
Koululiikuntaliiton uutiskirjeeseen kokoamme tietoa koululais- ja opettajatapahtumista sekä 

muista liiton ajankohtaisista asioista neljä kertaa vuodessa. Lisätietoja tapahtumista ja tilattavista 

materiaaleista löydät Koululiikuntaliiton internetsivulta. Vinkkaathan uutiskirjeestämyös kollegallesi, 

ystävällesi ja kaikille koululiikunnasta kiinnostuneille. Tästä uutiskirjeessä on kesän ja syksyn opettaja- ja 

koululaistapahtumat, Kipinä -työyhteisöjen hyvinvointivalmennukset sekä tietoa aluetoiminnasta. 

Kilpailuja koululaisille 

17.3.–29.4. N.Y.T! -koulukisa kouluissa ympäri Suomen. Harjoituta luokkasi perusliikuntataitoja, nostata 

luokkahenkeä ja osallistu N.Y.T! -kisaan. Rakenna rata kouluusi ja ilmoita tulokset 29.4.2014 mennessä. 
Kisaan osallistuminen on ilmaista, parhaat palkitaan liikuntavälineillä. Tilaa innostava Arja Sääkslahden ja 
Sami Kalajan tekemä N.Y.T! –materiaali perusliikuntataitojen harjoittelemiseen. N.Y.T! -ulosmateriaalin 
tehtävät on suunniteltu toteutettavaksi koulun pihalla. 

17.–18.5. Kreikkalais-roomalainen paini Kajaanissa, ilmoittautuminen 7.5. mennessä. 
Painin EM -kisojen jälkeen on KLL -kisojen osallistujilla mahdollisuus näyttää mikä on painin tulevaisuus 

Suomessa. 

21.5. Power Mover -finaali Töölön kisahallissa Helsingissä. 

Finaalissa esiintyvät huhti-toukokuussa käytyjen aluekisojen parhaat ryhmät. Kisahallin tilaisuuteen on 
katsojilla vapaa pääsy. Ilmoittautuminen Power Mover tanssikisaan on tämän kevään osalta päättynyt. 
Lisätietoja finaalin ohjelmasta toukokuussa heti aluekisojen päättymisen jälkeen www.kll.fi 

22.5. Maastojuoksu Vierumäellä Heinolassa, ilmoittautuminen 12.5. mennessä 
Kevään iloinen juoksutapahtuma koululaisille järjestetään kansainväliseen tyyliin upealla nurmialustalla. 

29.–30.8. Suunnistus Tampereella 
Koululiikuntaliiton suurin yksilölajin tapahtuma, jossa kaikkien suunnistusharrastajien kannattaa olla 
mukana! 

12.9. Golf Vierumäellä Heinolassa. 
Koululaisten golfkisa sopii kaikentasoisille pelin harrastajille. 

13.–14.9. Yleisurheilu Mikkelissä. 
Yläkoulun ja lukio/ammatillisten koulujen opiskelijoille yksi kilpailukauden viimeisiä huippukisoja! 

Hae koululaiskisojen järjestäjäksi 

Koululiikuntaliitto hakee kisajärjestäjää seuraaville kisoille: 

 Suunnistus 2016, 2017 

 Yleisurheilu 2015, 2016 

 Kreikkalais-roomalainen paini 2016 

  

Lisätietoja ja hakemukset huhtikuun loppuun mennessä: terho.tomperi@kll.fi 

Polttopalloa liikuntatunnilla 

Polttopallossa kaksi joukkuetta yrittää polttaa toisiaan samalla väistellen ja torjuen. Pelaaminen on 

vauhdikasta ja hauskaa. Säännöt ja erilaisia harjoituksia löytyy 
osoitteestahttp://www.polttopallo.com. Polttopalloliiton kautta voi tilata myös asiaankuuluvia palloja 

hintaan 24e/kpl tai 6kpl paketti 120e. Pehmeät pallot sopivat polttopallon lisäksi myös sukkafudikseen, 

lentopalloiluun, käsipalloon ja moneen muuhun. 

Kipinää hyvinvointiin 

Miten sinä jaksat? Kaipaatko kipinää hyvinvointiisi? Tee hyvinvointitesti ja osallistu arvontaan, jossa 

palkintona hyvinvoinnin edistämiseen kisapassi Opettajien Kesäpäiville. Suunnitellessanne tulevan 
lukuvuoden toimintoja työyhteisössäsi, muista varata aikaa myös hyvinvoinnille! Koululiikuntaliitto 
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tarjoaa Kipinä-tuoteperheen lisäämään oppimisympäristöissä työskentelevien hyvinvointia. Lisätietoja 
Koululiikuntaliitosta Sari Turuselta, sari.turunen@kll.fitai p. 044 713 0821. 

