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Olympismi eli olympia-aate yhdistää urheilun, kulttuurin ja kasvatuksen. Sen tavoitteena on 
kehittää elämäntapaa, jossa ilo löytyy yrittämisestä, kasvatukselliset arvot hyvästä esimerkis-
tä, ja jossa kunnioitetaan maailmanlaajuisia eettisiä periaatteita. 

Olympia-aate on elämänfilosofia, jossa yhdistyvät ihmisen kehon, tahdon sekä mielen ta-
sapainoinen kehittäminen. Sen päämääränä on kaikkialla edistää urheilun avulla ihmisten 
harmonista kehitystä, jonka kautta edistetään yhteisöjen rauhaa ja huolehditaan ihmisarvon 
säilymisestä. Tällä tavoin olympialiike yksin ja yhdessä muiden järjestöjen kanssa pyrkii edis-
tämään rauhaa maailmassa.

JOHDANTO

Kestävän kehityksen ajatukset ovat osa koulutusta, kulttuuria ja järjestöjen toi-
mintaa. Kulttuurin ja koulutuksen arvot pitävät sisällään monia kestävän kehityk-
sen periaatteita, kuten esim. kulttuurisen monimuotoisuuden vaalimisen, pyrki-
myksen tasa-arvoon ja suvaitsevaisuuden edistämisen, kuten olympia-aate.

Kestävä kehitys on tässä materiaalissa rakennettu sisään eri osa-alueiden alle. 
Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa 
jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka tavoitteena on turvata ny-
kyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet (YK).

KESTÄVÄ KEHITYS

”Olympia-aatetta voi toteuttaa jokainen”

Tunnetko olympiakisat-video kiteyttää olympialaiset muutamaan minuuttiin. 
Opettavaista ja innostavaa matkaa materiaalin parissa! 

https://www.youtube.com/watch?v=5kPd7rv3mVI
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Paralympiaurheilua Suomessa kehittää ja koordinoi Suomen Pa-
ralympiakomitea. Se on huippu-urheiluorganisaatio, mutta tekee 
paljon myös laajempaa vaikuttamistyötä. Paralympiaurheilu on 
erinomainen mahdollisuus viedä myös tasa-arvon ja ihmisoikeuksien 
sanomaa eteenpäin ja ihmisten tietoisuuteen. Tämän takia se sopii 
kouluihin ja oppilaitoksiin kasvatuksellisena teemana. Tässä materi-
aalissa on hyviä keinoja hyödyntää paralympia-aate niin liikuntasa-
lissa kuin luentosalissakin.

Vuoden 2016 alussa perustettiin Suomen urheilun eettinen kes-
kus SUEK ry, jonka päätehtävänä on vahvistaa urheilun eettisyyttä 
aktiivisen koulutuksen, viestinnän ja yhteistyön keinoin. Toimialo-
ja ovat muun muassa antidopingtoiminta, urheilukilpailujen ma-
nipuloinnin ehkäisy sekä katsomoturvallisuuden ja -viihtyvyyden 
lisääminen. Suomen antidopingtoimikunta ADT jatkaa toimintaansa 
yhdistyksen aputoiminimenä.

LiiKe tekee nimensä mukaisesti liikuntaa ja kehitystä. Vuodesta 
2001 toiminut kansalaisjärjestö on suurimman osan ajastaan toi-
minut tansanialaisen peruskoululiikunnan kehittäjänä, mutta mu-
kaan mahtuu myös mittava määrä globaalikasvatusta suomalaisissa 
liikuntaopistoissa. LiiKen kautta on lähtenyt Tansaniaan satakunta 
vapaaehtoista liikunnan ja terveyskasvatuksen ohjaajaa, jotka ovat 
rikastuttaneet niin omaa kuin trooppista toimintaympäristöään.

www.paralympia.fi  URHEILUA TÄYDESTÄ SYDÄMESTÄ ja myös sellaiselle jossa on 
www.paralympia.fi <

Oheinen materiaali on koottu yhteistyössä urheiluopistojen, 
Suomen Olympia-Akatemian, LiiKe ry:n, SUEK ry:n, 

Suomen Paralympiakomitea ry:n, Urheiluopistojen Yhdistyksen ja 
FEE Suomen kanssa.

