yhteisvaikuttavat biologinen perimä, kasvuympäristö, motoriset perustaidot ja fyysiset
ominaisuudet. Vaikka kasvu ja kehitys ovatkin yksilöllisiä on liikunnan
opetussuunnitelmaan listattu yleisiä kasvun ja kehityksen painopisteitä eri
vuosiluokkatasoille, jolloin liikuntatuntien tavoitteet ja sisällöt ovat hieman toisistaan
poikkeavia luokkatasolta toiselle siirryttäessä. (EDU 2017b; EDU 2017c.)

Fyysisen toimintakyvyn eri osa-alueiden kehittäminen on etenkin liikuntatunneilla
keskeinen sisältöalue. Fyysisellä toimintakyvyllä tarkoitetaan kykyä suoriutua
toiminnallisista tehtävistä, jotka vaativat elimistöltä fyysistä ponnistelua, kuten esimerkiksi
kestävyyttä, voimaa, nopeutta, liikkuvuutta, mutta myös havaintomotorisia- ja motorisia
perustaitoja. Yksilön toimintakyky kehittyy fyysisen aktiivisuuden avulla. Lasten ja nuorten
fyysisestä toimintakyvystä on alettu valtakunnallisesti keräämään tietoa vuodesta 2016
alkaen, järjestämällä Move! -mittaukset kaikille Suomen 5. ja 8. luokkalaisille oppilaille.
Move-järjestelmällä pyritään auttamaan oppilaita omatoimiseen fyysisen toimintakyvyn
ylläpitämiseen ja levittämään tietoa fyysisen toimintakyvyn vaikutusalueista päivittäisessä
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terveydessä, hyvinvoinnissa ja opiskelussa. Move! -mittausten tuloksia ei käytetä oppilaan
arvioinnin perusteena, mutta palautemateriaalia voidaan käyttää esimerkiksi
vanhempainilloissa tai oppilashuoltoryhmissä. (EDU2017b; EDU 2017c.)

Psyykkinen toimintakyky yhdistetään oppilaan elämänhallintaan ja -tyytyväisyyteen,
mielenterveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyviin asioihin. Sen lähtökohtana on
myönteinen minäkuva, jolla tarkoitetaan yksilön käsitystä itsestään. (EDU 2017b;
EDU2017c.) Muilta saatu palaute vaikuttaa minäkuvan muodostumiseen ja se voi
vaihdella ympäristön ja ilmapiirin mukaan. Lisäksi liikuntatilanteissa koettu viihtyminen,
saatu palaute sekä kokemukset muodostavat oppilaalle käsityksen itsestään liikkujana.
Liikuntatunneille luotu avoin ja turvallinen ilmapiiri, jossa kaikilla on mahdollisuus suorittaa
taitotasoaan vastaavia tehtäviä, kokea onnistumisia, iloita ja tuntea itsensä hyväksytyksi
ryhmässä omana itsenään ovat psyykkisen toimintakyvyn keskeisiä sisältöjä. Myönteistä
ilmapiiriä edistetään palautteella, joka kohdistuu oppimiseen tai työskentelyyn. Palautetta
annetaan turvallisessa ympäristössä ja se on toiset huomioonottavaa ja toisia arvostavaa.
(EDU 2017b.)

Sosiaalisen toimintakyvyn kokemus on riippuvainen oppilaan autonomisesti tai
liikuntakasvatuksen avulla omaksutuista tunne-elämän ja ihmissuhteita tukevista taidoista
(EDU 2017c). Oppilaan kokemat sosiaalisen pätevyyden tunteet ovat edellytyksiä
sosiaalisen toimintakyvyn tukemisessa ja edistämisessä liikunnassa. Toimintakykyä
edesauttaa oppilaille opetetut tunnetaidot, kuten esimerkiksi omien tunteiden
tiedostaminen, tunnistaminen ja ilmaiseminen. Liikuntatunneilla kielteisten tunteiden
käsittely esimerkiksi hävityn pelin tai leikin jälkeen ovat erinomainen tapa kehittää
tunteiden käsittelyä ja sietämään vastoinkäymisiä. Sosiaalinen pätevyys koostuu
tiedollisista ja toiminnallisista taidoista, kuten esimerkiksi auttamisesta, yhteistyöstä,
erilaisuuden ymmärtämisestä ja rakentavasta vuorovaikutuksesta, joita muut vertaiset
arvostavat. (EDU 2017b.)

2.2.1

Vuosiluokkien 1-2 liikunnan opetuksen tavoitteet

Liikunnan opetussuunnitelman tavoitteiden pääpaino vuosiluokilla 1-2 on
havaintomotoristen ja perusmotoristen taitojen oppimisessa, yhdessä tekemisessä,
sosiaalisten taitojen kehittämisessä ja myönteisten liikuntakokemusten vahvistamisessa.
Alkuopetuksessa (vuosiluokat 1-2) oppilaita tuetaan ja autetaan muuttuvien
emotionaalisten tilanteiden kohtaamisessa pelien, leikkien ja kisailujen merkeissä.
Liikunnan opetuksen psyykkisen toimintakyvyn tavoitteena on tukea myönteisen
minäkäsityksen muodostumista ja ohjata oppilasta itsenäiseen työskentelyyn ja
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kokeilemaan toimintakykynsä rajoja. Lisäksi liikunnan opetuksessa hyödynnetään
oppilaiden omia oivalluksia ja mielikuvitusta. Tavoitteena on ilon ja ennen kaikkea
onnistumisen tunteet, niiden avulla positiivisen liikuntakokemuksien saavuttaminen
varmistuu. (Opetushallitus 2014, 148-149.)

Liikunnassa harjoitellaan yksinkertaisia sääntöleikkejä, joissa opetellaan toimimaan
muiden oppilaiden kanssa yhteistyössä. Alkuopetuksen liikunnan sosiaalisen
toimintakyvyn tavoitteena on edistää yhdessä työskentelyn taitoja noudattamalla sovittuja
sääntöjä ja ohjaamalla oppilaita ottamaan vastuuta pelien ja leikkien onnistumisesta.
Lisäksi opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta tunteiden säätelyssä ja toimimaan
asiallisesti vuorovaikutuksellisissa liikuntatilanteissa. (Opetushallitus 2014, 148-149.)

Alkuopetuksen fyysisen toimintakyvyn tavoitteissa kannustetaan oppilasta kokeilemaan
uusia ja erilaisia liikuntatehtäviä sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. Liikunnan
avulla pyritään motivoimaan oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen sekä rohkaistaan
ilmaisemaan itseään. Opetuksen tavoitteena on saada oppilas havainnoimaan itseään ja
ympäristöään käyttämällä eri aisteja ja tekemään tilanteeseen sopivia ratkaisuja.
Opetuksen keskeinen tavoite on motoristen perustaitojen, kuten tasapaino- ja
liikkumistaito, välineenkäsittely ja kehohallinta, vahvistaminen ja soveltaminen eri
oppimisympäristöissä, eri tilanteissa ja eri vuodenaikoina. Alkuopetuksen tavoitteena on
ohjata oppilaita asialliseen toimintaan liikuntatunneilla sekä opettaa liikkumaan sekä
käyttämään välineitä ja telineitä turvallisesti. Lisäksi liikunnan opetukseen kuuluu uinti,
jonka tavoitteena on tutustuttaa oppilas vesiliikuntaan ja varmistaa alkeisuimataito.
(Opetushallitus 2014, 148-149.)

2.2.2

Vuosiluokkien 3-6 liikunnan opetuksen tavoitteet

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa vuosiluokilla 3-6 liikutaan yhdessä toimien ja
taitoja harjoitellen. Motoristen perustaitojen vakiinnuttaminen ja monipuolistaminen on
liikunnan opetuksen pääpainona. Myös sosiaalisten taitojen vahvistaminen kuuluu
olennaisena osana liikuntataitojen opetuksen tavoitteisiin. Liikunnan opetuksessa
monipuolisuus ja vuorovaikutuksellisuus tukevat taitojen oppimista, oppilaiden hyvinvointia
ja itsenäistymistä. Oppilaiden osallistaminen kehitysvaiheensa mukaisesti liikunnan
suunnitteluun ja toteuttamiseen kasvattaa osallisuutta tunnilla ja luo valmiuksia
liikunnallisen elämäntavan toteutumiseen. (Opetushallitus 2014, 273.)

Vuosiluokilla 3-6 liikunnan opetuksen fyysisen toimintakyvyn tavoitteena on sisällyttää
opetukseen mahdollisimman paljon fyysisesti aktiivista toimintaa. Aktiivinen toiminta
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harjaannuttaa monipuolisesti havainto- ja ratkaisuntekotaitoja ja tasapaino- liikkumis- ja
välineenkäsittelytaitoja. Taitojen soveltaminen ja vahvistaminen on fyysisen toimintakyvyn
keskeisiä tavoitteita vuosiluokille 3-6. Alkuopetuksesta poiketen vuosiluokilla 3-6 fyysisen
toimintakyvyn opetuksen tavoitteena on kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan,
huoltamaan ja kehittämään omia fyysisiä ominaisuuksia. Fyysisillä ominaisuuksilla
tarkoitetaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa. Lisäksi uimataidon opettaminen
on keskeinen liikunnan opetuksen tavoite, jotta oppilas pystyy liikkumaan ja
pelastautumaan vedessä. (Opetushallitus 2014, 274.)

Kuten alkuopetuksessa, myös vuosiluokilla 3-6, kannustetaan oppilaita fyysiseen
aktiivisuuteen yrittämällä parhaansa harjoitteluvaiheessa. Havaintomotoristen taitojen
kehittäminen sekä turvallinen ja asiallinen toiminta liikuntatunneilla ovat myös liikunnan
opetuksen tavoitteita fyysisen toimintakyvyn osalta. Opetukseen valitaan sellaisia tehtäviä,
joiden avulla oppilas voi lisäksi tutustua oman toimintakyvyn arviointiin. (Opetushallitus
2014, 274.)

Perusopetuksen liikunnan opetussuunnitelmassa vuosiluokilla 3-6 sosiaalisen
toimintakyvyn tavoitteena on ohjata oppilasta toimimaan kaikkien kanssa ja ottamaan
toiset huomioon säätelemällä omaa käyttäytymistä ja tunneilmaisua liikuntatilanteissa.
Opetukseen valitaan leikkien ja pelien lisäksi yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja
ryhmätehtäviä. Niiden tavoitteena on ohjata oppilaita auttamaan muita, kantamaan
vastuuta yhteisestä oppimistilanteesta ja noudattamaan yhteisiä sääntöjä. (Opetushallitus
2014, 274-275.)

Psyykkisen toimintakyvyn tavoitteena liikunnan perusopetuksen vuosiluokkien 3-6
opetussuunnitelmassa on käyttää opetuksessa monipuolisia leikkejä, pelejä ja tehtäviä.
Nämä edesauttavat pätevyyden, osallisuuden, itsenäisyyden, ilmaisun ja esteettisyyden
kokemuksia ja niiden yhteisvaikutuksesta myönteinen minäkäsitys vahvistuu.
Pitkäjänteinen yrittäminen tavoitteen saavuttamiseksi, yksin tai yhdessä, edistää vastuun
ottamista ja vahvistaa itsenäisen työskentelyn taitoja ja ryhmätyötaitoja. (Opetushallitus
2014, 274-275.)

9

3

Taidon oppiminen

Liikuntakasvatuksen keskeisimmistä tavoitteista on elämässä tarvittavien liikuntataitojen
omaksuminen (Jaakkola 2017, 351). Taito on aina opittua ja se ilmenee osaamisen
kehittymisenä tietyn harjoittelujakson jälkeen (Moe 2004, 214). Hyvät liikuntataidot
auttavat ihmisiä selviytymään arjen fyysisistä haasteista. Taidon oppiminen ja siihen
liittyvät vaikeudet saattavat asettaa rajoituksia taitojen suorittamiselle. Lapsena omaksutut
liikunnalliset taidot ovat läsnä koko ihmisen elämänkulun ajan, sillä opittu liikuntataito on
melko pysyvää. Tämä tarkoittaa sitä, että opittu taito voidaan palauttaa mieleen ja
toistamaan pitkänkin harjoitustauon jälkeen. Pysyvyys pätee ainoastaan taitosuorituksiin
ei fyysiseen suorituskykyyn, joka taas heikkenee nopeasti harjoittelun lopettamisen
jälkeen. Lisäksi liikunnalliset taidot antavat mahdollisuuden osallistua erilaisiin harraste- ja
arkiliikunnan muotoihin myöhemmällä iällä. (Jaakkola 2017, 147b; Jaakkola 2010, 31;
Moe 2004, 2013.)

Liikuntataitoja ilmaistaan kehon liikkeiden kautta (Moe 2004, 2013). Taidon oppimista on
vaikea havainnoida tai analysoida ulospäin nähtävien liikuntasuoritusten perusteella, sillä
ne eivät kerro oppimisesta kaikkea. Oppiminen tapahtuu, näkyvän käyttäytymisen lisäksi,
kehon sisäisessä prosessissa. Liikuntataidon oppiminen on kehon sisäinen
tapahtumasarja, joka on harjoittelun aikaansaamaa. Sillä pyritään johtaa pysyviin
muutoksiin liikkeen tuottamisessa. Taidon oppimisessa suoritus tarkoittaa havaittavaa
käyttäytymistä, joka on väliaikaista ja kuvaa taidon toteuttamista erityisenä aikana tai
erityisessä tilanteessa. Kun taas oppiminen on näkymätöntä, jota ei voi havainnoida
suoraan käyttäytymisestä. Näkyvästi liikuntataidon oppimista voidaan seurata
parantuneella kehon koordinaatiolla ja suoritusten taloudellisuudella. Eli toisin sanoen
parantuneella suorituksella. Myös liikkeen samankaltaistuminen kuvastaa liikuntataidon
oppimista, sillä toistojen myötä yksittäiset suoritukset ovat lähempänä toinen toistaan.
Taitava liikkuja pystyy soveltamaan oppimaansa taitoa myös normaalista poikkeavassa
ympäristössä. (Jaakkola 2017b, 147-148; Jaakkola 2010, 31.)

