
Toukokuun 10. päivä vietetään koko Suomen 
yhteistä liikuntapäivää. Unelmien liikuntapäivä 
on kaikenlaisen liikkumisen pop up -päivä, johon 
kaikki voivat osallistua ja jolloin kuka tahansa voi 
järjestää pienen tai ison liikkumisen tapahtuman. 
Valtakunnalliseen päivään on tulossa mukaan 
yhdistyksiä, organisaatioita, seuroja ja yrityksiä - 
ilmoittautukaa tekin mukaan ja olette mukana vie-
mässä iloista hyvää tekevää viestiä eteenpäin. Lisää 
tietoa valtakunnallisesta Unelmien liikuntapäivästä 
löytyy sivulta www.unelmienliikuntapaiva.fi. 

Suomen Latu ja Sydänliitto kannustavat yhdistyk-
siään yhteistyössä toistensa kanssa toteuttamaan 
omalla paikkakunnallaan tapahtuman perhelii-
kunnan merkeissä eli tapahtuman, jossa lapset ja 
aikuiset liikkuvat yhdessä. Tapahtuman voi toteut-
taa myös yhdistys yksin, mutta kaksin aina kauni-
himpi!

Meille ilmoittamienne tietojen pohjalta tapahtu-
mat tulevat näkyviin myös Unelmien liikuntapäi-
vät -tapahtumakalenteriin. Siellä ovat kaikkien 
tahojen järjestämät tapahtumat koko Suomessa. 

Ideointia ja tapahtuman toteuttamista helpottaak-
semme olemme rakentaneet kaksi valmista toi-
mintamallia. Nämä ovat liitteenä. Valitkaa näistä 
mieleisenne ja muokatkaa se yhdistystenne ja 
paikkakuntanne näköiseksi. Voitte toteuttaa myös 
molemmat, mutta toimintaa tukevia tarvikepa-
ketteja on vain yksi per tapahtuma. Saatte valmiit 
sähköiset ilmoituspohjat, joita voitte hyödyntää 
tapahtumanne markkinoinnissa. Myös Sydänliiton 
Neuvokas perhe -ohjelmalta tulee samassa pake-
tissa materiaalia.

10.5.2018 UNELMIEN PERHELIIKUNTAPÄIVÄ 

Toimintaohje Suomen Ladun ja Sydänliiton jäsenyhdistyksille 
Unelmien perheliikuntatapahtuman järjestämisestä 

Kaikki Suomen Ladun tapahtumakalenteriin ilmoi-
tetut tapahtumat Unelmien perheliikuntapäivänä 
10.5.2018 saavat tapahtuman tueksi:

- Neuvokas perhe -suunnistuskortit ja tuloskortit 
perhesuunnistuksen toteutukseen
- Neuvokas perhe -juliste 
- Tapahtumaan jakomateriaaliksi
o Retkieväs -esitteitä 
o Perheliikunnan ’Ulkoilmaelämää’ -laastareita 
o Neuvokas perheen ja Suomen Ladun perhe-
liikunnan yhteisesite 

Lisäksi jompikumpi ao. paketeista (valitkaa toinen 
tapahtuman ilmoittamisen yhteydessä):

1. LAUTAPELIT PIHALLA -PAKETTI: 
o kartiosetti (40 eriväristä merkintälautasta peli-
alueen yms. merkitsemiseen)
o joukkuenauhat (40 kpl erivärisiä joukkuenauhoja, 
10 kpl kutakin väriä)
Huom! Tätä pakettia on jaossa rajallinen määrä 
(30 kpl)

2. LÄHIRETKI -PAKETTI: 
o 10 kpl luuppeja 
o yllätys (sisältö varmistuu myöhemmin)

Materiaalipaketit ovat yhdistykselle maksutto-
mia. Tapahtuman ilmoittaminen ja materiaalitilaus 
tapahtuvat tämän linkin kautta: 
https://www.lyyti.in/UPLP2018
Linkki on avoinna 26.3.-18.4.2018.