Erityiskiitokset Varalan ja Kisakallion Urheiluopistojen liikunnanopettajille 
Heli Valkamalle ja Antti Jokiselle.

FEE Suomi edistää kestävää elämäntapaa suunnitelmallisen ja 
pitkäjänteisen  ympäristökasvatuksen ja aktiivisen toiminnan avulla. 
Toimimme yhteiskunnallisina vaikuttajina ja teemme laajaa yhteis-
työtä kansallisten ja kansainvälisten ympäristöjärjestöjen kanssa. 
Tavoitteenamme on lisätä vaikuttavaa ja näkyvää ympäristökas-
vatustyötä aktiivisesti. Haluamme korostaa paikallisen ympäris-
tökasvatustyömme globaalia merkitystä.Ympäristtökasvatustyön 
konkreettiseksi tueksi tarjoamme Suomessa FEE:n kansainvälisiä 
ympäristökasvatusohjelmia.

https://liike.fi/
http://www.paralympia.fi/
http://www.antidoping.fi/
http://www.feesuomi.fi/
http://www.paralympia.fi/
http://www.paralympia.fi/
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Eettiset periaatteet urheilussa käsittävät yleisesti Reilun Pelin periaatteet, johon liittyy vah-
vasti antidopingtyö. Etiikka on kuitenkin laajempi käsite, ja myös urheilun kentällä sitä on 
hyvä tarkastella muistakin tulokulmista. Jo yksistään olympialaisiin liittyen saatat keksiä 
useampia eettistä pohdintaa vaativia teemoja.

Mitä tulee mieleesi esimerkiksi seuraavista filmeistä?

1. URHEILUN EETTISET 
PERIAATTEET

Putinin olympialaiset

1996 Atlanta Olympics - 
Muhammad Ali Receives Lost Medal

Mohammed Ali saa takaisin kadottaman-
sa Olympiakullan vuoden 1996 Atlantan 
Olympialaisissa. Mitali annetaan hänelle 
koripallo-ottelun puoliajalla ja parkinsonin-
tautia sairastava Ali saa huomiota ja tun-
nustusta.

Voiko urheilukilpailu olla poliittisen kannanoton 
paikka? Millaisia esimerkkejä löydät maailman 
historiasta?

Tässä muutama esimerkki pohdinnan tueksi:

YLE Elävä Arkisto: Munchenin verilöyly
YLE Elävä Arkisto: Pekingin olympialaiset

POHDITTAVAA

https://www.youtube.com/watch?v=Y9OlmPyjsNU
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2008/06/11/munchenin-veriloyly-1972
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2008/08/20/ihmisoikeudet-kiinassa
https://www.youtube.com/watch?v=p5G6IVSXOBE
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Reilu Peli on kaikkien liikunnan ja urheilun toimijoiden oi-
keus ja velvollisuus. Jokainen yksilö ja yhteisö kantavat 
yksin ja yhdessä vastuun Reilusta Pelistä. 

Näiden yleisten Reilun Pelin periaatteiden noudattaminen ja 
edistäminen hyödyttävät meitä kaikkia. 

1.2 Suomen urheilun eettinen keskus 
SUEK ry

Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n toiminta laajeni vuoden 2016 alussa, kun ADT muut-
tui Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:ksi. SUEKin päätehtävänä on vahvistaa ur-
heilun eettisyyttä Suomessa sekä kansainvälisesti. Antidopingtoiminnan rinnalle nousi urhei-
lukilpailujen manipuloinnin ehkäisy sekä katsomoturvallisuuden ja -viihtyvyyden lisääminen, 
tulevaisuudessa kenties muitakin eettisen urheilun teemoja. Yhdistys saa rahoitusta opetus- 
ja kulttuuriministeriöltä. ADT jatkaa uudessa organisaatiossa aputoiminimenä.

SUEK on yleishyödyllinen yhteisö, jonka toiminta perustuu muun muassa valtiosopimuksiin. 
Näitä sopimuksia ovat Euroopan neuvoston dopingin vastainen yleissopimus, Unescon kan-
sainvälisen dopingin vastainen yleissopimus, Euroopan neuvoston katsomoturvallissopimus 
sekä Euroopan neuvoston urheilukilpailujen tulosten manipuloinnin vastainen yleissopimus. 
Antidopingtoimintaa säätelee Maailman antidopingsäännöstö.