Usein kuvitellaan, että taitojen oppiminen tapahtuu tietoisesti suorituksia havainnoimalla ja
analysoimalla. Opettajan tai opetussuunnitelman tavoitteiden mukaista oppimista
kutsutaan eksplisiittiseksi oppimiseksi. Nykyään taitojen opettamisessa painotetaan
aikaisempaa enemmän tiedostamatonta, eli implisiittistä oppimista. Siinä oppiminen
tapahtuu tiedostamattomasti. Implisiittisessä oppimisessa lähtökohtana on positiiviset
oppimiskokemukset ja onnistumisen tunteet. (Kalaja & Jaakkola 2015, 198.)
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Oppimista voidaan tarkastella oppimiskäyrän avulla, jossa kuvataan vaaka-akselilla
harjoittelun määrä ja pystyakselilla suoritusten tulokset. Oppimiskäyrä malli on jaoteltu
neljään eri tyyppiin. Lineaarisessa eli suoraviivaisessa oppimiskäyrässä harjoittelu ja
oppiminen kulkevat tasaisesti rinnakkain. Toistojen kautta harjoittelu kehittyy ja
harjoittelun kautta yksilö oppii enemmän. Ajoittain käyrä voi olla negatiivisesti kääntynyt,
jolloin harjoittelun alkuvaiheessa oppiminen on vauhdikasta, mutta se hidastuu harjoittelun
edetessä. Oppimisessa voidaan törmätä myös positiivisesti kääntyneeseen
oppimiskäyrään, jossa harjoittelun tuottama oppiminen on alussa hidasta, mutta nopeutuu
riittävän harjoittelun myötä. Viimeinen oppimiskäyrätyyppi on s-kirjaimen muotoinen, joka
liitetään usein monimutkaisen sarjataidon oppimisen yhteyteen. Neljännessä
oppimiskäyrässä harjoittelun alkuvaiheessa ei tapahdu merkittävää oppimista. Tähän voi
vaikuttaa esimerkiksi taidon monimutkainen luonne, jossa harjoitellaan tehtävän kahta
vaihetta järjestyksessä. Oppiminen tahti vaihtelee ja usein hidastuu, kun siirrytään
tehtävästä toiseen. Tehtävien sisällä tai välillä tapahtuvaa oppimista saattavat hidastaa tai
nopeuttaa yksilön henkilökohtaiset ominaisuudet. (Jaakkola 2017b, 148-150; Jaakkola
2010, 35-36.)

Liikuntataitojen oppiminen on yksilöllistä ja siihen vaikuttavat taitojen erilaiset luonteet ja
oppijan ominaisuudet. Yksinkertainen taito on helposti opittavissa, sillä se sisältää
määriteltävissä olevan alun ja lopun. Kun taas osa taidoista ovat monimutkaisempia, jotka
koostuvat useiden eri taitojen yhdistämisestä. Oppijan ominaisuuksista
harjoittelukokemus ja kehitysvaihe vaikuttavat taidon oppimiseen, sillä jokainen oppija on
erilainen. Näiden myötä liikuntataitoja opitaan eri tavoin ja eri iässä. (Jaakkola 2017b,
148-149.)

Käytännön taitoharjoittelussa pyritään toiminnallisuuteen, sillä liikuntataitoja opitaan
tekemällä, ei jonottamalla tai odottamalla. Yksinkertaisia taitoja opetellessa on hyödyllistä
tarjota oppijoille kokonaisia harjoituskokemuksia. Kokonaisharjoittelu edesauttaa
konkreettisen tavoitteen saavuttamista ja ne ovat usein oppijalle mieluisia tapoja
harjoitella. Kokonaisharjoittelun lisäksi taitoharjoittelua voidaan toteuttaa myös
osaharjoitteluna. Tällöin harjoitteen kokonaisuus puretaan pienempiin osiin joko ajallisesti
tai toiminnallisesti. Tämän jälkeen jokaista osaa opetellaan erikseen. Osaharjoittelun
riskinä on, että oppija ei hahmota harjoitellun asian liittymistä suoritteen kokonaisuuteen.
Tämä puolestaan saattaa vaikuttaa oppilaan harjoittelun tehokkuuteen ja motivaatioon
heikentävällä tavalla. Taidon oppiminen vaatii konkreettisia, mielekkäitä ja virikkeellisiä
haasteita aidoissa ympäristöissä ja tilanteissa toteutettuina. (Kalaja & Jaakkola 2015, 205206.)
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3.1

Taidon oppimisen vaiheet

Vaikka oppiminen on yksilöllistä, on taidon oppimisen prosessi oppijasta riippumatta
samankaltainen. Taidon oppimisessa voidaan tunnistaa kolme erilaista vaihetta, jonka läpi
oppija kulkee taitoja harjoitellessaan. Vaiheet jakautuvat alkuvaiheeseen, välivaiheeseen
ja lopulliseen vaiheeseen, jotka luovat yhdessä jatkumon taidon oppimiseen. Oppija ei
siirry kerralla tasolta toiselle, vaan siirtymä vaiheesta toiseen tapahtuu asteittain.
(Jaakkola 2010, 103.)

Alkuvaiheen eli kognitiivisen vaiheen aikana oppija yrittää hahmottaa opeteltavan
tehtävän kokonaisuutta ja luomaan siitä mielikuvan itselleen. Liikkeiden säätely on
tietoista ja vaatii paljon ajattelua ja tarkkaavaisuutta. Lähes kaikki havaintotoiminnot ovat
liitetty tavoiteltavaan tehtävään. Alkuvaiheen suorituksissa toistojen välillä tapahtuu paljon
vaihtelua ja ne näyttävät usein hitailta ja kömpelöiltä. Yksilön usko omiin kykyihinsä on
koetuksella alkuvaiheen taidon oppimisessa, sillä toistot vaativat oppijalta useita yrityksiä
ja erehdyksiä. Virheistä huolimatta alkuvaiheen taidon oppiminen on useimmiten varsin
nopeaa. (Kalaja & Jaakkola 2015, 203; Jaakkola 2010, 104-105.)

Mitä optimaalisempia suoritusstrategioita yksilö osaa hyödyntää sitä nopeampaa taidon
kehittyminen on oppimisen alkuvaiheessa. Itsepuhelun käyttö harjoituksen aikana, joko
ääneen tai ajatuksissa, on tehokas tapa suunnata tarkkaavaisuutta harjoitteen kannalta
oleellisiin asioihin. Aloittelijoilla on tyypillistä, että liikkeen suorittamisessa käytetään
sellaisia lihaksia tai jopa lihasryhmiä, joita ei liikkeen suorittamisessa vaadita. Useiden
lihasten tai lihasryhmien yhtäaikainen käyttö vaikuttaa runsaampaan
energiankulutukseen, joka puolestaan aiheuttaa nopeampaa väsymystä. (Jaakkola 2010,
104-105.)

Ohjaustilanteessa alkuvaiheen oppija voidaan tunnistaa siitä, että hän väsyy taitavampaa
yksilöä nopeammin. Lisäksi oppijan vireystila on liian korkea ja jännittynyt, jotka usein
johtavat suorituksen epäonnistumiseen. Ohjaajan merkitys oppimisen alkuvaiheessa on
merkittävä. Ohjaaja toimii taidon oppimisen alkuvaiheessa niin sanottuna tukihenkilönä,
jonka tulisi osata kuunnella, ymmärtää, rauhoittaa ja uskoa oppijaan. Taidon opettamisen
alkuvaiheessa on oleellista keskittyä taidon ydinosan harjoittamiseen yksinkertaisilla ja
yksittäisillä harjoitteilla. Tämä helpottaa oppijaa hahmottamaan taidon kokonaisuutta.
Oppimisen alkuvaiheessa kannattaa suosia muuttumattomia harjoitteluolosuhteita. Taidon
oppimisen alkuvaiheessa ohjaajan on annettava selkeät näytöt, lyhyet ohjeistukset ja
keskittyä palautteenannossa oleellisten asioiden esilletuontiin. Tällöin varmistetaan
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oppijalle onnistumisen kokemusten aikaansaanti mahdollisimman pikaisesti. (Jaakkola
2010, 105, 155-169.)

Harjoittelu- eli assosiatiivisessa vaiheessa oppija on motivoitunut harjoitteluun ja
suoritukset ovat jo melko yhdenmukaisia. Tällöin harjoittelu koetaan miellyttävänä,
toistojen määrä on runsasta ja taidon kehittyminen on varsin nopeaa. Oppija on
ymmärtänyt taidon kokonaisuutena ja tiedostaa onnistuneeseen suoritukseen liittyviä
tekijöitä. Suoritustekniikan omaksuminen ja virheiden tunnistaminen sekä niiden
korjaaminen harjoittelun edetessä ovat harjoitteluvaiheen tunnusmerkkejä.
Ohjaustilanteessa harjoitteluvaiheessa olevan yksilön tunnistaa malttamattomuudesta
lopettaa tekemistä ja liikuntatunnin päättyminen koetaan usein turhauttavalta. (Jaakkola
2010, 106; Kalaja & Jaakkola 2015, 203.)

Harjoitteluvaiheessa osaa liikkeen säätelystä tehdään edelleen tietoisesti, mutta
lisääntyvissä määrin siirrytään kohti automaattista suorittamista. Tällöin liikkeiden säätely
vaatii oppijalta alkuvaihetta vähemmän tarkkaavaisuutta ja ajattelua harjoittelun aikana.
Suoritusten automatisoitumisesta huolimatta, oppijan havainnointi on yhä kiinni
harjoittelussa. Alkuvaiheeseen verrattuna harjoitteluvaiheessa oppija havaitsee asioita
nopeammin, jolloin hänelle jää enemmän aikaa päätöksentekoon, strategian valintaan ja
harjoitteluun itsessään. Liikkeen sujuvuuden myötä turhien lihasten ja lihasryhmien käyttö
vähenee ja liikkeen tuottaminen taloudellistuu. Tämä näkyy tehokkaampina suorituksina ja
vähäisempänä energiankulutuksena. (Jaakkola 2010, 106-107; Kalaja & Jaakkola 2015,
203.)

Oppimisen harjoitteluvaihe kestää tavallisesti alkuvaihetta kauemmin, koska harjoitteisiin
ja tehtäviin voidaan lisätä haasteellisimpia elementtejä, jotka vaativat enemmän aikaa.
Toiminta perustuu edelleen oppimisen ehdoilla, eli haasteita lisätään oppijan taitotason
mukaisesti. Harjoitusvaiheessa ohjaajan on tärkeä osata luoda virikkeellisiä ja
monimuotoisia oppimisympäristöjä, jotka tarjoavat oppijoille heidän taitotasoonsa
vastaavia tehtäviä. Käytännössä tämä tarkoittaa oppimistilanteen hajauttamista
eritasoisiin tehtäviin, käyttämällä erilaisia välineitä erilaisissa ympäristöissä. Oman
taitotason mukaiset haasteet motivoivat harjoittelemaan, jolloin on mahdollistaa painaa
taitopitkäkestoiseen muistiin. Oppijan koetun autonomian määrä on harjoitteluvaiheessa
vielä suurempaa kuin alkuvaiheessa. (Jaakkola 2010, 170-179.)

Taidon oppimisen kolmatta vaihetta kutsutaan lopulliseksi vaiheeksi. Opittua taitoa
pystytään tuottamaan tiedostamattomasti ilman suurempaa yrittämistä tai ajattelua.
Vaihetta kutsutaan myös automaatio vaiheeksi. Taidon suorittaminen on sujuva
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kokonaisuus ja se onnistuu oppijalta helposti ilman suurempia virheitä. Suoritukset ovat
yhdenmukaisia ja liikettä on mahdollista korjata jo sen suorittamisen aikana. Lopullisessa
taidon oppimisen vaiheessa yksilön on mahdollista suorittaa useita tehtäviä yhtäaikaisesti.
Kun oppija ei tarvitse enää yhtä paljon tarkkaavaisuutta ja havaintotoimintoja taidon
toteuttamisessa on hänen mahdollista käyttää enemmän aikaa esimerkiksi ennakoimalla
tulevia tapahtumia keräämällä informaatiota ja palautetta ympäröivästä ympäristöstä.
(Jaakkola 2010, 108-109; Kalaja & Jaakkola 2015, 203-204.)

Automaatio vaihe poikkeaa muista taidon oppimisen vaiheista siten, että yksilö ei ajattele
tai puhu itselleen suoritustekniikoiden yksityiskohdista, sillä tämä saattaa häiritä yksilön
suorittamisen tiedostamatonta puolta, jolloin suorittaminen muuttuu takaisin tiedostetulle
tasolle. Sen sijaan oppija analysoi yhä enemmän suorituskokonaisuuksiin liittyviä asioista.
Lopullisessa taitojen oppimisen vaiheessa lihaskoordinaation käyttö on optimaalista,
jolloin liikkeiden toteuttamiseen ei käytetä ylimääräisiä lihaksi kuten aiemmissa taidon
oppimisen vaiheissa. Täten myös energiankulutus on vähäisempää. (Jaakkola 2010, 109.)

On mahdollista, että yksilö ei koskaan saavuta taidon oppimisen lopullista vaihetta.
Ammattilaisuuden saavuttaminen vaatii oppijalta tuhansia tunteja ja useita vuosia
laadukasta ja yksilön tarpeisiin vastaavaa harjoittelua (Jaakkola 2010, 110).
3.2

Taidon oppimisen viitekehys

Taidon oppiminen vaatii ympärilleen yksilön ja ympäristön. Näiden vuorovaikutuksesta
taito voi kehittyä ja tuottaa tulosta. Lapsen liikkumaan oppiminen on hyvä esimerkki
oppijan ja ympäristön välisestä vuorovaikutuksesta. Kun lapsi havainnoi ympäröivää
ympäristöä ja huomaa siellä mielenkiintoa kiinnittävän kohteen hän liikkuu kohteeseen
kehityksensä mukaisella tavalla. Ympäristön virikkeet houkuttelevat lasta toimimaan ja
täten myös motivoi häntä kokeilemaan erilaisia motorisia tehtäviä päästäkseen kohteen
luokse. (Jaakkola 2017b, 155; Jaakkola 2010, 41.)

