
 

 

Koulun oma liikuttaja 
Tiedote postitetaan saatteella, liikuntaa opettava ope, jokaiseen 
suomenkieliseen peruskouluun ja lukioon. Jos kouluusi lähetty tiedote ei ole 
tavoittanut sinua, voit käydä lukemassa sen netistä: 
http://www.kll.fi/fi/media/julkaisut/koulun_oma_liikuttaja/  Tulosta seinällesi KLL-
toimintakalenteri lukuvuodeksi 2013-2014 
http://www.kll.fi/cache/89dd7780df2311e2b0caa52d23a834453445/a3_kll_netti.pdf 
 
Open keidas virkistää  
www.openkeidas.fi -sivustolta löydät terveys-, liikunta- ja ravintovinkit alkavalle 
syksylle.  Koululiikuntaliitto toteutti keväällä 2013 Kipinä-kampanjan. Suutarilan 
ala-asteen koulu Helsingistä, Huhtaharjun koulu Jyväskylästä ja Suhmuran koulu 
Joensuusta saivat 4 kk terveyden ja toimintakyvyn valmennuksen. Kipinä-
valmennus päättyi toukokuussa ja tulosten laajempi yhteenveto julkaistaan 
elokuun puolessa välissä. Kipänä-kampajan blogi löytyy osoitteesta: 
http://koululiikuntaliitto.blogspot.fi/ 
 
Palloilusarjat starttaavat  
Oppilaiden liikuntasyksy käynnistyy tutusti palloilusarjoilla. Yläkoululaiset ja 
lukiolaiset kisaavat paremmuudestaan pesäpallossa, jalkapallossa, koripallossa, 
lentopallossa ja salibandyssä. Ilmoittautumiset alkavat heti elokuussa. Ilmoita 
oma koulusi mukaan ja olette taistelemassa Koululiikuntaliiton mestaruuksista! 
Lisätietoja www.kll.fi 
 
N…Y…T…N.Y.T! - liikkeelle 
Koululiikuntaliiton uusi N.Y.T! -toiminta innostaa alakoululaiset harjoittelemaan 
monipuolisesti liikunnan perustaitoja. Tehtäväkorteista voivat opettajat tai 
oppilaat koota N.Y.T! -radan tai radan voi rakentaa valmiiden mallien pohjalta. 
Uusi N.Y.T! -materiaalipaketti ilmestyy syyskuussa 2013, joka sisältää 16 
tehtäväkorttia ja kaksi mallirataa. Tilaukset http://www.kll.fi/fi/ 
 
N.Y.T! -kisailu toteutetaan koulukisana, jossa ratkaisee koko luokan yhteistulos. 
Koulukisaan 1. vaihe kisaillaan marraskuussa 2013 ja toinen vaihe 17.3–4.4.2014. 
Lisätietoja kisasta http://www.kll.fi/fi/kampanjat/n---y---t---nyt/ ja Terho Tomperilta, 

terho.tomperi@kll.fi 
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FutsalSkaba 4.-6.-luokkaisille 
FutsalSkaba on kisailu kaikille 4.-6.luokan oppilaille. Tytöt ja pojat pääsevät 
yhdessä opettelemaan yhteistyötä ja Reilun Pelin arvoja, jotka ovat tärkeitä 
arjessa ja jalkapallossa. Omien luokkatovereiden ja joukkueiden kannustaminen 
ovat tärkeässä osassa, koska pelissä tulokseen vaikuttavat sekä tyttöjen että 
poikien pelit. Lisätietoja Jani Kangasniemeltä, jani.kangasniemi@kll.fi tai p. 040 
551 3488. 
 
Opettajien salibandymestaruudet ratkotaan Vierumäellä 2.-3.11.2013 
Kerää oma joukkue ja tule kisamaan mestaruuksista Vierumäelle. Sarjoja on viisi; 
naisille ja miehille omat sekä sekasarja. Osallistumisoikeus on OAJ:n 
jäsenyhdistysjoukkueella. Osanotto-oikeus on jokaisella OAY:n jäsenellä, OAO 
piirin jäsenyhdistyksen tai sen alayhdistyksen ja LTOL:n, FSL:n, YLL:n ja SOOL:n 
jäsenellä. Ilmoittautumiset 30.9. mennessä www.koululiikkuu.fi/slk Lisätietoja 
Jani Kangasniemeltä, jani.kangasniemi@kll.fi tai p. 040 551 3488.  
 
Iloista ja liikunnallista syksyä,  
toivottaa Koululiikuntaliiton väki:  
 
toiminnanjohtaja Kristiina, kristiina.jakobsson@kll.fi ja p. 040 500 2661 
liikuntakoordinaattori Jani, jani.kangasniemi@kll.fi ja p. 040 551 3488 
kehittämispäällikkö Terho, terho.tomperi@kll.fi ja p. 050 514 2498 
taloudenhoitaja Kaarina, kaarina.matikainen@kll.fi ja p. 040 486 2675 
markkinointiassistentti Sari, sari.turunen@kll.fi ja p. 044 713 0821 
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