
 Koululiikuntaliiton uutiskirjeeseen kokoamme tietoa koululais- ja opettajatapahtumista sekä muis-

ta liiton ajankohtaisista asioista neljä kertaa vuodessa. Lisätietoja tapahtumista ja tilattavista ma-
teriaaleista löydät Koululiikuntaliiton internetsivulta. Vinkkaathan uutiskirjeestä myös kollegallesi, 
ystävällesi ja kaikille koululiikunnasta kiinnostuneille. Vuoden ensimmäisessä uutiskirjessä on ke-
vään opettaja- ja koululaistapahtumat, Kipinä-työyhteisöjen hyvinvointivalmennus sekä koulutus-
tietoa. 

Liikuta oppivia aivojasi -seminaari 14.3.2014 Helsingissä 

Aivot, mieli ja keho ovat kolme oppimiselle tärkeää peruspilaria. Miten kasvatusalan ammat-

tilaisena edistät aivojesi toimintakykyä ja tarjoat sopivia virikkeitä lasten aivoille? Pidätkö 
huolta kehostasi ja tarjoatko osallistumien mahdollisuuksia kaikille? Koululiikuntaliiton semi-
naari tarjoaa ideoita ja konkreettisia esimerkkejä oppimisen peruspilareiden hyvinvointiin. 

Seminaari on tarkoitettu Sinulle, joka vaikutat oppimisympäristöissä. Tervetuloa rehtorit, 

opettajat, päiväkotien johtajat, lastentarhaopettajat, koulujen liikunta- ja tyhyvastaavat se-
kä muut asiasta kiinnostuneet. Seminaarin hinta on 70 € / hlö, joka sisältää ohjelman, aa-
mukahvin ja lounaan. Ilmoittautumiset 3.3.2014 mennessä. 

Kipinä -valmennuksilla hyvinvointia oppimisympäristöihin 

Kaipaatko työyhteisöösi Kipinää? Koululiikuntaliitto tarjoaa Kipinä-tuoteperheenlisäämään 

oppimisympäristöissä työskentelevien työhyvinvointia. Terveysvalmennuksen keinoin nuo-
rennetaan osallistujien kehon ikää ja parannetaan työyhteisön yhteishenkeä. Valittavana on 
myös henkilökohtainen Kipinä -etäpaketti oman hyvinvoinnin ja jaksamisen edistämisek-
si. Lisätietoja Sari Turuselta, sari.turunen@kll.fi tai puh. 044 713 0821. 

Tule mukaan liikkumaan opettajatapahtumiin 

Tulevia Koululiikuntaliiton opettajatapahtumia 

22.–23.3.2014 Opetajien kaukalopallon B-sarja Kisakalliossa 

29.–30.3.2014 Opettajien lentopallo Vierumäellä 

12.–13.4.2014 Opettajien kaukalopallon A-sarja Kuopiossa 

26.–27.4.2014 Opettajien sulkapallo Tampereella 

6.-7.6.2014 Opettajien Kesäpäivät Vierumäellä 

6.6.2014 Power Mover –tanssikisa opettajille Vierumäellä 

Power Mover tanssikoulutusta opettajille järjestetään Etelä-Suomessa. Lisätietoja Koululii-
kuntaliitosta Terho Tomperilta, terho.tomperi@kll.fi 

20.–26.7.2014 Opettajien Sopulivaellus Norjan Jotunheimenissä 

Ilmoittautuminen opettajatapahtumiin Koululiikuntaliiton ilmoittautumisjärjestelmässä. 

Kansainvälinen liikunnanopettajien seminaari Vierumäellä 

Liikunnanopettajien 10. kansainvälinen seminaari 3.-8.8.2014, sekä liikuntakasvatuksen 

FIEP -järjestön maailmankongressi 5.-8.8.2014 Suomen Urheiluopistolla Vierumäellä. Oh-
jelmassa on runsaasti käytännön liikuntaa, parhaita innovaatioita koululiikunnan parista 

maailmalta sekä Suomesta, uusimpia tutkimustuloksia sekä verkostoitumisen mahdollisuus 
yli 30 maasta tulevan osallistujan kanssa. Tapahtuman yhteistyökumppaneina Jyväskylän 
Yliopisto, Liikuntatieteellinen seura, LIITO ry, HAAGA-HELIA Amk sekä Koululiikuntaliitto. Li-
sätietoa seminaareista: www.peseminar.org 

Liikkumisen iloa ja mahdollisuuksia koululaisille 

29.–30.3.2014 Koululaisten Maastohiihdon mestaruuskilpailut Inarissa  

Tule kokemaan Lapin lumo ja mahtavat valkeat ladut. 

17.3-11.4.2014 N.Y.T! -koulukisa kouluissa ympäri Suomen 
Harjoituta luokkasi perusliikuntataitoja, nostata luokkahenkeä ja osallistu N.Y.T! -
kisaan.Tilaa innostava N.Y.T! –materiaali perusliikuntataitojen harjoittelemiseen. 

22.5.2014 Koululaisten maastojuoksu Vierumäellä 
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Kevään huikein juoksutapahtuma järjestetään Vierumäellä upealla nurmialustalla. 

16.4-8.5.2014 Power Mover –tanssikisa koululaisille viidellä paikkakunnalla 

Ilmoittaudu iloisiin Power Mover –tanssin aluekisoihin. Finaali järjestetään pääkaupunkiseu-
dulla toukokuussa. 

17.-18.5.2014 Koululaisten kreikkalais-roomailainen painikilpailu Kajaanissa 
Tule kokemaan uusi kisajärjestelmä, joka takaa enemmän matseja kilpailijoille. 

Ilmoittautuminen koululaistapahtumiin Koululiikuntaliiton ilmoittautumisjärjestelmässä. 

OAJ:n juhlassa mitalisadetta 

OAJ myönsi 40-vuotisjuhlansa yhteydessä mitaleja ansioituneille jäsenilleen ja yhteistyö-

kumppaneilleen. Koululiikuntaliitto sai Kultaisen Liikunnan hyväksi -mitalin ansiokkaasta 
työstä liikunnan hyväksi. Rehtori Eero Heikkinen, kouluneuvos Erkki Kangasniemi, kansan-
edustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo saivat myös Kultaisen Liikunnan 
hyväksi -mitalin. 

Palkitse mitaleilla 

Oletko järjestämässä liikuntatapahtumaa tai kisaa koululla tai päiväkodissa? Palkitse osallis-

tujat mitalilla. Mitalivarastossa on poistomyyntiin ja käytöstä poistetut mitalit myydään edul-
lisesti. Poistomyynnissä olevat lenkittömät mitalit 0,20 €/kpl ja lenkilliset mitalit 0,50 € /kpl. 
Nauhat kiinnittimellä ovat 0,35 € / kpl. Kurkkaa kuvat fb-sivuiltamme. Hintoihin lisätään 
postikulut. Mitalit toimitetaan ilman kaiverrusta. Tilauksetelisa.rikkonen@kll.fi. Muuhun mi-
talivalikoimaamme voit tutustua tästä. 

Salibandyliiton ja Valo ry:n uutta materiaalia alakoulujen liikuntakerhotoimintaan 

Säbämestarin lajikerhokansiosta löydät konkreettiset eväät hauskojen, tehokkaiden ja mo-

nipuolisten liikuntatuokioiden suunnittelemiseen ja toteuttamiseen. Materiaali sopii erin-

omaisesti alakoulujen liikuntakerhotoimintaan. Tutustu materiaaliin tarkem-
minSalibandyliiton sivuilta 

Liikunnallista talvea! Seuraava uutiskirje ilmestyy huhtikuussa! 
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