Kuviossa 1 on esitetty liikuntataitojen oppimisen ekologinen teoria, joka on laajasti
käytetty viitekehys taidon oppimisen ja liikesäätelyn tutkimuksissa. Viitekehys sisältää
kolme tekijää, jotka ovat oppija, ympäristö ja harjoiteltava tehtävä. Yhden tekijän
kehittyminen vaikuttaa kahteen muuhun tekijään sekä niiden yhteistä vuorovaikutusta.
Voidaankin sanoa, että taidon oppimisen ekologisessa mallissa kaikki yllä mainitut kolme
piirrettä ovat dynaamisessa vuorovaikutuksessa keskenään. (Jaakkola 2017,155.) Näiden
kolmen tekijän lisäksi ekologisessa liikuntataitojen oppimisen teoriassa tuodaan esille, että
suoritukset ja niiden koordinoituminen syntyy havaintojen ja fyysisten toimintojen
rinnakkaisseurauksena. Käytännössä tämä tarkoittaa, että oppija käyttää havainnointiin
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näköaistiaan, jolla hän vastaanottaa ympäristöön liittyvää informaatiota. Tätä informaatiota
hyödynnetään liikkumiseen ja suoritusten tehostamiseen sekä ohjaamiseen tilanteeseen
sopivalla tavalla. Nykyaikaisessa taitojen oppimisen mallissa ratkaistaan erilaisia
liikuntatilanteiden haasteita. (Jaakkola 2010, 41-42; Jaakkola 2017b, 155-156.)

Yksilö

Havainto
Toiminta

Toimintamalli tai
koordinaatio
Ympäristö

Tehtävä

Kuvio 1. Liikuntataitojen oppimisen ekologinen teoria (mukailtu Jaakkola 2017, 156).

Oppijaan (yksilö) yhdistetyt ominaisuudet ovat yksilöllisiä sekä biologisia että toiminnallisia
tekijöitä, esimerkkinä yksilön kehon paino, pituus ja aivojen rakenteisiin liittyvät
hermoyhteydet. Yksilölliset ominaisuudet ovat synnynnäisiä, mutta niihin voidaan
vaikuttaa kehityksellä ja harjoittelukokemuksella. Ympäristöön liittyvillä tekijöillä
tarkoitetaan pääosin kehon ulkopuolisia tekijöitä, jotka vaikuttavat liikuntatilanteeseen,
kuten esimerkiksi maan vetovoima, lämpötila ja valo. Ympäristöön liittyvillä tekijöillä ei ole
pysyvää osaa suoritettavassa tehtävässä. Teoriamallin tehtävään liittyviin tekijöihin
sisältyy kaikki tehtävään liittyvät tavoitteet, toteutumiseen liitetyt säännöt ja suorituksessa
käytettävät välineet. (Jaakkola 2017b, 155; Jaakkola 2010, 41-42.)

Ekologisen liikuntataitojen oppimisen teorian prosessiin liitetään vahvasti myös
päätöksenteko. Taitojen oppimisen kokonaisuutena voidaan pitää havaitsemisen,
päätöksenteon ja toiminnan yhtenäinen ketju. Toiminta alkaa näkyä ulospäin vasta kun
havaitsemiseen ja päätöksen tekoon liittyvät tiedot ovat käsitelty, jonka tuloksena seuraa
fyysistä toimintaa. Havainnot ja päätöksenteko ovat usein niin nopeita tapahtumasarjoja,
että yksilö ei ehdi tiedostamaan niitä. Nykyisin liikuntataitoja tulisi opettaa, pelkän näkyvän
toiminnan sijasta, kokonaisvaltaisesti ottamalla mukaan koko taitojen oppimisen prosessi.
(Jaakkola 2017b, 157; Jaakkola 2010,42.)
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Taitojen oppimisen ekologiseen teoriaan pohjautuu nonlineaari pedagogiikka.
Perusajatuksena nonlineaari pedagogiikassa on, että jokainen yksilö on oppijana
erilainen, jolloin oppiminen itsessään on yksilöllistä ja vaihtelevaa. Nonlineaari
pedagogiikka on implisiittistä, eli tiedostamatonta ja oppimista korostavaa, jossa
yhdistyvät taitoharjoittelun eri menetelmät. Nonlineaari pedagogiikka perustuu yksilön,
ympäristön ja tehtävän vuorovaikutukseen, jonka ajatuksena on muokata näihin kolmeen
tekijään liittyviä piirteitä ja ominaisuuksia. Yhden tekijän muuttaminen vaikuttaa myös
kahteen muuhun taidon oppimisen ekologisen teorian tekijään. Muutos tarjoaa oppijalle
uusia ja erilaisia mahdollisuuksia kokeilla ja suorittaa motorinen taito. (Jaakkola 2017,
362-364.)

Nonlineaari pedagogiikassa ohjaaja saa antaa ohjeita ja palautetta, mutta ne kohdistetaan
suoritustekniikan sijasta liikkeen lopputulokseen. Lisäksi palautteenannossa käytetään
paljon kyselemistä tavanomaisten suorien ohjeiden sijasta. Tarkkaavaisuutta pyritään
kohdentamaan kehon ulkopuolelle, esimerkiksi suoritusympäristöön. Nonlineaari
pedagogiikassa ohjaajan aika kuluu pitkälti erilaisten oppimisympäristöjen ja tehtävien
luomiseen sekä muokkaamiseen. Nonlineaari pedagogiikan taitoharjoittelussa
suoritusympäristöistä pyritään rakentamaan mahdollisimman aitoja ja kokonaisvaltaisia.
Niiden avulla oppijalla on mahdollista kehittää havainto- ja päätöksentekotaitoja, jotka
ohjaavat yksilöä fyysiseen toimintaan. (Jaakkola 2017, 362-364.)

3.3

Motoriset perustaidot

Motoriset perustaidot kuuluvat osaksi motorisen kehityksen vaiheisiin. Motorinen taito
sisältää tavoitteen, joka vaatii keholta ja/tai raajoilta vapaaehtoista liikettä tavoitteen
saavuttamiseksi. Motorinen kehitys etenee jatkuvana prosessina, jonka aikana yksilö oppii
liikuntataitoja. Kehitys tapahtuu perimän ja ympäristön yhteisvaikutuksesta. Nopeinta
motorinen kehitys on lapsuudessa, jossa on riittävän virikkeellinen ympäristö. Kaikki
lapset, joilla on normaalit oppimisedellytykset, sisäistävät motorisia taitoja ja oppivat niitä.
Mahdollisen motorisen kehittymisen hidastumiseen lapsuudessa vaikuttavat ympäristön
lisäksi elintavat, perimä, biologinen ikä sekä lapsen kehitysvaihe. Motoriset taidot näkyvät
kaikessa liikkumiseen liittyvissä tilanteissa. (Jaakkola 2017b, 160; Jaakkola 2010, 45-46,
76.)

Motorinen kehitys voidaan jakaa viiteen eri vaiheeseen; refleksitoimintojen vaihe (0-1vuotiaat), alkeellisten taitojen omaksumisen vaihe (2-3- vuotiaat), motoristen perustaitojen
oppimisen vaihe (3-8-vuotiaat), erikoistuneiden taitojen oppimisen vaihe (8-15-vuotiaat) ja
opittujen taitojen hyödyntämisen vaihe (yli 15-vuotiaat). Motoristen perustaitojen
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oppimisen vaihe on motorisen kehityksen kannalta tärkeä vaihe, koska näiden taitojen
omaksuminen luovat pohjaa myöhempää elämää varten. (Jaakkola 2017b, 160; Jaakkola
2010, 76-77.)

Motoristen perustaitojen opettelu alkaa jo ennen kouluikää, jolloin lasten on tärkeä saada
paljon monipuolisia liikunta kokemuksia. Ensimmäisenä opitaan suurilla lihaksilla tuotetut
suuret liikkeet, eli karkeamotoriset taidot. Tämän jälkeen opetellaan käyttämään
hienomotorisia taitoja, eli pienten lihasten toimintaa ja liikkeen hienosäätelyä.
Liikunnanopetuksen opetussuunnitelmassa motoristen taitojen oppiminen on keskeinen
osa liikuntakasvatuksen tavoitteita. Lapsen heikot motoriset perustaidot rajaavat hänen
mahdollisuuksia osallistua erilaisiin liikunta- ja urheilumuotoihin lapsen varttuessa. Myös
arkielämän fyysisistä haasteista selviäminen voi olla hankalaa, jos motoriset perustaidot
ovat puutteelliset. Taulukossa 1 on esitetty motoriset perustaidot, jotka käsittävät
tasapaino- liikkumis- ja välineenkäsittelytaidot sekä kuinka taidot ilmenevät tekemisessä.
(Jaakkola 2017b, 161; Jaakkola 2010, 77-78; Edu 2017b.)

Taulukko 1. Motoriset perustaidot (mukailtu Jaakkola 2010, 78).
Motoriset perustaidot
Tasapainotaidot

Liikkumistaidot

Välineenkäsittelytaidot

Kääntäminen

Käveleminen

Heittäminen

Venyttäminen

Juokseminen

Kiinniottaminen

Taivuttaminen

Ponnistaminen

Potkaiseminen

Pyörähtäminen

Loikkaaminen

Kauhaiseminen

Heiluminen

Hyppääminen esteen yli

Iskeminen

Kieriminen

Laukkaaminen

Lyöminen ilmasta

Pysähtyminen

Liukuminen

Pomputteleminen

Väistyminen

Harppaaminen

Kierittäminen

Tasapainoilu

Kiipeäminen

Potkaiseminen ilmasta

Tasapainotaidolla tarkoitetaan kehon painopisteen mukauttamista, jolla on tarkoitus pitää
keho hallinnassa, tasapainossa. Tasapaino voi toteutua paikallaan, eli staattisena tai
liikkuvana, eli dynaamisena tasapainona. Tasapainotaito on kaiken liikkumisen perustana.
Sitä tarvitaan liikkeelle lähdössä, pysähtymisessä ja monessa muussa päivittäisessä
fyysisessä toiminnassa. Tasapainoa voi harjoittaa esimerkiksi liikkumalla erilaisissa
maastoissa erilaisilla välineillä. Koulumaailmassa voimistelu, hippaleikit ja luistelu ovat
erinomaisia tasapainotaitoa kehittäviä liikuntamuotoja. Tasapainotaitoa tulisi harjoittaa
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joka päivä. Tutkimusten mukaan tytöt ovat keskimäärin poikia taitavampia tasapainoa
vaativissa tehtävissä. (Edu 2017b; Kalaja & Jaakkola 2015, 202.)

Liikkumistaidot pitävä sisällään siirtymisen paikasta toiseen, kuten esimerkiksi hyppimällä,
juoksemalla tai ryömimällä. Taitoa voidaan kehittää liikkumalla monipuolisilla alustoilla ja
eritasoisissa maastoissa. Myös suunnanmuutoksia on hyödyllistä yhdistää
liikkumistaitojen harjoittamisen yhteyteen. Jokaisella liikuntatunnilla tulee harjoittaa
liikkumistaitoja, esimerkiksi temppu- ja telineradan muodossa, juoksu- ja
kiinniottoleikeissä sekä ulkoliikunnassa luistelussa, hiihdossa ja retkeilyssä. (Edu 2017b.)

Välineenkäsittelytaidoilla tarkoitetaan koko kehon taitoja, joiden avulla pystytään
käsittelemään välineitä, telineitä ja esineitä. Käsittelytaidot ovat oppilaille perusmotorisista
taidoista vaativimpia motorisia tehtäviä, koska taidon kehittyminen vaatii sekä havaintoettä motoristen toimintojen yhteistoimintaa. Välineenkäsittelytaidot jakautuvat
karkeamotorisiin ja hienomotorisiin taitoihin. Koululiikunnassa keskitytään pääosin
karkeamotorisiin käsittelytaitoihin, kuten esimerkiksi heittämiseen, potkaisemiseen ja
kiinniottamiseen. Käsittelytaitoja tulee harjaannuttaa kaikilla luokka-asteilla.
Välineenkäsittelytaitojen harjoittaminen aloitetaan kehon molemmilla puolilla tehtävillä
harjoitteilla, kuten pallon heittäminen yläkautta kahdella kädellä. Tämän jälkeen siirrytään
epäsymmetrisiin, eli vain kehon toisella puolella tehtäviin harjoituksiin, esimerkiksi
heittäminen yhdellä kädellä. Silmä- käsi koordinaatio kehittyy välineenkäsittelytaitojen
karttuessa. Tutkimusten mukaan pojat ovat olleet tyttöjä parempia sekä liikkumis- että
välineenkäsittelytaitoja vaativissa tehtävissä. Tähän vaikuttaa se, että pojat harrastavat
tyttöjä enemmän pallopelejä, joka luonnostaan kehittää kyseisiä taitoja. (Edu 2017b;
Kalaja & Jaakkola 2015, 202.)

Motoristen perustaitojen oppimisen vaihe on määritelty 2-7 ikävuoteen, mutta lapsen on
mahdollista oppia motorisia perustaitoja myös myöhemmällä iällä. Tällöin oppiminen
saattaa olla normaalia hitaampaa. Lapsen hallitessa suurimman osan motorisista
perustaidoista, hänellä on valmiudet siirtyä motorisen kehittymisen seuraavaan
vaiheeseen, erikoistuneiden liikkeiden vaihe. Motoristen perustaitojen hallitseminen on
edellytys erityisten lajitaitojen oppiselle. On toivottavaa, että motoriset perustaidot ovat
automatisoituneet kouluikään mennessä, sillä iän myötä lapset alkavat kiinnostumaan eri
urheilulajeista ja lajitaitojen oppimisesta. (Kalaja, Jaakkola 2015, 196.)

