
TÄLLÄ TOIMINNALLA ON  
LASTEN LIIKE LAATUMERKKI

 www.olympiakomitea.fi/lastenliike

Lasten Liike -toimintamalli on kunnalle helppo tapa lisätä liikunnallisen harrastustoi-
minnan laatua. Kouluttamalla harrastustoiminnan ohjaajat Lasten Liike -koulutuksella, 
kunta voi olla varma, että jokaisella ohjaajalla on perustaidot erilaisten lasten kohtaa-
miseen sekä valmiita käytännön työkaluja kaikille avoimen ja innostavan liikunnallisen 
harrastustoiminnan suunnitteluun. 

Lasten Liike on lupaus laadusta. Se on merkki liikunnallisesta harrastustoiminnasta, 
jossa toimintaa järjestävät tahot sitoutuvat Lasten Liikkeen laatulupaukseen ja kou-
luttamaan ohjaajat Lasten Liike -koulutuksella. Perheille laadukas toiminta erottautuu 
Lasten Liikkeen tunnuksen avulla.

OTA LASTEN LIIKE OSAKSI HARRASTAMISEN SUOMEN MALLIA 

LASTEN LIIKE 
- LAATUA LIIKUNTAHARRASTUKSEEN

Lasten Liike -laatumerkin käyttö vahvistaa kuntabrändiä ja 
tukee lapsiperheiden hyvinvointia.

http://www.olympiakomitea.fi/lastenliike


Laatulupaus auttaa toiminnan järjestäjää

Lasten Liikkeen laatulupaus tukee Harrastamisen 
Suomen mallin tavoitteita, sillä se korostaa kaikille 
avoimuutta, hyvää saavutettavuutta ja lasten toivei-
den kuulemista. Se ohjaa toiminnan järjestäjiä kiin-
nittämään huomiota asioihin, jotka auttavat toteutta-
maan laadukasta harrastustoimintaa. 

Laatulupaukseen sitoutuminen tarkoittaa, että järjes-
täjä panostaa siihen, että lapsilla on harrastuksessa 
hauskaa, ohjaajina toimivat koulutetut ohjaajat sekä 
toiminta on hyvin suunniteltua ja organisoitua. 

Laatumerkki näkyy perheille

Merkkinä Lasten Liike -toimintamalliin sitoutumisesta 
kunta ja toiminnan toteuttajat käyttävät Lasten  
Liikkeen laatumerkkiä. Laatutunnuksen tulee näkyä 
perheille, sillä se kertoo koulutetusta ohjaajasta ja kai-
kille avoimesta liikunnallisesta harrastustoiminnasta. 

Lasten Liikkeen laatumerkki ja muut materiaalit löy-
tyvät materiaalipankista. Valmiit ohjeet sekä esitäy-
tetty markkinointipohja auttavat saavutettavan vies-
tinnän toteuttamisessa. Materiaaleihin on varattu 
myös valmis paikka omille logoille.

 www.olympiakomitea.fi/lastenliike

Koulutus vastaa kuntien tarpeeseen

Lasten Liike -koulutus on suunniteltu kuntien tarpeiden 
pohjalta. Ohjaajakoulutuksen painopiste on iloises-
sa, lasten toiveita kunnioittavassa, liikunnallisessa 
harrastustoiminnassa. Sisällöissä nousevat esille 
mm. erilaisten lasten kohtaaminen ja ohjaaminen, 
monikulttuurisuuden vaikutus harrastustoimintaan 
sekä lasten osallisuus.  

Lasten Liike -koulutus järjestetään erikseen aloittele-
ville ja nuorille ohjaajille (6 h) sekä kokeneille ohjaajille, 
valmentajille ja opettajille (4 h). Kouluttamisesta  
vastaavat liikunnan aluejärjestöt. 

Tutustu koulutuskalenteriin ja kysy rohkeasti tilaus-
koulutuksen hintaa.

Huom!  
Hyvin perusteltuina Lasten Liike -koulutuskustannuksia voi sisäl-
lyttää Harrastamisen Suomen mallin omavastuuosuuteen.

LASTEN LIIKE -LAATULUPAUS 

1. Toiminnassa tärkeintä on liikkumisen  
ilo ja innostus

2. Ohjaajana toimivat koulutetut ohjaajat

3. Toiminta on hyvin suunniteltua ja organisoitu

Tutustu laatulupaukseen. 

https://olympiakomitea.kuvat.fi/kuvat/MEDIAPANKKI/Lasten+liike/1.+Laatulupaus/
https://www.liikunnanaluejarjestot.fi/lasten-ja-nuorten-liikunta/lasten-harrastamisen-edistaminen/lasten-liike-ohjaajakoulutukset/
https://olympiakomitea.kuvat.fi/kuvat/MEDIAPANKKI/Lasten+liike/
http://www.olympiakomitea.fi/lastenliike


OTA YHTEYTTÄ! 
Kysy heti oman alueesi yhteyshenkilöltä Lasten Liike -koulutuksista ja ota toimintamalli käyttöön. 

Kirjaa Lasten Liike -toimintamalli näkyville myös Harrastamisen Suomen mallin avustushakuun osana toiminnan 
laadun ja saavutettavuuden varmistamista. 

 www.olympiakomitea.fi/lastenliike

LIIKUNNANALUEJÄRJESTÖT

Aluejärjestöjen yhteinen työntekijä Kirsi Martinmäki kirsi.martinmaki@plu.fi p. 040 7403849

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

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

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry Sari Lähdesmäki sari.lahdesmaki@eslu.fi p. 040 544 7771

Hämeen Liikunta ja Urheilu ry Hannamari Laitinen hannamari.laitinen@hlu.fi p. 040 841 4229

Kainuun Liikunta ry Ira Liuski Liuskiira.liuski@kainuunliikunta.fi p. 044 532 5918

Keski-Pohjanmaan Liikunta ry Emilia Hirvi emilia.hirvi@kepli.fi p. 044 091 6076

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

Kymeenlaakson Liikunta ry Petteri Mäkelä petteri.makela@kymli.fi p. 044 013 7081

Lapin Liikunta ry Suvi Karusaari suvi.karusaari@lapinliikunta.fi p. 040 847 1321

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry Anna Blomroos anna.blomroos@liiku.fi p. 040 900 0842

Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry Ensio Heikinkangas ensio.heikinkangas@plu.fi p. 040 483 9168

Pohjois-Karjalan liikunta ry Jonna Vaskonen jonna.vaskonen@pokali.fi p. 050 307 8152

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry Juha Laukka juha.laukka@popli.fi p. 050 406 0288

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

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

SUOMEN PARALYMPIAKOMITEA

Lasten Liike on luotu yhteistyössä Suomen Paralympiakomitean kanssa.  
Myös heidän asiantuntemuksensa on kuntien käytettävissä. 

Suomen Paralympiakomitea Henry Manni henry.manni@paralympia.fi p. 050 576 5501

Suomen Paralympiakomitea Kaisa Kiri kaisa.kiri@paralympia.fi p. 050 436 7612

 SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY Ulla Nykänen ulla.nykanen@olympiakomitea.fi p. 050 373 7636 
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