Kaikki tarvikkeet postitetaan yhteyshenkilön 
ilmoittamaan osoitteeseen viikolla 17.

http://www.unelmienliikuntapaiva.fi
https://www.lyyti.in/UPLP2018 


1. Ottakaa yhteyttä paikkakuntanne kump-
paniyhdistykseen (Suomen Latu / Sydän-
yhdistys) ja kertokaa toiveestanne järjestää 
yhteinen tapahtuma. 

2. Valitkaa teille mieleinen toimintamalli ja 
miettikää sen mukaan paikka, missä tapah-
tuma kannattaa järjestää. Mielellään jonne-
kin minne perheiden on muutenkin helppo 
kokoontua (leikkipuisto, koulun piha, urhei-
lukenttä tms.) 

3. Sopikaa yhteinen suunnittelupalaveri, 
missä sovitte aikataulusta, vastuunjaosta ja 
tarkemmasta sisällöstä.

4. Ilmoittakaa tapahtumanne Suomen 
Ladun tapahtumakalenteriin. 

5. Ilmoittakaa tapahtuma myös edellä ole-
van linkin kautta 26.3.-18.4.2018 välisenä 
aikana. Ainoastaan tätä kautta ja määrä-
ajassa ilmoitetut tapahtuman saavat tapah-
tumaan tarvittavat materiaalit. 

6. Ilmoittakaa tapahtumastanne lähialueellanne 
(esimerkiksi koulut, päiväkodit, kauppojen ilmoi-
tustaulut, alueen Facebook -ryhmä). Hyödyntä-
kää valmiita julistepohjia, jotka saatte sähköisesti 
viikolla 17.

7. Tehkää turvallisuussuunnitelma. Turvallisuus-
suunnitelmapohjan löydätte sivulta
www.suomenlatu.fi/turvallisuus.

8. 10.5. hyvissä ajoin paikalle ja tarvittavat alku-
valmistelut.

9. Iloista yhdessäoloa ja liikettä!

10. Tapahtuman jälkeen vastaaminen palautekyse-
lyyn. Linkki kyselyyn lähetetään yhteyshenkilölle 
sähköpostilla tapahtuman jälkeen.

TOIMINTAOHJEET:

Sydämellisin perheliikuntaterveisin
 
Suomen Latu ry     
Perheliikunnan kehittämishanke 
Susanne Blomqvist
susanne.blomqvist@suomenlatu.fi 
puh. 044 722 6322

Suomen Sydänliitto ry
Neuvokas perhe -sisällöt
Anne Kuusisto
anne.kuusisto@sydanliitto.fi
puh. 040 591 4222

http://www.suomenlatu.fi/turvallisuus


NEUVOKAS PERHE -SUUNNISTUS

Tarvikkeet:   
Neuvokas perhe -suunnistuskortit ja vastaus-
lomakkeet
Kiinnitystarvikkeet (paikasta riippuen)

Neuvokas perhe -suunnistus kannattaa ottaa 
mukaan sekä lähiretki- että lautapelivaihtoehtoon 
yhdeksi toimintapisteeksi. Suunnistus voidaan 
toteuttaa metsäpolulla tai puistossa ja Sydänyhdis-
tyksestä joku voi olla kertomassa vaikkapa hyvistä 
retkieväistä.

Suunnistuskortit ripustetaan puihin (tms.) alueelle, 
mikä on selkeä hahmottaa. Esimerkiksi pieni polun 
pätkä on erinomainen vaihtoehto. Suunnistuksen 
voi toteuttaa myös aluesuunnistuksena, jolloin 
aluekarttaan merkitään rastipaikat. Ohjeistakaa 
perheet kiertämään suunnistuspisteet yhdessä ja 
vastaamaan kysymyksiin hymynaamoilla. Suun-
nistus koostuu 11 rastista, joilla perheen jäsenet 
arvioivat oman perheen arkea ja elämän tapoja. 
Sekä vanhemmat että lapset vastaavat kysymyksiin 
hymynaamoilla. Kuka on perheen paras hymy-
naamahamsteri?