On tärkeä muistaa, että jokainen lapsi on yksilö, joka oppii taitoja ja ominaisuuksia omaan
tahtiin. Jos lapsi ei ole valmis taidon oppimiseen, on todennäköistä, että häneltä puuttuu
taitoon vaadittavia ominaisuuksia tai alkeistaitoja. Välillä motoristen taitojen oppiminen voi
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olla nopeaa, kun taas toisaalta kehityksessä voi esiintyä taantumia, jotka hidastavat
motoristen taitojen oppimisprosessia. Motoristen taitojen kehitys kantaa hedelmää koko
eliniän ja laadukkaalla harjoittelulla taitoja voi oppia aikuisiässäkin. Motoristen
perustaitojen hallitsemisen tunne on perustana omaehtoiseen liikkumiseen ja mieluisen
liikuntaharrastukseen osallistumiseen. Tästä johtuen pätevyyden kokemukset
koululiikunnassa ovat ehdottoman tärkeitä lapsen liikunnallisen kasvun ja kehityksen
kannalta. (Kalaja & Jaakkola 2015, 197; Edu 2017.)
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4

Itsemääräämisteoria

Nykyajan motivaatiotutkimuksien käytetyimmistä viitekehyksistä on itsemääräämisteoria.
Se selittää kolmen psykologisen tarpeen avulla miksi yksilö osallistuu toimintaan ja pysyy
sen parissa omaehtoisesti. Nämä kolme tarvetta ovat koettu autonomia, koettu pätevyys
ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus. (Ryan & Deci 2000a, 68-78.) Itsemääräämisteoriassa
otetaan huomioon sekä sosiaaliset että kognitiiviset tekijät. Nämä muodostavat yhdessä
motivaation toimintaa kohtaan. Sosiaalisilla tekijöillä tarkoitetaan urheilun
motivaatioilmastoa ja kognitiivisilla tekijöillä edellä mainittuja psykologisia tarpeita.
Motivaation tuloksena on kognitiivisia, affektiivisia ja käyttäytymiseen liittyviä seurauksia,
kuten esimerkiksi osallistumishalukkuus, viihtyminen ja yrittäminen.
Itsemääräämisteoriassa motivaatioprosessi nähdään alkavan sosiaalisesta ilmapiiristä.
(Liukkonen 2016, 219.) Itsemääräämisteoria erotetaan sisäiseen ja ulkoiseen
motivaatioon, jolloin toiminnan merkitys ja tavoite vaikuttavat motivaation
muodostumiseen (Ryan & Deci 2000b, 55).

Itsemääräämisteorian kolmea psykologista perustarvetta pyritään tyydyttämään päivittäin
ympäröivän maailman kanssa. Näiden tarpeiden käyttö ja oikeanlainen toteutus ovat
avainasemassa itsemääräämisen kokemusten syntymiseen. Etenkin koetun autonomian
määrän katsotaan vaikuttavan ratkaisevasti motivaation kehittymiseen. Koululiikunta voi
joko tyydyttää tai estää psykologisten perustarpeiden kokemusten muodostumista. Sillä
jos toiminta ei kohtaa oppilaan perustarpeita ja itsemääräämisen kokemuksia ei
muodostu, on tällöin uhkana, että motivaatio toimintaa kohtaan muuttuu ulkoiseksi tai
katoaa kokonaan. Tästä voi seurata ahdistuneisuutta, negatiivisia kuvitelmia liikunnan
merkityksestä sekä ongelmia taitojen oppimisessa. On siis tärkeää tunnistaa sisäistä
motivaatiota heikentävät tekijät. (Liukkonen, Jaakkola 2013, 147; Liukkonen, Jaakkola,
Soini 2007, 159; Standage, Duda & Ntoumanis 2005, 411-433; Ryan & Deci 2000b, 55.)

4.1

Koettu autonomia

Itsemääräämisteorian mukaan autonomialla eli itsemääräämisoikeudella on merkittävä
vaikutus motivaation kehittymisessä. Sen määrä ratkaisee, kehittyykö motivaatio
sisäiseksi vai ulkoiseksi. Koetussa autonomiassa oppilaalla on mahdollisuus tehdä
toimintaansa liittyviä valintoja, ne lisäävät kiinnostusta tehtävää kohtaan. Lisääntynyt
kiinnostus johtaa parempiin oppimistuloksiin, kasvattaa sisäistä motivaatiota ja lisää
koettua fyysistä pätevyyttä. Kontrolloidut ja ohjatut tilanteet saattavat vastaavasti
heikentää kiinnostusta, tällöin motivaatio oppimista kohtaan voi kehittyä ulkoiseksi.
(Liukkonen, Jaakkola & Soini 2007, 159.) Vastuunantaminen ja oppilaiden osallistaminen
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tuntien suunnitteluun ja toteutukseen ovat konkreettisia esimerkkejä koetun autonomian
lisäämisestä (Liukkonen & Jaakkola 2013, 148).

4.2

Sosiaalinen yhteenkuuluvuus

Koulun liikuntatunnit ovat lapselle sosiaalisia tilanteita, jossa ryhmään kuulumisen tunne ja
ryhmässä toimimisen kokemukset vaikuttavat merkittävästi liikuntamotivaation
kehittymiseen. Sosiaalisella yhteenkuuluvuudella tarkoitetaan luontaista tarvetta kuulua
ryhmään, tuntea läheisyyttä sekä turvallisuutta ja kokea hyväksytyksi tulemista ryhmässä.
Edellä mainitut seikat kuuluvat myös ihmisen perustarpeisiin. Sosiaalinen ympäristö voi
olla joko hyödyksi tai haitaksi liikuntamotivaatioon vaikuttavassa ilmapiirissä. (Lintunen
2015, 84; Liukkonen & Jaakkola 2013, 148; Liukkonen, Jaakkola & Soini 2007, 160.)

Opettajan on pyrittävä luomaan tunnille avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri, jossa toiminta
on innostavaa ja turvallista. Mikäli lapset kokevat olonsa turvattomaksi ryhmässä, he eivät
yllä parhaisiin suorituksiin. On tutkittu, että opettajan kokeminen välittäväksi ja lempeäksi
on yhteydessä syvempään sisäiseen motivaatioon ja innostuneempaan koululiikuntaan
osallistumiseen sen sijaan, että opettaja koettaisiin etäiseksi ja välinpitämättömäksi.
(Lintunen 2015, 85; Shen, McCaughtry, Martin, Fahlman, & Garn 2012, 231-245.)
Sosiaalinen yhteenkuuluvuus on yhteydessä fyysisen aktiivisuuden lisääntymiseen
muuallakin kuin koulumaailmassa. On todettu, että myös kavereiden ja vanhempien
seurassa koettu sosiaalinen yhteenkuuluvuus on lisännyt nuorten aktiivisuutta
liikkumisessa. (Prochaska, Rodgers & Sallis 2002, 206-210.)

Haasteena sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tukemisessa on oikeiden toimintatapojen
käyttö esimerkiksi konfliktitilanteissa. Turvallisen sosiaalisen ympäristön kehittämistä tulisi
harjoittaa joka kerralla, esimerkiksi käyttämällä liikuntatunneilla ryhmäharjoitteita, joissa
vaihdellaan paria tai kokoonpanoa. Tällöin oppilaat tutustuvat toisiinsa ja oppivat
työskentelemään usean erilaisen yksilön kanssa. (Lintunen 2015, 85-86.)

4.3

Koettu pätevyys ja sen kehittyminen lapsilla

Itsemääräämisteorian mukaan ihmisen tuntema mielihyvä omaa oppimista kohtaan on
koettua pätevyyttä. Yksilöiden toimiessa erilaisten tehtävien ja haasteiden parissa, he
arvioivat omia kykyjä ja rajoja suhteessa tehtävän haastavuuteen. Koettu pätevyys on
vuorovaikutuksessa sosiaalisen ympäristön kanssa ja jokainen yksilö punnitsee
pätevyyden eri osa-alueita omalla tavalla. (Liukkonen & Jaakkola 2013, 149-150;
Liukkonen, Jaakkola & Soini 2007, 160-161.)
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Pätevyysalueet jakautuvat hierarkkisesti, itsearvostuksen määrittelemänä. Osa-alueet
jaetaan sosiaaliseen, älylliseen, fyysiseen ja tunnepätevyyteen. Sosiaaliseen pätevyyteen
sisältyy kyky saada ystäviä ja tulla toimeen muiden kanssa. Tunnepätevyydellä
tarkoitetaan kykyä oppia ymmärtämään ja käsittelemään sekä omia että toisten tunteita.
Älyllinen pätevyys on taitoa ymmärtää elämässä tarvittavia asioita, kuten esimerkiksi
menestystä opiskelussa. Fyysiseen pätevyyteen voi vaikuttaa esimerkiksi eri urheilulajien
taidot, fyysinen kunto tai myönteisyys omaa kehoa kohtaan. Positiiviset kokemukset
tietyllä osa-alueella voivat nostattaa yksilön itsearvostuksen määrää ja täten korottaa
pätevyysaluetta hierarkiassa ylöspäin. Itsearvostuksen muodostuminen
pätevyyshierarkiassa voi jakautua vielä eriytyneempiin alueisiin sillä perustein minkä
alueen pätevyys on koettu yksilön kohdalla tärkeimmäksi. (Liukkonen & Jaakkola 2013,
149-150; Liukkonen, Jaakkola & Soini 2007, 160-161.)

Koettu pätevyys on huomattava psykologinen tekijä fyysisen aktiivisuuden taustalla, sillä
se voi joko tukea tai heikentää yksilön itsearvostusta ja yleistä minäkäsitystä. Yksilölle
annettu tehtävä itsessään, ympäristö tai saatu palaute, voivat saada yksilön tuntemaan
joko onnistumista tai epäonnistumista. On tutkittu, että positiivisessa kontaktissa koettu
pätevyys lisää fyysistä aktiivisuutta koulussa ja vapaa-ajalla ja se on yhteydessä muun
muassa sisäiseen motivaatioon liikuntatunneilla. (Liukkonen & Jaakkola 2013, 150;
Liukkonen, Jaakkola & Soini 2007, 161.)

Pätevyydenkokemusten kehittymiseen liittyy ajattelutaitojen kehittyminen, satunnaiset
tekijät, tehtävän vaikeustaso ja yrittäminen. Eri ikäiset lapset ymmärtävät erilaisin keinoin
millaista on olla hyvä tai taitava ja miten taitavuus eroaa sattumasta. Alle kouluikäiset
lapset ovat egosentrisessä vaiheessa, jolloin he eivät vielä osaa arvioida omaa pätevyyttä
suhteessa muiden suorituksiin. Heidän mielestään vaikeita liikkeitä ja taitoja ovat sellaiset,
joita he eivät osaa, kun taas helppoja on ne, mitkä he jo hallitsevat. Lisäksi alle
kouluikäiset lapset eivät vielä osaa erottaa taitavuutta sattumasta, vaan uskovat, että
kovasti yrittäminen edesauttaa sattumaan johtaneeseen lopputulokseen. (Lintunen 2015,
79-80.)

Kouluiän alkuvaiheessa lapsen kognitiivinen kehittyminen lisääntyy ja suuntautuu
sosiaaliseen vertailuun. Lapset oppivat asettamaan asioita järjestykseen ja vertailemaan
niitä keskenään, jolloin moni asia muuttuu kilpailuksi. Ensimmäiseksi lapset alkavat
vertailla fyysisiä suorituksia, sillä ne ovat konkreettisia ja havainnollisia vertauskohteita.
Vasta myöhemmin lapsi oppii vertailemaan psyykkisiä ominaisuuksia, kuten iloa ja surua.
Alle kouluikäisiin lapsiin verrattuna kouluikäiset osaavat jo tunnistaa taitavuuden eron
sattumasta, mutta eivät vielä osaa selittää perusteluita erotteluun. Yrittämisen, kykyjen ja
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lopputuloksen erottaminen toisistaan, on kouluikäiselle lapselle vielä haastavaa, sillä lapsi
uskoo edelleen, että kova yrittäminen parantaa suoritusta, josta seuraa sama lopputulos.
(Lintunen 2015, 80.)

Vasta 10-13- vuotiaana lapsi oppii erottamaan sattuman, yrittämisen sekä kyvykkyyden
vaikutuksia suoritukseen. Tällöin lapsi osaa jo arvioida, että vaikeisiin tehtäviin vaaditaan
enemmän kykyjä ja yksilöt, jotka suoriutuvat vaikeista tehtävistä vähemmällä yrittämisellä
ovat taitavampia. Tämä tuo mukanaan ongelmia, sillä nuoret ovat huolissaan omasta
pätevyydestä, mikäli tilanteen ilmapiiri on testaava tai kilpailullinen. Nuorten ajattelu on jo
13- vuotiaana käytännössä kehittynyt aikuisten ajattelun tasolle, mutta heillä ei ole vielä
taitoja käsitellä ongelmia ja he eivät omaa riittävästi tietotaitoa suorituksiin liittyvistä
tekijöistä. (Lintunen 2015, 80-83.)

Varhaisnuoruudessa pätevyydenkokemukset ovat ratkaisevassa roolissa sen suhteen,
että muuttuuko käsitykset liikunnasta myönteiseksi vai kielteiseksi. Itsestään kielteisen
kuvan liikkujana kehittänyt nuori on vaarassa vetäytyä kokonaan liikunnan
harrastamisesta. Nuorten liikuntaharrastusten väheneminen onkin yleisintä 12-15
ikävuoden välillä. Pätevyydenkokemusten kehittymiseen myönteisiksi vaikuttaa myös
muutokset fyysisessä kasvussa. Ikätovereihin verrattuna, enimmäkseen tytöillä,
kehityksen varhaisuus tai myöhäisyys voi lisätä epävarmuutta, aiheuttaa huonommuuden
tunteita sekä alentaa motivaatiota. (Lintunen 2015, 80-83.)