SUEKin toiminnan peruspilareita ovat luotettavuus, oikeudenmukaisuus, lahjomattomuus ja 
yhteistyö. Tavoitteena on luoda Suomeen yhdessä eettisesti kestävä urheilukulttuuri, jossa 
vilpille ei ole tilaa. Avainsanana on kunnioitus: kunnioitus urheilijoita, urheilutoimijoita, järjes-
telmiä, faneja ja yhteisiä sääntöjä kohtaan sekä hyvän urheilun suojelu.

1.1 Reilu Peli

Oletko omassa harrastuksessasi tutustunut Reiluun 
Peliin? Kuinka se ilmenee oman lajisi kulttuurissa? 
Entä muissa ryhmissä, kuten koulussasi tai omassa 
ryhmässäsi?

POHDITTAVAA

http://www.sport.fi/system/resources/W1siZiIsIjIwMTMvMTEvMjIvMTNfMTBfNTZfNTAxX1JlaWx1UGVsaV9hc2lha2lyamEucGRmIl1d/ReiluPeli_asiakirja.pdf
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SUEKin tehtävät ovat:

- urheilun eettisen toiminnan vahvistaminen
-        kansainvälisten sopimusten (antidoping, urheilukilpailujen manipuloinnin ehkäisy sekä 
 katsomoturvallisuuden ja viihtyvyyden lisääminen) edellyttämien toimenpiteiden to-
 teuttaminen urheilussa
-        koulutustoiminnan järjestäminen ja koordinointi
-        viestintä- ja julkaisutoiminta
-       alan tutkimustyön edistäminen
-        yhdistyksen toiminnassa tarvittavien sopimusten tekeminen sekä niiden
         valvonta ja toteuttaminen.

Urheilu kasvuympäristönä on liian hieno pilattavaksi. Urheilun avulla opimme paljon: oikean 
ja väärän eron, itsehillintää, epäonnistumisen kestämistä, yhdessä tekemistä ja kunnioitta-
mista. Urheilutoimijoiden tehtävänä on tarjota turvallinen ja vastuullinen ympäristö. Jokaisen 
tehtävänä ja vastuuna penkkiurheilijoista kansainvälisiin tähtiin on toimia esimerkkinä ja taa-
ta yhdenvertainen oikeus puhtaaseen urheiluun. Urheilukulttuurin reiluus vaikuttaa harrasta-
jamääriin, rahoituspohjaan ja tulevien huippu-urheilijoiden määrään.
 
Tehtävämme on yhteistyössä luoda avoin ja keskusteleva ilmapiiri, jossa asioihin on helppo 
puuttua. Jokaisella on oikeus ja velvollisuus puuttua epäkohtiin. On hyvä muistaa, että osa 
urheilun lieveilmiöistä ei ole kielletty vain urheilun säännöillä vaan myös lailla. Dopingaineiden 
salakuljetus ja välittäminen sekä väkivalta ovat rikollista toimintaa, josta on myös rikosoikeu-
delliset seuraamukset. Valitettavan usein toiminta on myös osa järjestäytynyttä rikollisuutta. 
Urheiluyhteisön ja kaikkien urheilusta kiinnostuneiden tulee yhdessä tuomita tämä osittain 
urheilun ulkopuolelta tuleva toiminta, joka uhkaa urheilukulttuuriamme.
 
Koko urheiluyhteisön tulee osoittaa, että emme hyväksy minkäänlaista vilppiä tai muuta 
epäeettistä toimintaa. Kun sama vahva viesti lähtee kaikilta, pystymme yhdessä vaikutta-
maan koko urheilun arvostukseen ja maineeseen.