Lisäksi valitkaa toinen seuraavista teemoista.

LÄHIRETKI (VAIHTOEHTO 1)

Retki voi olla esimerkiksi tällainen:
Ohjaaja(t) ottaa vastaan osallistujat sovitussa 
aloituspaikassa. Tehdään yhdessä metsäretki valit-
semassanne paikassa ja suunnittelemallanne reitillä. 
Sopivissa kohdin pysähdytään, ohjaaja antaa ohjeet 
tehtäviin, jotka aikuiset ja lapset tekevät yhdessä 
esim. perhekunnittain ja tämän jälkeen jatketaan 
matkaa. Valitkaa etukäteen joko alla olevista tai 
omista hyviksi havaitsemistanne tehtävistä sopivat 
ja varatkaa tarvittavat välineet mukaan. Osallis-
tujia voi ennakkomainoksessa kehottaa ottamaan 
omat eväät mukaan. Tällöin suunnitelkaa myös 
sopiva hetki ja paikka evästauolle retken lomassa.  
Reitin ei tarvitse olla pitkä vaan pääpaino retkel-
lä on toiminnalla. Jos reittiä ei pysty kulkemaan 
lastenrattaiden kanssa, mainitkaa tämä etukäteen 

tapahtumailmoituksessa. Tapahtumassa lapset ovat 
omien aikuistensa vastuulla. 

Tai retken voi toteuttaa vaikka lähipuistossa näin:
Alueelle on suunniteltu toimintapisteitä, jotka 
kierretään ohjaajan johdolla. Kullekin toimintapis-
teelle pysähdytään, tehdään yhdessä tehtävät ja 
siirrytään seuraavalle. Jos ohjaajia on useampi ja 
toimintapisteiltä on näköyhteys toisiinsa, voivat 
perheet kiertää omatoimisesti alueella. Kullakin 
pisteellä on oma ohjaajansa, joka ohjeistaa tehtä-
vän. Alueesta voidaan myös tehdä kartta, jolloin 
perheet suunnistavat pisteille sen avulla. 

LUONTORETKITEHTÄVÄT:

1. Tasapainotaiturit
Tasapainoillaan erilaisilla alustoilla, esim. kiven tai 
kannon päällä tai puunrungolla. Tehdään erilaisia 
tasapainotehtäviä. Voidaan joko tehdä pareittain 
(aikuinen keksii tasapainoiluliikkeen ja lapsi tekee 
saman perässä ja toisinpäin) tai ohjaajan ohjeiden 
mukaan esim. seuraavat:
a) Kurki – Seistään yhdellä jalalla toinen polvi nos-
tettuna ylös eteen ja kädet levitettyinä sivuille. 
b) Yksi jalka ja käsi -  Tasapainoillaan oikea jalka ja 
oikea käsi maassa. Sama vasemmalla puolella. 
c) Vaaka – Seisotaan yhdellä jalalla, nojataan 
ylävartaloa eteenpäin ja levitetään kädet suoriksi 
sivuille
d) Tähti – Seisotaan yhdellä jalalla x-asennossa, 
kallistetaan ”tähteä” hitaasti tukijalan puolelle ja 
jäädään tähän vähäksi aikaa. 
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2. Liikkumiskiikarit (Lähde: Ilo kasvaa liikkuen)
Laittakaa vuorotellen ”liikkumiskiikarit” silmille (eli 
tehdään molempien käsien etusormesta ja peuka-
losta renkaat, jotka asetellaan silmien ympärille) ja 
etsikää joku liikkumispaikka lähiympäristöstä. Men-
kää kokeilemaan yhdessä, miten siellä voisi liikkua. 
Tämän voi tehdä joko pareittain (aikuinen-lapsi 
-parit) tai pienissä ryhmissä.

3. Luupittelu
Jaetaan luupit osallistujille. Jos ei riitä kaikille, jae-
taan perhekunnittain ja vaihdetaan välillä. Tutkitaan 
luonnosta löytyviä pieniä asioita luupin läpi; kiven 
pintaa, kävyn suomua, puun kuorta, lehteä, kukkaa, 
sammalta….