Koululiikunnassa pätevyyden kokemukset ovat tärkeitä ja se onkin yksi avaintekijä
fyysisen aktiivisuuden taustalla. Sillä on todettu olevan positiivisia vaikutuksia
koululiikuntaan osallistumiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen. Lisäksi se tukee osallistumista
koulun ulkopuoliseen liikkumiseen vapaa-ajan harrastuksen merkeissä. Koetun
pätevyyden avulla liikuntaa jaksetaan harrastaa todennäköisesti pidempään.
Onnistumiseen ja edistymiseen johtaneiden syiden esille tuonti kannustaa lapsia
kokeilemaan ja harjoittelemaan. Laajentamalla pätevyysalueiden määrittelyä ohjaaja voi
vaikuttaa lapsen pätevyyden kokemuksiin, esimerkiksi fyysisen kunnon osa-alueet antavat
erilaisia pätevyyden ja menestymisen mahdollisuuksia lapselle. Jokainen yksilö luo osan
omasta minäkäsityksestään vertaamalla itseään muihin. Tunnilla on tärkeää kehittää
yhteistyötä ja ryhmäytymistä suosivia menetelmiä, joissa toimintaa voidaan tarpeen
mukaan eriyttää ja yksilöllistää. (Lintunen 2015, 83; Liukkonen, Jaakkola & Soini 2007,
161.)
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5
5.1

Työn lähtökohta ja tavoitteet
Työn lähtökohta

Lohjan kouluilla on käytössä Erkki Tervon kehittelemä jumppakärry. Kärry sisältää
telinevoimisteluun ja parkouriin tarvittavia välineitä, jotka edesauttavat
telinevoimistelutaitojen oppimista turvallisesti. Jumppakärryn saa varata Lohjan kaupungin
koulujen opettajat. Kaikki jumppakärryä käyttävät opettajat eivät ole liikunnanopettajia tai
liikuntaan erikoistuneita luokanopettajia, mikä johtaa siihen, että liikuntatunneilla kärryn
sisältöä käytetään pitkälti temppuradan omaisesti, jolloin taidon oppiminen ja opettaminen
jää vähemmälle.

Tämän opinnäytetyön aihe lähti Ristin koulun opettajien toiveesta. Koulun
telinevoimistelutunneilla oppilaat ovat saaneet liikkua oman taitotason mukaisesti
liikuntasaliin rakennetulla temppuradalla. Työn lähtökohtana oli luoda sisältöä koulun
telinevoimistelutunneille, joissa keskitytään taidon oppimiseen ja opettamiseen. Tämä työ
luo opettajille mahdollisuuden käyttää telinevoimistelutunneilla muitakin opetustilanteita
kuin temppuradat.

Koulun opettajat toivoivat ohjeistusta jumppakärryn välineistä, niiden oikeanlaisesta
käytöstä ja harjoiteltavista liikkeistä. Kuultuani opettajien toiveet telinevoimistelutuntien
uudistamisesta sekä jumppakärryn sisällön hyödyntämisen ohjeistuksesta otin aiheen
käsiteltäväkseni. Työyhteisö on minulle entuudestaan tuttu, sillä olen työskennellyt siellä
koulunkäynninavustajana ja opettajien sijaisena. Ajatus liikepankista opettajien tueksi
telinevoimistelutunneille syntyi tammikuussa 2019.

Telinevoimistelu on lajina minulle tuttu. Olen itse harrastanut sitä viisi vuotta ja
valmentanut 4-17 -vuotiaita voimistelijoita vuodesta 2011 lähtien. Lisäksi olen myös
osallistunut useisiin Suomen Voimisteluliiton järjestämiin lajitaidon koulutuksiin, joten oma
näkemys voimistelusta on vahva. Näin tilaisuuden päästä jakamaan omaa tietotaitoani
Ristin koulun opettajille opinnäytetyön merkeissä. Omasta voimistelutaustasta on ollut
hyötyä liikepankin lajinomaisten harjoitteiden suunnittelussa, liikkeiden ohjeistuksessa ja
avustamisessa.

Liikepankin hyödyntäminen liikuntatunneilla lisää oppilaiden itsenäistä oppimista, joka
puolestaan lisää koettua autonomiaa sekä motivoi liikkumaan. Liikepankin ansiosta koulun
voimistelutunnit monipuolistuvat ja tunnin aktiivisuustaso nousee. Materiaalin
helppokäyttöisyys antaa valmiudet liikuntaan erikoistumattomallekin opettajalle luoda

24

liikuntatunnille laadukas ja turvallinen telinevoimisteluympäristö ja taidon harjoittaminen.
Opinnäytetyön aiheen valintaan vaikutti vahvasti oma kiinnostus lajia kohtaan ja halu
kouluvoimistelun kehittämisestä.

5.2

Työn tavoitteet

Työn päätavoitteena on luoda Ristin koulun opettajille ja oppilaille telinevoimistelun
taitoharjoitteluun helppokäyttöinen ja käytännönläheinen materiaali, jolla tuetaan ja
helpotetaan opettajien telinevoimistelutuntien suunnittelua sekä toteutusta. Materiaali on
laadittu sisältämään käytännönläheistä ja selkeää materiaalia, joka soveltuu 6-12
vuotiaille tytöille ja pojille. Työssä hyödynnetään sekä jumppakärryn sisältöä että Ristin
koulun omia liikuntavälineitä.

Materiaali tulee opettajien käyttöön ja siihen voi perehtyä ennen telinevoimistelujakson
alkua. Opinnäytetyö parantaa Ristin koulun telinevoimistelun liikuntatuntien laatua.
Liikepankin kuvakortit tuovat esille lajille tyypillisiä harjoitteita ala-asteen liikuntatunneille.

Työllä pyritään lisäämään liikettä alakouluikäisten lasten kouluvoimistelutunneille.
Liikepankkia hyödyntämällä voidaan liikuntatunnille lisätä vaihtoehtoisia taitoharjoitteita,
joista oppilas saa itse valita mieluisimman harjoitteen taitotasonsa mukaisesti. Kokematon
ja vähän liikkuva lapsi saattaa kokea koulun telinevoimistelutunnit ahdistavina. Sen vuoksi
on erityisen tärkeää luoda telinevoimistelun liikuntatunneista turvallisia ja liikeharjoitteista
helposti lähestyttäviä. Näin ollen tunneilla voidaan keskittyä myös taidon harjoittamisen
perusteisiin monipuolisilla ja eritasoisilla harjoitteilla.
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6
6.1

Työn vaiheet
Työn suunnittelu

Liikepankin kehittely lähti etenemään, kun kuulin Ristin koulun varanneen jumppakärryn ja
opettajat toivoivat viikolle ekstraohjaajaa. Useat koulun opettajat kuvailivat
telinevoimistelun olevan haastava liikuntamuoto koululiikunnassa niin opettajille kuin
osalle oppilaistakin. Työn suunnittelu alkoi aiheen rajaamisella yhdessä Ristin koulun
liikuntaan erikoistuneen luokanopettajan Jaana Saarisen kanssa. Päädyimme rajaamaan
aiheen ainoastaan telinevoimistelun harjoitteisiin. Jumppakärryn välineillä voi harjoittaa
myös esimerkiksi parkouria.

Jaana Saarisen kanssa päätimme, että työn painopisteenä on kehittää sekä motorisia
perustaitoja kehittäviä että matalakynnyksellisiä telinevoimistelun lajiharjoitteita.
Harjoitteita, jotka ovat turvallisia ja itsenäisesti harjoiteltavissa. Ristin koululla ei ole
aikaisemmin ollut liikepankkeja käytössä liikuntatunneilla. Opettajat kokivat, että
jumppakärryn sisältö on monipuolinen, mutta eivät koe osaavansa hyödyntää tarpeeksi
kärryn välineistöä käytännössä.

Liikepankin suunnitteluun käytin apuna Suomen Voimisteluliiton julkaisuja, Erkki Tervon
jumppakärryn mallivideoita ja opponointia Harjun yläkoulun liikunnanopettajan
telinevoimistelutunnilta. Opponoinnin yhteydessä sain liikunnanopettajalta linkin
sporttipankki-sivustolle, jota hyödynsin liikepankin sisältöä suunnitellessani. Liikepankin
suunnittelussa hyödynsin luettua teoriatietoa, sosiaalisen median videoita
telinevoimistelun oheisharjoitteita sekä itse oppimiani ja kehittelemiä harjoitteita, joita olen
valmennusurallani käyttänyt ja todennut toimiviksi harjoitteiksi.

Erkki Tervon kehittelemä jumppakärry sisältää välineitä telinevoimistelun ja parkourin
harjoittamiselle. Välineistö edesauttaa taidojen oppimista turvallisesti. Välineet ovat
pakattuina peräkärryyn, jolloin se on helposti kuljetettavissa. Jumppakärryn välineistöön
kuuluu hyppyteline, pisara, kuperkeikkamatto, volttikaari, Booster-ponnistustrampetti ja
kaksi erikokoista ilmavolttirataa eli airtrackia. Tämän lisäksi jumppakärry sisältää edellä
mainittujen välineiden lisäosia ja huopapintaisia mattoja, joihin välineitä voidaan kiinnittää
tarralla.

Jumppakäryn hyppyteline on 80 cm korkea kaareva palikka, jota käytetään muun muassa
hyppyjen, kuperkeikkojen ja volttien harjoittelussa. Hyppytelineen runko on tukeva ja se
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voidaan tarvittaessa kiinnittää tarralla huopapintaiseen mattoon. Hyppyteline toimii myös
parkourtelineenä.

Pisara on nimensä mukaan pisaranmuotoinen pehmeä moduuli, joka auttaa flikin eli
takaperin puolivoltin turvallista harjoittelua. Pisara antaa tuntumaa flikin oikeaan
liikerataan kallistumalla painopisteen mukaisesti. Pisaralla voi harjoittaa myös
kuperkeikkaa eteenpäin. Kuperkeikkamatolla harjoitetaan kuperkeikkaa eteen- ja
taaksepäin. Moduulista voi irrottaa irralliset palat pääkoloa varten. Palat kiinnitettään
takaisin paikalleen tarroilla. Kuperkeikkamatto on muotoiltu kiilaksi, jotta
kuperkeikkaliikkeeseen on mahdollista luoda pyörimisvauhtia jo harjoitteluvaiheessa.

Volttikaari soveltuu kuperkeikkojen, puolivolttien ja siltakaatojen harjoitteluun. Volttikaari
on muotoiltu kaarevaksi ja sen voi kiinnittää tarroilla voimistelumattoon. Boosterponnistustrampettia käytetään ponnistuslautana, jonka avulla voi harjoitella erilaisia
hyppyjä ja voltteja. Ilmavolttirata eli airtrack on ilmalla täytetty patja, jonka kimmoisuus ja
paksuus mahdollistaa turvallisen harjoittelun. Jumppakärry sisältää kaksi ilmapatjaa, joista
pienempi on 7,5 metriä pitkä ja 2 metriä leveä ja suurempi 12 metriä pitkä ja 2,8 metriä
leveä.

Liikepankin materiaalissa käytetään jumppakärryn välineitä ja koulun omia liikuntavälineitä
ja -telineitä. Liikepankin materiaaliin on valittu koulun liikuntavälineistä rekki, puolapuut ja
matala puomi.

Liikepankki sisältää selkeät kuvat harjoiteltavan liikkeen kulusta, otsikon, alku- ja
loppuasennot sekä lyhyet kirjalliset ohjeet. Liikepankki on räätälöitävissä myös
liikuntatunneille, jolloin jumppakärry ei ole koulun käytössä. Materiaali on jaettu sekä
digiversiona koulun opettajien Google Drive-kansioon että tulostettu ja laminoitu kansioon.

6.2

Työn eteneminen

Viikoilla 1/2019 ja 2/2019 tutustuin jumppakärryn sisältöön ja käyttötarkoituksiin
internetistä löytyvien kuvien ja videoiden välityksellä. Aiheen rajaamisen jälkeen aloin
tutustua kirjallisuuden kautta lasten ja nuorten liikuntamotivaatioon vaikuttaviin tekijöihin,
liikuntasuosituksiin ja liikuntataitojen oppimiseen. Myöhemmin tammikuussa lisäsin
perusopetuksen liikunnan opetussuunnitelman ja tavoitteet kirjallisuuskatsauksen
yhteyteen. Kirjallisuutta sain Lohjan kaupungin kirjastosta, Vierumäen kirjastosta,
perusopetuksen opetussuunnitelmasta sekä internetistä.
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Viikolla 3/2019 vierailin Harjun yläkoulussa tutustumassa jumppakärryn sisältöön,
välineiden asetteluun sekä seuraamassa yläkouluikäisten tyttöjen valinnaisen liikunnan
voimistelutuntia. Opponoinnin tavoitteena oli katsastaa, millaisia liikkeitä yläkouluikäiset
nuoret harjoittavat jumppakärryn välineillä.

Viikolla 3/2019 sain alustavan suunnitelman liikepankin sisällöstä valmiiksi, jonka esitin
työn ohjaajalle Jaana Saariselle. Materiaalia varten hyödynsin valmiita Erkki Tervon
videoita jumppakärryn välineiden käytöstä, sporttipankki-sivustoa, Suomen
Voimisteluliiton koulutusmateriaalia ja materiaalipankkia, sekä itse oppimiani ja
kehittelemiäni liikkeitä ja liikeyhdistelmiä. Materiaalin suunnittelussa halusin tuoda esille
eriyttämisen mahdollisuudet, joten suunnittelin saman tavoiteliikkeen ympärille
helpotettuja versioita ydinliikkeen harjoittelusta. Näin ollen oppilas voi valita omaan
taitotasoonsa nähden sopivan liikkeen. Tämä lisää yksilön onnistumisen kokemuksia,
koettua pätevyyttä ja autonomiaa liikuntatunnilla. Myös taidon oppiminen koetaan
mieluisammaksi, kun harjoiteltava liike on omaan taitotasoon sopiva. Nämä yhdessä
lisäävät yksilön sisäistä motivaatiota taidon oppimiseen ja harjoitteluun.

Viikolla 4/2019 jumppakärry siirrettiin Ristin koululle. Kovien pakkasten takia,
jumppakärryn lukko oli jäätynyt ja kärry saatiin toimitettua koululle vasta
keskiviikkoaamuna. Alkuviikosta rakensimme liikuntasaliin koulun omista välineistä ja
telineistä soveltuvan voimisteluympäristön. Ennen jumppakärryn saapumista sain kokeilla
käytännössä suunnittelemaani liikepankin materiaalia, joka on sovellettavissa koulun
omalla liikuntavälineistöllä. Kärryn saavuttua koululle aloitimme yhdessä oppilaiden
kanssa kärryn sisällön purkamisen ja kasaamisen liikuntasaliin. Jumppakärryn sisältö on
pakattu tarkkojen ohjeiden mukaisesti peräkärryyn, josta välineet yksitellen kuljetettiin
liikuntasaliin.