1.3 Antidopingtoiminta

Antidopingtoiminnan tavoitteena on edistää urheilijoiden terveyttä ja yhdenvertaisuutta. Se 
takaa kaikille oikeuden reiluun kilpailuun – puhtaasti parhaisiin ja eettisesti kestäviin suori-
tuksiin. Dopingin käyttö heijastuu koko urheilun ja liikunnan arvoihin sekä maineeseen yh-
teiskunnassa. Samalla se kertoo urheilijoiden ja urheilun parissa toimivien arvo-, moraali- ja 
asennevalinnoista. Jokainen voi edistää puhdasta urheilua ja vastuullista toimintaa. Puhtaan 
urheilun ja reilun pelin ydin on kunnioitus. Puhtaasti huipulle pyrkivä urheilija kunnioittaa kil-
pakumppaniaan sekä yhteisiä sääntöjä ja tietää toimivansa oikein. 

Antidopingtoiminta perustuu maailmanlaajuisiin sääntöihin, joita urheilijat ja urheilun parissa 
toimijat ovat sitoutuneita noudattamaan. Näitä sääntöjä ovat muun muassa Maailman antido-
pingtoimisto WADAn tekemä Maailman antidopingsäännöstö sekä siihen pohjautuva Suomen 
antidopingsäännöstö. 

Maailman Antidopingtoimisto WADA on kansainvälinen, riippumaton organisaatio, joka perus-
tettiin vuonna 1999 edistämään, koordinoimaan ja valvomaan dopingin vastaista toimintaa 
urheilussa. 

http://www.antidoping.fi/maailman-antidopingtoimisto-wada
http://www.antidoping.fi/maailman-antidopingtoimisto-wada
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WADAn päätehtävät ovat säännöstön laatimisen lisäksi muun muassa: 
- Maailman antidopingsäännöstön yhdenmukaistaminen, kehittäminen ja ylläpito   
 sekä sen noudattamisen seuranta
- vuosittaisen urheilussa kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon julkaisu
- antidopingohjelmien maailmanlaajuinen kehittäminen
- dopinglaboratorioiden akkreditointi
- riippumaton dopingvalvonnan tutkinta ja seurantaohjelma
- kansainväliset kasvatus- ja viestintäohjelmat

Suomen antidopingsäännöstö koskee koko suomalaista järjestäytynyttä urheilua ja noudattaa 
WADAn Maailman antidopingsäännöstöä. 

Suomen antidopingsäännöstön mukaan dopingrikkomuksia ovat:
- kielletty aine tai näyttö kielletyn menetelmän käytöstä urheilijan elimistöstä    
 otetussa näytteessä
- kielletyn aineen tai menetelmän käyttö
- kieltäytyminen dopingtestistä tai dopingtestin välttely
- olinpaikkatietomääräysten laiminlyönti
- dopingvalvonnan tai -testin manipulointi
- dopingaineiden hallussapito
- dopingaineiden ja -menetelmien levittäminen
- dopingin edistäminen
- osasyyllisyys ja
- kielletty yhteistoiminta.

Seuraamuksena dopingrikkomuksesta voidaan määrätä: 
- kilpailutuloksen mitätöinti
- urheilutapahtuman tulosten hylkääminen
- urheilun toimintakielto ja
- kirjallinen varoitus.

Dopingaineen tai -menetelmän käytöstä määrätään seuraamuksena yleensä 1–4 vuoden ur-
heilun toimintakielto riippuen urheilijan tuottamuksen asteesta. Dopingaineiden ja -menetel-
mien levittämistä ja dopingin edistämistä pidetään moitittavampana tekona kuin käyttöä, ja 
niistä määrätään vähintään neljän vuoden toimintakielto.

Urheilun toimintakiellolla tarkoitetaan täydellistä kieltoa toimia järjestäytyneen urheilun pa-
rissa. Toimintakielto koskee myös kaikkien Maailman antidopingsäännöstön hyväksyneiden 
organisaatioiden toimintaa ja on siten maailmanlaajuinen.