4. Luontokuvaaja
Aikuinen – lapsi -parit: 
Aluksi aikuinen on luontokuvaaja ja lapsi ”kamera”. 
Lapsi sulkee silmänsä ja aikuinen lähtee hiljalleen 
kuljettamaan lasta olkapäistä ohjaten (aikuinen on 
lapsen takana) samalla etsien sopivia kuvauskohtei-
ta. Kun sopiva asia löytyy, pysähdytään. Aikuinen 
”zoomaa” eli kääntää pään sopivaan asentoon”, ja 
tämän jälkeen ”ottaa kuvan” eli nykäisee lasta kor-
vasta/koputtaa olkapäälle tms. jolloin lapsi avaa sil-
mänsä hetkeksi ja sulkee ne jälleen. Kuvia voi ottaa 
useampia ja ne voivat olla luonnon pieniä kohteita 
tai maisemakuvia, kuvaajan mieltymyksen mukaan. 
Isomman lapsen kanssa voidaan osat vaihtaa toisin-
kin päin. 

5. Liiku äänettömästi
Kuljetaan maastossa eri tyyleillä mahdollisimman 
hiljaa. Pyritään liikkumaan äänettömästi kuten 
eläimet luonnossa. Voidaan kokeilla, että ensin 
jokainen tekee itse omaan tahtiinsa. Sitten ensin 
aikuiset tekevät (kaikki yhtä aikaa) ja lapset kuun-
televat, sitten vaihdetaan osia. Kummat olivat 
hiljaisempia?
a) Hiipiminen
b) Juoksu äänettömästi
c) Hypyt äänettömästi
d) Sokkona äänettömästi

6. Lintubongarit 
Tästä voi poimia muutaman asian rastille tai toteut-
taa koko retken lintuteemalla
a) Seistään hiljaa paikallaan 30 sekuntia, kuinka 
monta erilaista linnun ääntä kuulet?
b) Yritetään matkia jonkin linnun ääntä ja pohdi-
taan yhdessä, mitähän ne yrittävät toisilleen sanoa

Lähiretken voi toteuttaa myös kokonaan lintutee-
malla. Silloin retkellä kannattaa huomioida seuraa-
via asioita:
• Lasten näkökulmasta varis, jota pääsee tarkkai-

lemaan lähietäisyydeltä, on mielenkiintoisempi 
kuin jokin kaukana oleva superharvinaisuus, joka 
erottuu ainoastaan kiikareilla tai kaukoputkella.

• Jos jonkin linnun touhuja pääsee seuraamaan 
lähietäisyydeltä, pohditaan yhdessä, mitä se 
tekee ja miksi. Esimerkiksi jos peippokoiraan 
lauleskelua pääsee seuraamaan pidempään, 
huomataan pian, että siihen liittyy myös mel-
koista pörhistelyä ja mahtailua. Yritetään löytää 
myös peipponaaras, johon se yrittää tehdä 
vaikutuksen. 

• On hyvä huomioida, että pienten lasten on 
erittäin vaikea katsoa kiikareilla ja kaukoputkel-
la. Kaukoputkella on kuitenkin helpompi katsoa, 
jos se on tarkennettu valmiiksi tarkkailtavaan 
kohteeseen. Isommille lapsille puolestaan vä-
lineet saattavat tuoda lisäkiinnostusta lintujen 
tarkkailuun.



LAUTAPELIEN UUSI PIHAELÄMÄ
 (VAIHTOEHTO 2)

Ennakkovalmistelut: 
Laittakaa molempien pelien pelialueet etukäteen 
valmiiksi. Jos osallistujia tulee paljon kerralla, 
voidaan ohjaajien johdolla pelata molempia pelejä 
samanaikaisesti. 