Viikon 4/2019 olin opettajien apuna liikuntatunneilla ja testasin suunniteltuja pisteitä
käytännössä ennen varsinaisen materiaalin kuvaamista. Testasin viikon aikana
liikepankkiin suunniteltua materiaalia jokaisen luokka-asteen (1-6) kanssa ikä- ja taitotaso
huomioiden. Jumppakärryn purku tapahtui viikon 4/2019 perjantaina, johon mennessä
työn materiaali oli saatu kuvattua. Purkutyötä hidasti tavaroiden monimutkainen järjestys
ja asettelu, sillä kukin tavara ja väline oli pakattava oikeassa järjestyksessä ja asennossa
peräkärryyn. Purkaminen kesti kokonaisuudessaan noin 40 minuuttia ja purkutöissä oli
mukana 24 oppilasta sekä neljä opettajaa.

Viikot 5/2019 ja 6/2019 työstin liikepankin sisältöä digiversioksi. Tämä piti sisällään kuvien
muokkaamisen, liikkeiden ydinkohtien käsikirjoituksen ja materiaalin lataamisen Google
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Drive- palveluun. Konkreettinen materiaali tulostettiin, laminoitiin ja asetettiin sille
varattuun kansioon, jota säilytetään opettajanhuoneessa. Materiaalin laminointivaiheessa,
kuvan taakse liitettiin väripaperi kuvastamaan liikkeen vaikeusastetta. Väripaperit
valikoitiin liikennevalojen mukaisesti, vihreä on helppo liikeharjoite, keltainen keskivaikea
ja punainen vaikea liikeharjoite. Näin ollen opettaja voi nopeasti valikoida ryhmän ikä- ja
taitotasoon sopivia haasteita liikuntatunnille. Värikoodit tuovat liikuntatunnille eriyttämisen
mahdollisuuden. Mikäli ryhmässä on taitavia oppilaita, on opettajan mahdollista ehdottaa
heille vaikeampia tehtäväkortteja. Vastaavasti heikoille oppilaille on mahdollista valita
vihreitä suorituskortteja. Jokainen vaikeustaso kehittää ydinliikkeen oppimista. Väreillä
erotetut kortit toimivat myös kehittymisen seurannan välineenä. Kun oppilas osaa jo
vihreän värin liikekortit, on hänen mahdollista siirtyä keltaisten liikekorttien pariin. Oppilas
voi myös haastaa itseään ja kokeilla vaikeampia liikkeitä valitsemalla keltaisen tai
punaisen kortin. Näin ollen yksilölle mahdollistetaan lisääntyvää autonomian tunnetta ja
onnistuessaan liikkeessä myös koettua pätevyyttä, jotka ovat molemmat sidoksissa
sisäisen motivaation kasvuun. Digiversiossa väriskaalaa ei ole.

Opettajien pyynnöstä teetin materiaalin käytöstä lyhyen ohjeistuksen, joka on luettavissa
työn liitteessä 9. Ohjeistuksen tavoitteena on muistuttaa opettajia telinevoimistelun
monimuotoisista opetusmenetelmistä ja tämän materiaalin erinäisistä käyttötavoista.
Viikon 6/2019 lopussa sain materiaalin valmiiksi ja luovutin sen koulun opettajien
käyttöön, jotta he voivat tutustua materiaaliin ennen seuraavan viikon liikuntatunteja.

Viikolla 7/2019 jumppakärry toimitettiin koululle uudestaan. Välineet kasattiin saliin
oppilaiden avustuksella maanantaiaamuna. Kasaamista nopeutti käsin piirretty kartta
välineiden sijainnista liikuntasalissa. Kartta oli piirretty viikon 4/2019 välineiden asettelun
pohjalta. Täten oppilaat pystyivät viemään tavarat oikeille paikoille. Viikolla 7/2019
jumppakärryn välineet olivat kasattuina liikuntasalissa maanantaista keskiviikkoon, jonka
välisenä aikana liikuntatuntia ohjaavat opettajat saivat kokeilla ja antaa palautetta
luodusta materiaalista. Kolmen päivän aikana materiaalia ehti kokeilemaan vuosiluokat 1,
3, 4 ja 5.

Opettajat saivat valita materiaalin käyttötavoista (Liite 9 Ohjeet oppaan monipuoliseen
käyttöön), kukin luokalleen sopivan tai sopivia vaihtoehtoja. Oppilaiden suosikki oli
kuvakorttien piilottaminen, etsiminen ja suorittaminen pienryhmissä. Oppaan käytön
suunnitteluun vaikutti perusopetuksen liikunnan opetussuunnitelma, jossa painotetaan
erityisesti 1-2 vuosiasteella liikunnan harjoittamisen yhdessä leikkien. Monipuoliset
käyttötavat oppaan käytöstä sopii sekä alkuopetuksen että korkeimmille vuosiluokille
käytettäväksi, sillä materiaali on sovellettavissa monen eri oppilasryhmän tarpeeseen.

29

Opettajien mielestä ohjeet oppaan käyttötavoista olivat selkeitä ja helposti toteutettavissa.
Ohjeilla sai luotua monipuolisuutta tunnin ohjaamiseen. Oppaan käyttötapojen lisäksi
listasin (Liite 9 Telinevoimistelutunnin yleisiä opetustilanteita) infopakettiin myös
harrastevoimistelussa käytettyjä opetustilanteita. Näin opettajien on mahdollista lisätä
liikuntatunneille muitakin ohjaus- ja opetustilanteita kuin perinteinen temppurata.
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7

Työn tulokset

7.1

Telinevoimistelukansio

Materiaali on jaettu digitaalisessa versiossa aluekohtaisesti kahdeksaan eri
osakokonaisuuteen. Tämä sen takia, että opettajan on nopeampaa suunnitella ja valita
tunnille sopivia harjoitteita tietyiltä aluekokonaisuuksilta ottaen huomioon oppilasryhmän
ikä- ja taitotaso. Taulukossa 2 on havainnoitu telinevoimistelukansion osakokonaisuudet
alueittain, sekä mitä liikkeitä kukin aluekokonaisuus harjoittaa.

Taulukko 2. Materiaalin jako aluekokonaisuuksiin ja alueen liikeharjoitteet
Aluekokonaisuus

Liikeharjoitteet

1. Volttikaari

Kuperkeikka eteenpäin, flikki, voltti eteen- ja taaksepäin

2. Pisara

Flikki ja puolivoltti

3. Asentoharjoittelu

Päällä- ja käsilläseisonta, silta, eteentaivutus, corbetasento, kuppi- ja kaariasennot

4. Ilmapatja

Eläinteemalliset kehonhallintaliikkeet, kärrynpyörä,
kottikärrykävely

5. Kuperkeikka kiila

Kuperkeikka eteen- ja taaksepäin, fritti kuppiin

6. Rekki

Hyppy oikonojaan, päinsuistunta, neulansilmä, kieppi,
matkustus eri otteilla

7. Puomi

Kehonhallintaliikkeitä

8. Puolapuut

Jalannostot, turmariipunta, niskaseisonta, kippiharjoite

Kokonaisuudet 1-2 vaativat liikkeen suorittamiseen jumppakärryn välineistöä.
Kokonaisuudet 3-5 ovat sovellettavissa sekä jumppakärryn että koulun liikuntavälineistöllä
suoritettaviksi. Kohdat 6-8 ovat kokonaisuudessaan suoritettavissa koulun omalla
liikuntavälineistöllä.

Liikepankin kuvissa esiintyy kaksi neljäsluokkalaista telinevoimistelua harrastavaa tyttöä,
joiden vanhemmilta oli etukäteen kysytty kuvauslupa. Kuvauslupa kattaa materiaalin
jakamisen koulun omaan käyttöön. Materiaalin näyteversioon on valikoitu kuvia, joissa ei
näy lasten kasvoja tunnistettavasti. Näyteversio on nähtävissä työn liitteissä ja se on
jaoteltu taulukon 2 mukaisesti.

Sovimme yhdessä työn ohjaajan kanssa, että materiaalin kuvissa ei esiinny kimaltelevia
jumppa-asuja, joten kuvissa tytöillä on päällä normaali sisäliikuntavarustus. Tämä sen
takia, että materiaalista haluttiin käyttäjäryhmän näköinen. Näin ollen oppilaat eivät koe
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alemmuuden tunnetta puutteellisesta vaatetuksesta tai sen vaikuttamisesta liikkeen
oppimiseen ja onnistumiseen.

7.2

Tavoitteiden toteutuminen

Työn tavoitteena oli kehittää telinevoimistelua tukeva liikepankki Ristin koulun opettajille,
jotta heidän olisi helpompaa suunnitella tulevia telinevoimistelutunteja. Materiaalin
valmistuttua opettajat saivat tutustua siihen ennen viikon 7 liikuntatunteja. Jatkossa
opettajat voivat tutustua materiaaliin omalla ajallaan ennen telinevoimistelujakson alkua.
Liikepankin materiaalia käyttämällä opettajat voivat jatkossa edetä suunnitelmallisesti
opettaessaan telinevoimistelun taitoharjoitteita. Mikäli liikuntaa opettava opettaja
vuosiluokalla vaihtuu, voivat oppilaat itse pitää kirjaa, mitä liikkeitä he ovat aikaisempina
vuosina oppineet, jolloin he voivat jatkaa harjoittelua tai siirtyä vaikeampiin liikkeisiin.

Liikepankilla haluttiin monipuolistaa kouluvoimistelutuntien sisältöä ja lisätä
taitoharjoittelun määrää liikuntatunneilla. Näin ollen materiaaliin on lisätty ohjeet sen
monenlaisista käyttötavoista, joista opettaja tai oppilaat voivat valita erilaisia
opetustilanteita ottaen huomioon ryhmän ikä- ja taitotaso.

Liikepankin materiaali sisältää useita kymmeniä taitoliikeharjoitteita. Kuvia suorittamalla
oppilailla on jatkuvasti tekemistä ja harjoittelemista liikuntatunnin aikana. Kun oppilailla on
riittävän haastavia ja monipuolisia harjoitteita, heidän mielenkiintonsa harjoittelemiseen
kasvaa ja näin ollen lisää liikettä kouluvoimistelutunneille. Materiaali sisältää useita
erilaisia harjoitteita sekä koulun omista liikuntavälineistä että jumppakärryn välineiden
käytöstä. Täten oppilas voi halutessaan vaihtaa telinettä tai harjoitetta toiseen.

Liikepankista kehiteltiin helppokäyttöinen, jotta kynnys sen käyttämiseen olisi
mahdollisimman pieni niin opettajien kuin oppilaiden keskuudessa. Käytännönläheiset
kuvat aidossa ympäristössä kuvattuna auttaa suorittajaa hahmottamaan liikeharjoitteen
sijainnin liikuntasalissa ja näin ollen helpottaa myös liikkeen toteuttamista turvallisesti ja
oikeaoppisesti.
7.3

Työn arviointi

Työn arviointi ja käytännönläheisyys ovat olleet mukana koko projektin ajan. Ennen
liikepankin kuvaamista kokeilin kaikkia liikeharjoitteita käytännössä. Tällöin pystyin
perustelemaan itselleni ja työn ohjaajalle, että liikeharjoite on suoritettavissa ja
hyödyllinen. Oma vahva lajitausta telinevoimistelusta, niin harrastamisessa kuin
valmentamisessa on ollut suuri etu projektin työstämisessä. Myös Ristin koulun
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henkilökunta on ollut auttavainen ja olen saanut heiltä apua tarvittaessa. Projektin alusta
asti olen saanut palautetta työn ohjaajalta ja liikuntaan erikoistuneelta luokanopettajalta
Jaana Saariselta, jonka myötä olen voinut toimintaa kehittää.

Työn tuloksia pääsin seuraamaan jo viikon 7 liikuntatunneilla, joissa opettajat hyödynsivät
materiaalia ohjauksessa. Jokaisella tunnilla useampi oppilas tuli kertomaan, että hän on
oppinut jotakin uutta ja haluaa näyttää liikkeen minulle ja tunnin loputtua kaikille muille
oppilaille. Tämä viestii työn onnistumisesta myös lasten näkökulmasta. Usealle heistä
materiaalipankin liikkeet olivat uusia, mutta selkeitä ja helposti toteutettavissa ja
ymmärrettävissä. Vaikka oppilaat eivät malttaneet aina lukea ohjeita, oli liikkeen
suorittaminen silti mahdollista kuvien ja kuvassa liikesuuntaa ohjaavan nuolen perusteella.
Opettajien mukaan liikesuuntaa kuvaava nuoli helpotti etenkin oppilaita, joilla on
aikaisemmin havaittu hahmottamisvaikeuksia.