SUEK vastaa kansallisesta dopingvalvonnasta Suomessa. Dopingvalvontaan sisältyvät tes-
tauksen suunnittelu, näytteiden otto ja käsittely, laboratorioanalyysi, tulosten käsittely, 
mahdollisen dopingrikkomuksen käsittely ja seuraamusten määrääminen sekä mahdollinen 
muutoksenhaku. SUEK noudattaa testaustoiminnassaan WADAn Kansainvälistä testaus- ja 
tutkintastandardia. Standardi varmistaa testimenettelyn laadun, luotettavuuden ja yhdenmu-
kaisuuden niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

SUEK myös järjestää koulutusta ja tuottaa aineistoa eri kohderyhmille. Koulutus vaikuttaa 
huippu-urheilijoiden, heidän lähipiirinsä, huipulle pyrkivien nuorten sekä urheilujärjestöjen 
asenteisiin ja tietoon niin, että heillä on valmiudet tehdä eettisyyteen ja toisten kunnioitta-
miseen perustuvia valintoja. SUEK edistää viestinnällään puhdasta, dopingista vapaata ja 
eettistä urheilukulttuuria sekä urheilun arvostuksen lisääntymistä. Organisaatio tekee myös 
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- Mitä teet, jos tiedät, että joku käyttää tai 
 välittää dopingia?
- Miten dopinginkäyttöä tulisi ehkäistä?
- Ketkä ovat avainasemassa ennaltaehkäise-
 vässä työssä?
- Uskotko menestykseen puhtain keinoin?
- Millaista olisi elää kiinnijäämisen pelossa?

Mitkä säännöt ja sopimukset antidoping-
toiminnassa koskevat urheilijaa? 

Kerro eri säännöstä ja sopimuksista lyhyesti.

POHDITTAVAA

Antidopingtoiminta

Tutustu antidopingtoimintaan Suomessa, 
klikkaa oheista videota!

yhteistyötä A-klinikkasäätiön Dopinglinkki-neuvontapalvelun kanssa. Palvelu on suunnattu 
dopingaineita käyttäville kuntoilijoille ja heidän lähipiirilleen.

SUEK vaikuttaa kansainvälisissä antidopingorganisaatioissa ja kansallisten urheilutoimijoiden 
keskuudessa sääntöjen ja standardien yhdenmukaistamiseen sekä urheilijoiden yhdenvertai-
suuden lisääntymiseen. SUEK on kehityksen eturintamassa kansainvälisessä antidopingtoi-
minnassa niin luomassa uusia toimintamalleja kuin vaikuttamassa maailman laajuiseen yhte-
neväisyyteen.

https://www.youtube.com/watch?v=FOJdJ6P3ZD8
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1.4 Kunnioitus - Respect
Moukarinheittäjä Olli-Pekka Karjalainen

Valtaosa kaikista maailman urheili-
joista pelaa reilua peliä ja puhtaasti, 
mutta valitettavasti mukaan mahtuu 

muutama, jonka mielestä hän on yhteisten 
sääntöjen yläpuolella. Urheilijoiden kaik-
kialla pitää ymmärtää, että dopingvalvonta 
turvaa oikeuden tasapuoliseen kilpailuun. 
Dopingtestaajat ja urheilijat toimivat solidaa-
risesti samalla puolella. Jokaisen urheiluun 
osallistuvan tulee tuntea vastuunsa puhtaan 
urheilun edistämisestä, uskoa itseensä ja 
kunnioittaa niin itseään kuin muita. Urheilu 
on liian hyvä asia pilattavaksi! Jokainen do-
pingrike on liikaa, ja jokaisen dopingrikkeen 
vaikutukset näkyvät urheilussa. Ne vahin-
goittavat urheilun mainetta ja suosiota.
 
WADAn, KOKin, IAAF:n ja SUEKin kaltaisten 
lyhenteiden tehtävä on pitää urheilu puhtaa-
na. Olisin huolissani, jos kukaan ei koskaan 
käryäisi. Aina on nimittäin niitä, jotka ovat 
valmiita turvautumaan vilppiin. Tämä sääntö 
pätee niin taloudessa ja politiikassa kuin ur-
heilussa, ihan jokaisella elämän osa-alueella. 
Käryt osoittavat, että järjestelmä toimii.
 
Kaikkein surullisimmaksi minut saavat kyy-
niset ihmiset, joiden mielestä huipulle ei voi 
päästä ilman vilppiä. Heille on turha perus-
tella omaa puhtauttaan paksulla testausasia-
kirjapinolla, joka löytyy mappihyllystäni. He 
ovat päättäneet, että koko huippu-urheilu on 
likaista.
 