Molempia pelejä voi pelata jopa 20 henkilöä nel-
jään joukkueeseen jaettuna. Jos halutaan hieman 
vauhtia, voi asettaa kokonaisajan, joka koko peliin 
on käytettävissä (esim. 10min/peli) ja katsotaan, 
millaiseen tulokseen kukin joukkue on määräajassa 
päässyt. Muistipeliä voi pelata jopa kahden osal-
listujan kanssa, Kimbleen tarvitaan vähintään 6 
henkilöä. Tällöin pelaa vain kaksi joukkuetta, jotka 
aloittavat vastakkaisilta puolilta ”pelilautaa”. 

MUISTIPELI 

Tarvikkeet: 
Parillinen määrä täsmälleen samanlaisia ämpäreitä 
tai pesuvateja
Esineitä ämpäreiden alle, aina 2 samanlaista

Pelialue: 
Nurmikko, kenttä tai muu tasainen alue

Alkuvalmistelut:
Ohjaaja/pelin johtaja käy levittämässä ämpärit 
alassuin pelialueelle ja piilottaa jokaisen alle yhden 
esineen satunnaisessa järjestyksessä.

Valitaan joukkueet (voidaan pelata myös yksilö- 
tai paripelinä)

Arvotaan aloittava joukkue. Yksi joukkueen jäse-
nistä käy kääntämässä 2 vapaavalintaista ämpäriä 
oikein päin niin, että kaikki näkevät mitkä esineet 
niiden alta löytyvät. Jos löytyy pari, joukkue saa 
pisteen ja esineet jätetään näkyviin. Jos esineet 
ovat erilaiset, laitetaan ämpärit takaisin. Tämän jäl-
keen on seuraavan joukkueen vuoro toimia samoin. 
Pelialueella saa olla vain yksi henkilö kerrallaan. 
Joukkueen muut jäsenet saavat neuvoa, mutta ai-
noastaan suullisesti omalta paikaltaan. Peliä jatke-
taan vuorotellen ämpäreitä kääntäen, kunnes kaikki 
parit on löydetty. Eniten pisteitä saanut joukkue 
voittaa.  



PIHA-KIMBLE

Pelin tarkoitus on saada kierrätettyä oman joukku-
een ”pelinappula” ringin ympäri. Nopein joukkue 
voittaa. 

Tarvikkeet:  
Kartioita, neljää eri väriä; 3-5 kpl pelikentän + 1 kpl 
kunkin joukkueen heittopaikan merkitsemiseen
Jokaiselle joukkueelle oman värinen joukkuenauha 
pelimerkiksi
Heittovälineeksi hernepussi tai pallo jokaiselle 
joukkueelle
Heittomaaliksi ämpäri tai kori

Pelialue: 
Tasainen piha-alue tai kenttä

Alkuvalmistelut:
Asetellaan kartiot pelialueelle kuvan mukaisella 
tavalla. Joukkueet asettuvat jonoon oman heitto-
paikkansa taakse ja ”pelinappula” oman heittopai-
kan kohdalla olevalle kartiolle. 

Pelin kulku:
Kunkin joukkueen ensimmäiset jäsenet yrittävät 
heittää heittovälineensä maaliin.  Onnistuessaan 
pelaajat saavat siirtää pelinappulaa yhden kartion 
verran eteenpäin ja pelaaja juoksee kunniakierrok-
sen pelikentän ympäri. Jos pelaaja heittää ohi tai 
heittoväline pomppaa maalista ulos, pelinappula jää 
paikalleen, mutta pelaaja juoksee sakkokierroksen 
(pelaaja siis juoksee ringin ympäri joka tapaukses-
sa). Sitten on seuraavan pelaajan vuoro. Peli jatkuu 
niin kauan kunnes pelinappula on kiertänyt koko 
kierroksen. 

Jos jonkun joukkueen pelinappula saavuttaa edellä 
olevan eli tulee samalle kartiolle, joutuu kiinnio-
tettu joukkue siirtämään pelinappulaansa yhden 
kartion verran taaksepäin. Pelin voittaa joukkue, 
jonka pelinappula on ensimmäisenä takaisin omassa 
lähtöpaikassaan.