Opettajien mielestä materiaalin yhdistäminen pienryhmäharjoitteluun vapautti opettajan
roolia ohjauksessa ja yhdisti oppilaita, sillä he pääsivät auttamaan toinen toistaan ja
antamaan ohjeita sekä palautetta liikkeen suorittamisesta. Pienryhmäharjoittelussa
oppilaat opettelivat samalla antamaan vertaisarviointia toinen toiselle. Lisäksi oppilaat
oppivat seuraamaan liikkeen kulkua, tunnistamaan liikkeen ydinkohtia ja hahmottamaan
liikkeelle ominaisia asentoja samalla kun ohjasivat oman ryhmäläisen toimintaa.
Opponoimalla toisen oppilaan liikkeen suorittamista on oppilaan mahdollista antaa
korjaavaa palautetta liikettä suorittavalle oppilaalle. Oppilaiden mielestä liikkeeseen
tutustuminen kuvaa katsomalla, ohjeet lukemalla ja mahdollisuus korjata toisen oppilaan
liikesuoritusta helpotti oman liikkeen suorittamista.
Liikekorttien jakaminen kolmeen eri väriin oli opettajien mielestä kekseliäs tapa jakaa
harjoiteltava liike taitotason mukaan. Alkuopetuksen opettajat käyttivät liikuntatunneilla
pääosin vihreitä liikekortteja. Vuosiluokat 3-4 käyttivät vihreitä ja keltaisia liikekortteja, kun
taas vuosiluokat 5-6 käyttivät pääosin keltaisia ja punaisia liikekortteja liikuntatunneilla.
Näin ollen opettajankin vaihtuessa on oppilaiden mahdollista jatkaa telinevoimistelun
taitoharjoitteita siitä mihin ovat viime kerralla jääneet.
Positiivista palautetta sain myös liikekorttien suuresta määrästä. Opettajien mukaan tämä
monipuolinen paketti antoi mahdollisuuden valita muutamia harjoiteltavia liikkeitä
telinevoimistelutunneille niin sanotuiksi tavoiteliikkeiksi. Näin ollen mahdollistettiin
opetuksen keskittyminen taidon oppimiseen ja opettamiseen, joka oli yksi työn tavoitteista.
Korttien suuri määrä antaa myös opettajalle mahdollisuuden valita eri kortteja
liikuntatunneille. Tämä edesauttaa materiaalin käyttöä myös tulevaisuudessa, sillä on
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epätodennäköistä, että jokin vuosiluokka ehtisi opetella kaikki materiaalin liikkeet yhden
kouluvuoden aikana.

Materiaalin jakaminen (jumppakärryn välineillä suoritettaviin liikeharjoitteisiin ja koulun
omilla liikuntavälineillä suoritettaviin liikeharjoitteisiin) sai opettajilta myönteistä palautetta.
Kun materiaalia ei ole suunniteltu ainoastaan telinevoimistelutunneille, on sitä mahdollista
käyttää muulloinkin sisäliikunnassa esimerkiksi alkulämmittelynä, voimaharjoitteena tai
taitoharjoitteena. Näin ollen työn käyttöaste kasvaa ja kynnys materiaalin käytöstä
madaltuu niin opettajilla kuin oppilaillakin.
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8

Pohdinta

Tämän produktiivisen opinnäytetyön tuloksena syntyi telinevoimistelun materiaaliopas
Ristin koulun opettajille. Opas sisältää alakouluikäisille lapsille suunnattuja
telinevoimistelun liikeharjoittelukortteja ja ohjeet materiaalin monikäyttöisyydestä
ohjaustilanteessa. Lisäksi materiaaliin on listattu telinevoimistelutunneilla yleisesti
käytettyjä opetustilanteita. Materiaalin tavoitteena oli tuoda esille, mitä Erkki Tervon
jumppakärryn välineistöllä voidaan koululiikunnassa harjoittaa. Lisäksi materiaalissa on
jaoteltu taitoharjoitteluliikkeitä suoritettavaksi myös koulun omilla liikuntavälineillä. Tällöin
on mahdollista käyttää materiaalia muulloinkin kuin jumppakärryviikon yhteydessä.

Koululiikunnan telinevoimistelutuntien mielekkyys jakaa oppilaat ja opettajat kahteen
ryhmään. Ryhmään, jotka eivät koe telinevoimistelua mieluisena liikuntamuotona. Tähän
voi vaikuttaa omat kokemukset lajista, yksilön huono itsetunto, ennakkoluulot omista
kyvyistä ja esteettisestä lajista sekä pelkotilat. Toiseen ryhmään kuuluvat ne, jotka
innostuvat tempuista ja haluavat haastaa itseään uusilla harjoitteilla.

Tässä produktissa on onnistuttu ottamaan huomioon alakouluikäiset ja eritasoiset oppijat.
Työhön on otettu mukaan matalan kynnyksen harjoitteita, joita pitkin on mahdollista
kehittyä tavoiteliikkeeseen asti. Esimerkkinä käsilläseisonnan harjoite on jaettu kolmeen
eritasoiseen liikeharjoitteeseen, joissa kaikissa harjoitellaan käsilläseisontaa, mutta eri
vaikeusasteilla (Liite 3). Tämä mahdollistaa telinevoimistelua aristavan liikkujan
valitsemaan itselleen sopivan tason. Vastaavasti telinevoimistelusta pitäville oppilaille on
kehitelty haastavampia liikkeitä ja liikeharjoitteita. Produktissa on käytetty liikuntataitojen
oppimisen ekologista teoriaa ja nonlineaarista pedagogiikkaa. Materiaalin kuvilla on pyritty
luomaan aitoja suoritusympäristöjä, jossa tehtävän muutos saa aikaiseksi muutosta myös
yksilön tekemisessä. Vaikeusasteiset harjoitteet saavat aikaan muutosta harjoiteltavassa
tehtävässä (väline muuttuu), joka vastaavasti vaikuttaa suoritusympäristön ja yksilön
muutoksiin. (Jaakkola 2017, 362-364.)

Eriyttäminen lisää onnistumisen kokemuksia ja koettua autonomiaa liikuntatunnilla.
Materiaalin suunnittelussa otettiin huomioon eriyttämisen mahdollisuus, mikä lisää
pätevyyden kokemuksia koululiikunnassa. Eriyttämisen voi mahdollistaa niin opettaja kuin
oppilas valitsemalla sopivan tasoisia liikekortteja suoritettaviksi. Oppilaiden osallistaminen
liikuntatuntien suunnitteluun ja toteutukseen lisää koettua autonomiaa. (Liukkonen &
Jaakkola 2013, 148.)
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Materiaaliin on lisätty käyttöohjeet, joita opettaja voi käyttää sellaisenaan tai soveltaa
liikuntatunnille sopivaksi yhdessä oppilaiden kanssa. Peruskoulun liikunnan
opetussuunnitelmassa on mainittu, että 3-6 vuosiluokan oppilaita tulisi osallistaa liikunnan
suunnittelussa ja toteutuksessa, sillä se kasvattaa oppilaiden halua osallistua
liikuntatunneille ja lisää todennäköisyyttä liikunnallisen elämäntavan toteutumiseen.

Materiaalin kuvissa on otettu huomioon hahmottamisvaikeudet lisäämällä suoritussuuntaa
viittaava nuoli kuviin, joissa tapahtuu liikettä. Materiaali sisältää sekä yksinkertaisia taitoja
että monimutkaisia taitoja (yhdistetty useita eri taitoja). Lähes kaikki kuvat sisältävät alkuja loppuasennon. Nämä helpottavat oppilasta itseohjautuvuuteen ja auttavat
hahmottamaan kuvaa sekä suorittamaan liike oikeaoppisesti. Materiaali peilaa vahvasti
perusopetuksen liikunnan opetussuunnitelmaa, jossa painotetaan turvallisuutta. Jokaiseen
kuvaan on kirjattu lyhyet ohjeet liikkeen kulusta, jotta oppilaan on mahdollista suorittaa
liike turvallisesti ja oppia käyttämään välineitä ja telineitä oikealla tavalla. Välineiden ja
telineiden oikeanlainen käyttö lisää oppilaan tietoisuutta, jolloin hänellä on
tulevaisuudessa valmius toimia vastaavanlaisissa tilanteissa oikealla tavalla.

Ennen liikkeen suorittamista jokaisen oppilaan on tarkkailtava ja havainnoida suoritettavaa
liikettä. Materiaalin liikekorttien tarkkailu kehittää yksilön laaja-alaisen oppimisen
monilukutaitoa, sillä yksilön on löydettävä sopiva ratkaisu liikkeen suorittamiseen oikealla
tavalla havainnoimalla itseään ja ympäristöä. (Opetushallitus 2014). Kuten liikuntataitojen
oppimisen ekologisessa teoriassa todetaan, että fyysinen suorittaminen alkaa vasta
sisäisen prosessin eli havainnoinnin päätyttyä. (Jaakkola 2017b, 157; Jaakkola 2010, 42).
Sopivien ratkaisujen löytäminen yksin tai ryhmässä on alkuopetuksen liikunnan
opetussuunnitelman yksi tavoitteista.

Materiaalin moninainen käyttö mahdollistaa ryhmätyöskentelyä. Liikekorttien
suorittaminen pienryhmissä edistää oppilaiden välistä yhteistyötä, joka on tärkeää yksilön
sosiaalisen toimintakyvyn toteutumisessa. Ryhmätyöskentelyn on todettu lisäävän
sosiaalista yhteenkuuluvuutta, sillä oppilaat tutustuvat toisiinsa ja opettelevat käymään
rakentavaa vuorovaikutusta keskenään liikekortteja suorittaessaan. Ryhmässä
työskentely liikuntatunnilla edistää laaja-alaisen osaamisen työelämätaitojen ja
yrittäjyyden osaamiskokonaisuutta. Pienryhmissä työskentely ohjaa oppilaita arvioimaan
omia fyysisiä ominaisuuksia, mikä on koululiikunnan opetussuunnitelman yksi tavoitteista.

Useat opettajat vierastavat telinevoimistelua koululiikunnassa. Tähän voi vaikuttaa omat
kokemukset lajista, vähäinen tietoisuus välineiden käytöstä ja hyödyntämisestä sekä
välineiden aikaa vievästä esillelaittamisesta ja purkamisesta. Usein opettajat eivät jaksa
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nähdä vaivaa laittaakseen telineitä pelkästään yhtä tai kahta oppituntia varten. Opettajan
mielikuva ja tietämys lajista saattaa heijastua lajin välttämiseen liikuntatunneilla, jolloin
voimistelutaitoja harjoitetaan koululiikunnassa normaalia vähemmän.

Muutamista oppilasryhmistä huomasi eroavaisuuksia voimistelutaidoissa. Oppilaat, jotka
olivat aikaisempina vuosina harjoitelleet voimistelua koulun liikuntatunneilla säännöllisesti
olivat keskimäärin taitavampia, kuin ne, jotka eivät olleet harjoitelleet. Taidoiltaan
heikommalta oppilasryhmältä kysyttäessä, kävi ilmi, että heitä aikaisemmin liikuntaa
opettanut opettaja ei ole juurikaan pitänyt voimistelutunteja.

Tämän opinnäytetyön materiaalin tarkoituksena on helpottaa juuri opettajien
suunnitteluprosessia telinevoimistelutuntien pitoa varten. Alakouluissa liikuntaa opettaa
usein luokanopettaja, joka ei välttämättä ole erikoistunut opinnoissaan liikuntaan. Tällöin
liikuntataitojen opettaminen on pitkälti opettajan omien tietojen ja taitojen varassa. Tätä
materiaalia hyödyntämällä opettajan on helpompi organisoida telinevoimistelutunnin
kulkua ja lisätä taitojen oppimista tunnin sisältöön. Taitojen oppiminen ja niiden
opettaminen on liikunnan perusopetuksen opetussuunnitelman yksi keskeisistä
tavoitteista vuosiluokilla 1-6. Materiaalin tasokorttien myötä liikunnan opetusta on
mahdollista muokata eksplisiittisestä eli opettajan tai opetussuunnitelman tavoitteiden
mukaisesta oppimisesta implisiittiseen eli tiedostamattomaan oppimiseen, jossa
korostetaan onnistumisia ja positiivisia oppimiskokemuksia. Nykyään taitojen
opettamisessa painotetaan aikaisempaa enemmän implisiittistä oppimista. (Kalaja &
Jaakkola 2015,198).

Tämän materiaalin myötä opettajien on mahdollista lisätä liikuntatunneille taidon
oppimista. Telinevoimistelukansiossa liikekortteja on paljon. Korttien runsas määrä lisää
monipuolisuutta ja vaihtelevuutta liikuntatunneille, joka on tärkeää taidon oppimisen
kannalta. Taitoja opitaan tekemällä, ei jonottamalla. Oppilaiden suorittaessa liikekortteja
yksin tai ryhmässä luo tunnille jatkuvaa liikettä. Näin ollen lyhyellekin liikuntatuokiolle on
mahdollista luoda paljon fyysisesti aktiivista toimintaa.

Materiaalin liikekorteissa on otettu huomioon koulun oma liikuntavälineistö, joka on
helposti saatavilla ja kasattavissa. Materiaalin liikkeet olivat suurimmalle osalle koulun
oppilaista uusia ja erilaisia ja se lisäsi liikuntatunnin viihtyvyyttä. Etenkin alkuopetuksen
tavoitteena on luoda liikuntatunneille uusia ja erilaisia liikuntatehtäviä, joissa kehitetään
motorisia perustaitoja, tasapainoa ja kehonhallintaa (Opetushallitus 2014, 148-149).
Materiaali kattaa laajasti kaikkia edellämainittuja taitoja. Liikuntatunneilla viihtyminen
kehittää yksilön psyykkistä toimintakykyä.
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Yhtenä suurimmista haasteista tämän materiaalin kannalta on käyttöaste. Jumppakärryä
varataan kouluille 1-3 kertaa vuodessa. Jumppakärry on pakattu peräkärryyn, josta
painavahkot välineet ja matot tulee kantaa liikuntasaliin kakkoskerrokseen. Esillelaittoon ja
purkuun tarvitaan useampi opettaja ja oppilas, jotta kärryn välineet saadaan asetettua
paikoilleen. Jumppakärryn purku ja kasaaminen on työlästä, joka saattaa vaikuttaa
opettajien päätöksentekoon varata jumppakärryä moneen otteeseen vuoden aikana.
Telinevoimistelutunnit sijoittuvat usein juuri jumppakärryn varausajoille. Luokka-asteelle
on varattu keskimäärin 1-3 oppituntia koululiikuntaa viikossa. Jumppakärryn ollessa
koulun käytössä viikon ajan, on mahdollista, että jokin luokka pääsee liikuntasaliin vain
kerran viikon aikana. Tämä vaikuttaa produktin käyttöasteeseen merkittävästi. Toisaalta
tässä työssä on otettu huomioon jumppakärryn sisällön haastavuus ja produkti on
jäsennelty toimivaksi kokonaisuudeksi myös ilman jumppakärryn välineistöä.
Telinevoimistelutunnin järjestäminen vie kohtuullisen paljon aikaa ja vaivaa, joka vaikuttaa
kouluvoimistelun suhteellisen vähäiseen tuntimäärään vuodessa.