Heille minä haluan sanoa seuraavan: Jos 
olen antanut kaikkeni harjoituksissa, on-
nistunut kovimmassa kilpailussa ja tehnyt 
tämän kaiken ruisleivän voimalla, se tuo mi-
nulle kaikkein suurimman palkinnon. Silloin 
voin kunnioittaa itseäni. Mikään metallipre-
nikka tai dollarinippu ei voi tuota onnistu-
misen tunnetta syrjäyttää. Huippu-urheilu 
on ennen kaikkea kilpailua itseään vastaan. 
Se on omien rajojen hakemista ja pelkojen 
voittamista. Käyttämällä kiellettyjä aineita 
urheilija pettää kaikkein eniten itseään ja 
läheisiään.

SUL kuva-arkisto
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Kunnioitus liikunnassa ja urheilussa

Kunnioitus - Respect voi näkyä liikunnassa ja urheilussa monella eri tavalla; se voi olla vas-
tustajan kunnioittamista, tuomarin kunnioittamista, fanittamista ja kanssaliikkujien kunnioit-
tamista. Kunnioittaminen voi olla näkyvää tai näkymätöntä. 

Vastustajan kunnioittaminen on urheilussa ensiarvoisen tärkeää. Yksi kunnioittamisen muo-
doista on reilu peli eli kilpaillaan ja otellaan vastustajien kanssa sääntöjä noudattaen. Pyri-
tään olemaan loukkaamatta vastustajia, urheilemaan ilman vilppiä, ilman dopingia – pyritään 
olemaan puhtaasti paras. Vastustajan kunnioittaminen näkyy urheilussa myös erilaisina toi-
mintoina, kuten kumartamiset, kättelyt, viirien ja pelipaitojen vaihtamiset. 

Eri urheilulajeissa on omat sääntönsä, mutta kaikkia sääntöjä ei tarvitse – eikä edes voi – olla 
kirjoitettuina. Myös kirjoittamattomia sääntöjä noudattamalla kunnioitetaan toisia ja ansai-
taan kunnioitusta. Mikäli joku rikkoo lajin kirjoittamattomia sääntöjä, niin seuraukset voivat 
olla kovia. 

Seuraava esimerkki on Joona Laukan kolumnista pyöräilyn tunnetuimmasta kirjoittamatto-
masta säännöstä ”Jos keltapaita (kilpailun johdossa oleva pyöräilijä) kaatuu tai kärsii välineri-
kon, muut odottavat tai eivät ainakaan kiihdytä vauhtia” ja sen noudattamatta jättämisestä: 

”Eilisen etapin viimeisen nousun vii-
me kilometreillä kilpailua vielä tuol-
loin johtanut Andy Schleck oli juuri 
tehnyt rajun irtiottoyrityksen saaden 
pienen eron takaa-ajajiin nähden. 
Tuolloin hänen pyöränsä ketjut tip-
puivat, ja hän joutui pysähtymään. 
Kilpailussa toisella sijalla ollut Alber-
to Contador ei jäänyt odottelemaan 
tai edes hidastanut vauhtiaan. Hän 
kiihdytti, ja muut seurasivat. Schleck 
pääsi pian takaisin pyörän selkään, 
mutta viimeisen pitkän alamäen aika-
na hän ei onnistunut saavuttamaan 
Contadoria, joka ajoi kuin viimeistä 
päivää. Maalin Schleck saapui 39 se-
kunttia Contadoria myöhemmin.” 

Johtajan keltainen paita puettiin Contadorin ylle. Schleck ei ollut tyytyväinen. Eivätkä olleet 
muutkaan, ja Contador pyyteli tapahtunutta seuraavana päivänä anteeksi. 

Urheilusta löytyy useita positiivisia esimerkkejä vastustajan kunnioittamisesta. Esimerkit on 
poimittu Suomen Olympia-Akatemian olympiakasvatusmateriaalista Citius – Altius – Fortius: 

Rio 2016. Kuva: KOK
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1986 Juha Mieto (ex-kilpahiihtäjä, olympiavoittaja ja kansanedustaja 2007-2011) 