Opettajien sulkapallon Suomen mestaruudet ratkotaan Tampereella 

Opettajien sulkapallon Suomen mestaruuksista kilpaillaan tänä vuonna Tampereella 26.–

27.4.2014.Sarjoja löytyy niin miehille kuin naisille, eri ikäluokille vasta-alkajista aktiiviharrastajiin. 

Ilmoittautua voit enintään neljään sarjaan, joista max. kolme nelinpeliä. Järjestäjä voi tarvittaessa 
yhdistää sarjoja. 

Paikka: Syssyn Sulkis, Teerivuorenkatu 14, 33300 Tampere 
Maksut: kaksinpelit 20 € , nelinpelit 20 €, Pelimaksut maksetaan tilille: FI04 1147 3500 1849 53 (Pekka 

Voltti), eräpäivä 21.4.2014. Laita viestikenttään pelaajan nimi. Ilmoittautumiset17.4. mennessä. 

Koululiikuntaliiton Opettajien Kesäpäivät 6.-7.6.2014 

OAJ:n jäsenten vauhdikkaat Opettajien Kesäpäivät järjestetään 6.-7.6.2014. Vierumäen urheiluopistolla 
Heinolassa. Tule tapaamaan tuttuja, rentoutumaan ja liikkumaan hyvässä seurassa! 

Kesäpäivillä on mahtavia harrasteliikuntamahdollisuuksia, joukkuelajeja ja tietysti perinteisiä kilpalajeja. 
Myös kilpalajeissa on runsaasti harrastesarjoja. Kesäpäiviltä löytyy kaikille mieluisia liikuntamuotoja sekä 

uusia ideoita oman hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Uutuuslajeina mukana ovat katusähly ja -koris sekä 
ensikertaa järjestettävä Opettajien Power Mover-tanssikisa. Kisapassin hinnalla 35 euroa (golfissa, 
keilailussa ja opettajien Power Mover -tanssikisassa lisämaksu) saat osallistua kahden päivän ajan 

kaikkeen liikuntatarjontaan. Keräämällä 10 hengen ryhmän, saat yhden kisapassin veloituksetta! 

Vierumäki tarjoaa hienot puitteet Kesäpäiville. Kaikki suorituspaikat, majoitus- sekä 
ruokailumahdollisuudet löytyvät kävelymatkan päästä toisistaan. Illanvietossa notkuvat ruokapöydät 

kruunaavat liikunnallisen päivän. Veeti Kallio sekä Groove President takaavat, että tanssilattiallakin 
päästään iloiseen kesätunnelmaan! Illalliskortti ja sisäänpääsy illanviettoon 30€. 

Lisätietoja Kesäpäivistä ja aktiviteeteista saat Koululiikuntaliiton internetsivuilta ja Jani 

Kangasniemeltä, jani.kangasniemi@kll.fi tai p. 040 551 3488. Ilmoittautumiset 16.5. mennessä. 
Ryhmäilmoittautumiset sähköpostitse jani.kangasniemi@kll.fi 

Opettajien Power Mover -tanssikisa 6.6.2014 Vierumäellä Heinolassa 

Opettajien ensimmäinen Power Mover -tanssikisa järjestetään 6.6 Opettajien Kesäpäivien yhteydessä. 

Osallistumisoikeus kisaan on kaikilla OAJ:n jäsenillä. Tanssiryhmän voi muodostaa vapaasti. Ryhmän 
koko on 4 - 9 henkeä. Teemana kilpailussa on vuosikymmenet: 1960-, 1970- tai 1980-luku, joista ryhmä 

valitsee yhden. Esityksen musiikki ja tanssin laji ovat vapaasti valittavissa. Ilmoittautuminen 8.5. 
mennessä. Lisätietoja Terho Tomperilta,terho.tomperi@kll.fi tai p. 050 514 2498. 