Opinnäytetyön vaiheet kulkivat koko työn ajan aikataulussa. Lähijaksoilla opettajille olisi
pitänyt tehdä paremmin selväksi se, että olen koulussa tekemässä projektia, enkä
ohjaamassa jokaisen luokan liikuntatuntia. Ensimmäisellä lähijaksolla usea opettaja toi
luokan liikuntasaliin ja oletti automaattisesti minun ohjaavan tunnin. Toisaalta opettajat
olivat mielissään siitä, että saivat seurata ensimmäisen lähijakson telinevoimistelutuntien
kulkua, sillä se helpotti heitä seuraavalla kerralla ohjaamaan itse. Toisella lähijaksolla
opettajat pystyivät ohjaamaan liikuntatunnin käyttämällä telinevoimistelumateriaalia.

Jälkikäteen ajateltuna, produktin sisältöä kuvatessa olisi pitänyt ottaa huomioon lasten
tunnistettavuus. Useat kuvat oltaisiin voitu kuvata siten, että lasten kasvot eivät olisi olleet
tunnistettavissa, jolloin työ oltaisi voitu julkaista kokonaisuudessaan. Toisaalta tämä
produkti on räätälöity Ristin koulun liikuntasaliin sopivaksi kokonaisuudeksi, jolloin se ei
välttämättä sovellu kaikkiin koululiikuntasaleihin sellaisenaan.

Sisältöä kuvatessa tehtiin tietoisesti päätös siitä, että materiaali ei kata liikkeiden
avustamisen kuvaamista ja ohjeistamista. Tämä sen takia, että työstin produktia yksin,
jolloin kuvaaminen ja liikkeen avustaminen samaan aikaan olisi ollut lähes mahdotonta.
Vaikka työ on ensisijaisesti tarkoitettu koulun opettajille, sen segmenttinä toimii koulun
oppilaat. Työn tarkoituksena on palvella oppilaan itsemääräämisen toteutumista. Täten
liikekortit sisältävät ainoastaan kuvan liikkeestä ja ohjeet liikkeen suorittamisesta
itsenäisesti.
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Mahdollisuus suorittaa liikekuvakortti itsenäisesti lisää oppilaan koettua autonomiaa ja
pätevyyttä, jotka yhdessä vahvistavat yksilön sisäistä motivaatiota. Itsenäisesti
suoritettavissa olevat liikekortit lisäävät yksilön fyysistä toimintakykyä, sillä liikekortit
vaativat suorittajalta voimaa, kehonhallintaa ja tasapainoa. Kohentunut fyysinen
toimintakyky vastaavasti nostattaa yksilön itsearvostuksen määrää.

Kun oppilaan sisäinen motivaatio kasvaa positiivisten liikuntakokemusten myötä on
mahdollista, että oppilas hakeutuu lajin pariin myös vapaa-ajalla. Perusopetuksen
liikunnan opetussuunnitelmassa mainitaan, että liikunnan tehtävänä on tukea oppilasta
liikunnalliseen elämäntapaan (Opetushallitus 2014, 148-149, 274). Mikäli oppilas kokee
koulun telinevoimistelutunneilla onnistumisia, on mahdollista, että hän löytää lajista
itselleen harrastuksen, joka tukee liikunnallisen elämäntavan toteutumista. Lisäksi
onnistumisen kokemukset kehittävät yksilön minäkäsitystä, joka on myös laaja-alaisen
osaamisen ajattelun ja oppimisen tavoitteena. Myös itsestä huolehtiminen ja arjen taitojen
tavoitteena on kasvattaa oppilas liikkumaan liikunnan avulla. Tämän työn etuna on lisätä
positiivisia liikuntakokemuksia, sillä materiaalista voi valita oman tasoisia liikkeitä, jotka
todennäköisemmin johtavat onnistumisen kokemuksiin. Onnistumisen kokemukset
liikuntatunneilla lisäävät oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä, jotka
ovat eduksi sekä yksilölle itselleen että yhteisön hyvinvoinnille nyt ja tulevaisuudessa.

Opinnäytetyön materiaalia kokeiltiin käytännössä viikolla 7. Kokonaisuudessaan työ on
kansioitu ja sijoitettu opettajanhuoneeseen. Digiversio on viety opettajien yhteiseen
kansioon Google Drive-palvelussa. Muutamaa vuosiluokkaa lukuunottamatta materiaalia
testasi käytännössä suurin osa koulun oppilaista.

Tulevaisuudessa on mahdollista, että liikuntaa opettaa muutkin opettajat, jotka eivät ole
kokeilleet materiaalia käytännössä. Työn valmistuessa olisi ollut hyödyllistä pitää
telinevoimistelukansion esittely ja julkistamistilaisuus. Tämä olisi mahdollistanut kaikkien
opettajien tietoisuuden olemassa olevasta telinevoimistelukansiosta. Laaja-alaisen
oppimisen yhteydessä, joku opettaja saattaisi innostua materiaalin käytöstä muillakin kuin
liikuntatunneilla niin sanottuna oppiainerajoja ylittävänä ja yhdistävänä tekijänä.

Tähän työhön ei ole saatu mukaan harjoitteita, jotka sisältävät liikettä, sillä se on vaikea
taltioida kuvaan. Liikunnan perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteissa ei ole tällä
hetkellä otettu huomioon osaamiskokonaisuutta tieto-ja viestintäteknologiasta. Tämän
työn jatkokehittelynä voisi toimia liikkeiden videointi osana oppilaiden opiskelua. Tällöin
oppilaiden tulisi harjoiteltua tieto- ja viestintäteknologian osaamiskokonaisuutta myös
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liikunnassa. Oppilaat voisivat suunnitella esimerkiksi alku- tai loppulämmittelyliikkeitä tai
hyppyjä niin ilmapatjalla kuin trampetilla.

Opinnäytetyön materiaali toimii sellaisenaan Ristin koulun opettajille
telinevoimistelutuntien suunnitteluun ja käytännön ohjaamiseen. Materiaalia voi soveltaa
eri ikä- ja taitotason ryhmille. Työ sisältää tällä hetkellä laajasti materiaalia jumppakärryn
ja koulun liikuntavälineistöstä ja niiden käyttötarkoituksista. Jatkossa materiaalia voi
kehittää lisää ja räätälöidä kokonaisuuksia tietyille oppilasryhmille tai vuosiluokille
esimerkiksi tavoiteliikkeiksi. Edellytyksenä on, että opettajat tulevat jatkossa
hyödyntämään materiaalia ja sitoutuvat sen käyttöön pitkäaikaisesti.
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Liite 9 Alkuinfo telinevoimistelukansion käytöstä sis. ohjeet oppaan käytöstä ja
telinevoimistelun yleisiä opetustilanteita

Hei opettajat!

Telinevoimistelun opetustilanne voidaan järjestää useilla erilaisilla tavoilla.
Opetustilannetta vaihtamalla luot tunnin sisältöön mukavaa vaihtelua. Tätä
telinevoimistelun materiaaliopasta voi käyttää liikuntatunneilla usealla eri tavalla. Vain
mielikuvitus on rajana.

Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa opettajan tuntien suunnittelua ja toteutusta,
sillä se sisältää monipuolisesti telinevoimistelun eri liikeharjoitteita. Opettaja voi yksin tai
yhdessä oppilaiden kanssa päättää, millä tavoin lähtee oppaan materiaalia tunnilla
hyödyntämään. Tähän alle on listattu muutamia erilaisia tapoja ja variaatioita tämän
materiaalin käytöstä liikuntatunneille.

Lisäksi olen listannut yleisiä telinevoimistelussa käytettyjä opetustilanteita ja esimerkkejä,
missä tunnin vaiheessa tilanteita on hyödyllistä harjoittaa. Tämän infon loppuun olen
koonnut alkulämmittelyyn soveltuvia eläinteemallisia kehonpainoharjoitteita sekä
välineenkäsittelyä hyppynaruilla.

Mukavia telinevoimistelutunteja!
Toivoo, Tuisku Saarinen
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Ohjeet oppaan monipuoliseen käyttöön
•

Kuvat asetetaan oikeille suorituspaikoille
• Tunnilla on kaikki kuvat käytössä ja oppilaat suorittavat kukin omaa
taitotasoaan vastaavan tehtävän. Oppilas saa itse päättää, minkä
taitotason valitsee.
• Opettaja valitsee etukäteen, mitkä kuvat ovat tunnilla käytössä ja kaikki
suorittaa niitä suorituspaikalle tultaessa.
• Oppilaat saavat valita, mitä kuvia tunnilla käytetään ja asettelevat kuvat
oikeille suorituspaikoille.

•

Kuvat ovat piilossa suorituspaikalla
• Oppilaat yrittävät etsiä mahdollisimman monta kuvaa esimerkiksi aikaa
vastaan. Löytäjien tulee suorittaa kuvassa ohjeistettu liike. Koko luokka
puhaltaa yhteen hiileen.
• Oppilaat etsivät kuvia salista ja kukin suorittaa löytämänsä kuvat
• Eniten kuvia suorittanut voittaa
• Suorittamisen jälkeen oppilaat vaihtavat kuvia keskenään
• Pienryhmät yrittävät löytää salista kuvia, jonka jälkeen he suorittavat
löydettyjen kuvien liikkeet
• Pienryhmät etsivät salista vain tietyn määrän kuvia, jonka jälkeen
kuvat vaihdetaan ryhmien välillä
• Eniten kuvia suorittanut pienryhmä voittaa

•

Kuvat salin lattialla nurinpäin
• Oppilaat jakautuvat pienryhmiin. Ryhmä hakee yhden kuvan kerrallaan ja
jokainen ryhmäläinen kokeilee kuvassa annettua tehtävää. Tämän jälkeen
he palauttavat kuvan salin keskelle muiden kuvien joukkoon ja valitsevat
seuraavan kuvan suoritettavaksi.
• Pienryhmät pyrkivät suorittamaan mahdollisimman monta kuvaa. Eniten
kuvia kerännyt ryhmä voittaa.
• Edellä mainittuja tapoja voi suorittaa myös itsenäisesti.

•

Kuvamuistipeli
Opettaja valitsee muutamia ryhmän taitotasoon soveltuvia liikkeitä, joita on
mahdollista suorittaa omalta suorituspaikalta. Eli kuva ei välttämättä vaadi telineitä
suorittamiseen.
• Oppilaat jakautuvat pienryhmiin. Opettajan antaessa merkin, ryhmästä yksi
saa käydä katsomassa, mikä kuva on kyseessä ja ohjeistaa sen ryhmänsä
jäsenille. Kuvaa saa käydä katsomassa useaan kertaan. Kun ryhmäläiset
ovat valmiita he huutavat hep. Nopein ryhmä voittaa.
• Edellä mainittu, mutta ohjeistuksessa ei saa käyttää ääntä.

•

Opettaja näyttää kuvan
• Jokaisen oppilaan tulee suorittaa kuvassa annettu tehtävä omalla paikalla.
• Nopein suorittaja saa tulla näyttämään seuraavan kuvan
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Telinevoimistelutunnin yleisiä opetustilanteita
•

Yhteinen harjoitus
•

Harjoituksessa kaikki oppilaat toistavat samaa tehtävää yhtäaikaisesti.
Opettaja valvoo tilannetta.

•

Esimerkiksi tunnin lopussa, kaikki oppilaat näyttävät muutamia tunnilla
harjoiteltuja liikkeitä.

•

Ryhmäharjoitus
•

Pienryhmissä kukin vuorollaan suorittaa annettua tehtävää. Muut ryhmäläiset
auttavat suorittajaa tarvittaessa. Jokaisella ryhmällä on oma suorituspaikka,
mutta kaikki suorittavat samaa tehtävää.

•

•

Esimerkiksi tunnin alussa, edellisen kerran harjoiteltu liikkeen kertaus.

•

Esimerkiksi tunnin lopussa ryhmäytymisharjoitteena.

Kiertoharjoitus
•

Ryhmä jaetaan pienryhmiin, jotka sijoittuvat eri suoritusalueille. Alueella
harjoitellaan erilaisia tehtäviä ja paikkaa vaihdetaan tietyn ajan jälkeen.
Jokainen ryhmä suorittaa kaikki alueet.

•

•

Esimerkiksi tunnin kulku, jossa harjoitellaan uutta ja kerrataan vanhaa.

Telinerata
•

Oppilaat kiertävät salin telineitä suorituspaikalta toiselle. Telineet ovat sijoitetut
siten, että oppilaiden on turvallista ja helppoa liikkua telineeltä toiselle ilman
opettajan neuvontaa. Oppilas voi tehdä yhden tai useamman toiston
suorituspaikalla ennen kuin vaihtaa paikkaa. Omaa vuoroa odotetaan
jonottamalla.

•

Esimerkiksi tunnin loppuvaiheessa ns. omatoimista kiertämistä telineillä.

•

Mahdollisuus näyttää opittuja taitoja.
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Alkulämmittely ideoita ilmapatjalla (Airtrack)

Kehonhallinta: Eläinliikkeet
Liike

Suuntavariaatiot

Karhukävely

↕

↔

↻

Rapukävely

↕

↔

↻

Simpanssi

↕

Kameli

↕

Kissa

↕

↔

↻

Mittarimato

↕

Variaatio
Yksi jalka ilmassa

Yksi jalka kokonaan
ilmassa
Yksi jalka ilmassa

Välineenkäsittely: Hyppynaru
Liike

Suuntavariaatiot

Hyppiminen

↕

↔

↻

narun pyöritys eteen tai
taaksepäin

Yhdellä jalalla hyppiminen

↕

↔

↻

narun pyöritys eteen tai
taaksepäin

Kyykkyhyppy

↕

↔

↻

Kerähyppy

↕

↔

↻

X-hyppy

↕

Laukkahyppy eteenpäin

↕

joka toinen jännehyppy,
joka toinen kerähyppy

vasen jalka edessä, oikea
jalka edessä
↔

Laukkahyppy sivuttain
Naru 4 kerroin ja hyppy

Variaatio

↕

naru 8 kerroin

↕

mahdollisimman monta
tuplahyppyä putkeen

käsien välistä
Tuplahyppy
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↕ eteen - ja taaksepäin, ↔ sivuttain, ↻ pyörien
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