Juha Miedolle luovutettiin vuonna 1986 Kansainvälisen Fair Play -komitean myöntämä Pierre 
de Coubertin -palkinto pitkästä ja menestyksekkäästä urasta 1970 -1980 -luvuilla. Urheilume-
nestyksen lisäksi hän osoitti esimerkillistä toimintaa niin kilpailusuorituksen aikana kuin sen 
jälkeenkin. Näin tapahtui Norjassa 1982 pidetyissä MM-kisoissa: “Olin aivan poikki ja minun 
piti vielä nousta viimeisen mäen päälle. Olin varma etten pystyisi sitä tekemään. Sitten yht-
äkkiä iso käsi työnsi minua ylöspäin. Se käsi kuului Juha Miedolle, joka auttoi minua vaikka 
tiesi sen haittaavan omaa suoritustaan”, kertoi amerikkalainen urheilija Bill Koch. 

Lake Placidissä 1980 Juha Miedolta odotettiin ensimmäistä henkilökohtaista kultamitalia 15 
kilometrin hiihdossa. Jännittävän kilpailun jälkeen Mieto hävisi kullan 0,01 sekunnilla. Se oli 
kautta aikojen pienin mahdollinen ero. Hän oli kuitenkin ensimmäinen, joka onnitteli voitta-
nutta Ruotsin Thomas Wassbergia. 

1988 Soulin olympialaiset 

Lawrence Lemieux (Kanada) oli purjehduskilpailussa toisena hieman ennen maalia. Sää-
olosuhteet purjehdukselle olivat todella vaativat. Yhtäkkiä hän huomasi singaporelaiset kans-
sakilpailijat merihädässä. Lemieux meni auttamaan hädässä olevia tietäen samalla menettä-
vänsä mahdollisuudet mitaleille. Kansainvälisen Olympiakomitean presidentti Juan Antonio 
Samaranch palkitsi hänet reilusta toiminnasta.

Kunnioitus tuo ryhmään hyvän ilmapiirin 

Kunnioittamalla toisia ja toisten suorituksia luodaan päiväkotien ja koulujen liikuntahetkiin ja
-tunneille lämmin ja turvallinen ilmapiiri, jossa kaikki uskaltavat liikkua ja kaikille annetaan
myös mahdollisuus epäonnistua.

Olympia-Akatemian materiaaleissa on mukana Reilun pelin oppilaan valintakriteerit, joiden 
avulla ryhmä tai luokka voi vaikka viikoittain tai kuukausittain valita oman reilun pelin oppi-
laansa ja täten kannustaa toisiaan sekä luoda hyvää yhteishenkeä.

Tätä toimintaa tukemaan löydät Reilun pelin oppilaan kunniakirjan mm. Reilusti Rioon -pääsi-
vulta. 

Teksti: Oskar Breilin

LINKKIVINKKI

Juha Mieto, Lake Placid 1980

Reilusti Rioon-julkaisu: Kunnioitus/Respect

http://www.sport. fi/olympiakomitea/olympia-akatemia/reilusti-rioon-2016
http://www.sport. fi/olympiakomitea/olympia-akatemia/reilusti-rioon-2016
https://www.youtube.com/watch?v=6L-AbLwr7Ck
http://epaper.edita.fi/olympiakomitea/rio2/#13/z
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1.5 Urheilukilpailujen manipulointi sekä 
katsomoturvallisuus ja -viihtyvyys

Urheilukilpailujen manipuloinnilla pyritään vaikuttamaan urheilutapahtuman tulokseen tai 
kulkuun jo ennen kilpailun tai ottelun alkamista tai sen aikana. Kilpailujen manipuloinnissa ja 
sopupeleissä maksetaan tai sovitaan häviämisestä tai jonkin yksittäisen tapahtuman aiheutta-
misesta. Tavoitteena on taloudellinen voitto tai halutun tittelin, joukkueen tulevien pelivastus-
ten tai sarjatason varmistelu. Kilpailujen manipuloinnissa saatetaan käyttää hyväksi heikom-
massa asemassa olevia pelaajia, kuten nuoria tai ulkomailta vaatimattomimmista olosuhteista 
tulleita pelaajia. On myös tapauksia, joissa nämä pelaajat ovat joutuneet myöhemmin rikok-
sen uhreiksi. Heitä on esimerkiksi kiristetty ja uhkailtu. Usein tapauksen tultua julki myös 
urheilijan urheilu-ura loppuu.
 