Opettajien Sopuvaellus Jotunheimiin 

Opettajat suuntaavat perinteisen Sopulivaelluksen vuonna 2014 vaeltamaan (20.)21.- 26(27.).7. Norjan 

Jotunheimeimiin. Heitä sinäkin rinkka selkääsi ja vaelluskengät jalkaasi ja lähde mukaan huikealle 
vaellusreissulle! Tule mukaan kokemaan vaelluksen riemut, elämykset ja haasteet! Joukkoon mahtuu niin 
kokeneita vaellusguruja kuin ensikertalaisia. Mukaan tarvitset reipasta mieltä, peruskunnon ja 

retkeilyvälineet 

Retkeilijät jaetaan kahteen ryhmään:Sissiryhmä on suunnattu parempikuntoisille, vaellusta jo 

harrastaneille. Sissit taivaltavat maastosta riippuen noin 15–25 kilometrin päivämatkoja rinkat koko ajan 
mukana eli noin 7-9 tuntia päivässä. 

Nautiskelijat jaetaan pienempiin ryhmiin, joista osa vaeltaa kevyemmin ja osa tekee vaativampia retkiä. 

Nautiskelijaryhmä sopii myös ensikertalaisille, mutta myös kokeneille vaeltajille riittää haasteita. 
Päivämatkat tässä ryhmässä ovat 10–20 kilometriä eli noin 6-8 tuntia päivässä. 

Sopulivaelluksen hinta on 130 euroa. Hinta sisältää matkan suunnittelun, oppaiden palvelut, vakuutuksen 
ja suihkumahdollisuuden sekä aamiaisen/lounaan reissun jälkeen 26.7. 
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KLL järjestää yhteiskuljetuksen Turusta. Yhteiskuljetus Turusta lähtee sunnuntaina 20.7. illalla ja palaa 
Turkuun aamulla 27.7. Yhteiskuljetuksen hinta on laivamatkojen hyttivalinnasta riippuen 250€-310€. 
Yhteiskuljetuksen hinta pitää sisällään laivamatkan Turku-Tukholma 2, 3 tai 4 hengen hytissä, Laiva-

aamiaisen 21.7., bussimatkan Tukholma - Jotunheimen - Tukholma sekä lounaan/päivällisen 
bussimatkalla (menomatkalla 21.7.). 

Ilmoittautuminen 25.5. mennessä. Lisätietoja Jani Kangasniemeltä, jani.kangasniemi@kll.fi tai p. 040 551 
3488. 

Koululiikuntaliiton aluetapahtumat kevät 2014 

Koululiikuntaliiton alueet liikuttavat koululaisilla kevään aikana seuraavissa tapahtumissa: 

16.4.2014 KLL Keski-Suomen ala- ja yläkoulujen uintikilpailut Jyväskylässä Aalto-Alvarissa 

16.4.2014 KLL Varsinais-Suomen alue lentopallon lopputurnaus Loimaalla 

24.4.2014 KLL Varsinais-Suomen alue HESE-kisa Turussa Kupittaan urheiluhalli 

27.5.2014 KLL Varsinais-Suomen koulupesislopputurnaus 

Koululiikuntaliiton alueliikuntavastaavien aluepäivät vietetään Varsinais-Suomessa Lieto-hallissa ja Viking 
Grace -laivalla 13.–14.11.2014. Lisätietoja Koululiikuntaliiton aluetoiminnasta Kristiina 
Jakobsonilta, kristiina.jakobsson@kll.fi tai p. 040 500 2661. 

Toukokuussa avataan Koululiikuntaliiton uudet nettisivut 

Uusilta nettisivuilta tieto löytyy helposti ja sivujen visuaalisuuteen on kiinnitetty huomiota. Vanha 

sanonta, yksi kuva puhuu enemmän kuin tuhat sanaa, on ollut keskeisenä ohjenuorana. Open keidas osio 
kokoaa oppimisympäristöissä työskenteleville tarkoitetut tapahtumat ja hyvinvointivinkit. Koululaiset –
sivustolta löytyvät koululaisille suunnatut tapahtumat, kilpailut ja kampanjat. Uudet sivumme avautuvat 

toukokuun lopussa tutussa osoitteessa www.kll.fi. 

Koululiikuntaliitto muuttaa väistötiloihin 

OAJ-Akava -talo menee remonttiin ja Koululiikuntaliitto muuttaa Itä-Pasilaan. Muutto tapahtuu 2.-

8.6.2014 ja toimisto on suljettu viikon 23. Henkilökunnan tavoitat sähköpostitse ja matkapuhelimista. 
Uusi käyntiosoitteemme on Maistraatinportti 1, 3.krs. Postiosoite pysyy samana Rautatieläisenkatu 6, 
00520 Helsinki. 
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