Muun muassa urheilun ammattimaistuminen, kaupallistuminen, globalisoituminen, laittoman 
vedonlyönnin kasvu ja informaatioteknologian kehitys ovat vaikuttaneet manipulointiyritys-
ten yleistymiseen. Kyse ei ole uudesta ilmiöstä. Suomessakin on iltmennyt tapauksia, joissa 
kilpailujen manipuloinnin takaa on löytynyt kansainvälisiä rikollistahoja. Rikolliset rahoittavat 
urheilumaailman huijauksillaan muuta rikollista toimintaansa tai pyrkivät esimerkiksi ”rahan-
pesuun”. Ilmiö ei myöskään koske pelkkää aikuisten huippu-urheilua: myös nuorten maajouk-
kueotteluissa on havaittu manipulointia, joka liittyy vedonlyöntiin. Tulosvilppiä tapahtuu yhtä 
lailla maakunnan mäkihyppykisoissa kuin MM-kisoissa. Hypyn pituus voidaan mitata väärin tai 
pisteyttää hyppy epäreilusti.

SUEK laittaa toimeen Euroopan neuvoston urheilukilpailujen tulosten manipuloinnin vastaisen 
yleissopimuksen käytännön tehtävät urheilussa. SUEK muun muassa luo toimintamalleja kil-
pailujen manipuloinnin ehkäisylle sekä kerää ja jakaa tietoa. SUEK tekee aktiivista ja avointa 
yhteistyötä urheilutoimijoiden, järjestöjen, viranomaisten, pelaajayhdistysten ja peliyhtiöiden 
kanssa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.
 
SUEK myös viestii ja kouluttaa aktiivisesti. Tavoitteena on luoda toimintamallit manipuloinnin 
ehkäisemiseksi sekä toimintakulttuuri, jossa manipuloinnille ei ole sijaa. Eri tahojen koulutuk-
sen tavoitteena on lisätä kohderyhmien mahdollisuuksia havaita tulosten manipulointi, puut-
tua siihen ja raportoida siitä.
 
Tarkoituksena on avata myös nimetön tiedonantojärjestelmä, jossa muun muassa pelaajat, 
valmentajat ja erotuomarit voivat jakaa tietonsa luottamuksellisesti SUEKin kanssa. Vastaavia 
järjestelmiä on jo käytössä: esimerkiksi Jalkapallon Pelaajayhdistyksen Red Button -järjestel-
mä pelaajille. Tarvittaessa SUEK pyrkii myös vaikuttamaan lainsäädäntöön, esimerkiksi raha-
pelirikoksen ja urheilupetoksen lisäämiseksi rikoslakiin.
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Tenniksessä on panostettu paljon sopupelien havaitsemiseen. Lajilla on kansainvälinen 
ryhmä, joka tutkii näitä tapauksia. Tennis on laajalle levinnyt ja otteluita pelataan ympä-
ri maailmaa. Tämä mahdollistaa myös maailmanlaajuisen vedonlyönnin. 

Ottelumanipulaatio on vähän niin kuin doping: sitä toivoo, ettei joudu sen kanssa tekemisiin. 
Itse olen urallani kohdannut manipulaatioyrityksen vain kerran, kun minulle tehtiin tarjous 
vilpillisestä pelistä. Luonnollisesti kieltäydyin. Vein asian eteenpäin ATP:n eli tennispelaajien 
etujärjestön tietoon. Me pelaajat olemme velvollisia ilmoittamaan, jos näemme tai kuulemme 
jotain. Urheilija on syyllinen, jos hän tietää mahdollisesta manipuloinnista tai sen yrityksestä 
eikä kerro asiasta eteenpäin. 

Tätä yhtä kertaa lukuun ottamatta, en ole 15 vuotta kestäneellä peliurallani törmännyt lah-
jontayrityksiin tai kiristykseen. Minusta tuntuu uskomattomalta edes ajatella, että pelaajat 
alkaisivat manipuloida pelejä – että ensinnäkin moraali pettäisi ja toiseksi pelaaja ottaisi niin 
valtavan riskin.

Jokaisella on oikeus ja 
velvollisuus puuttua vilppiin

Tennispelaaja Jarkko Nieminen

- Mitä teet, jos tiedät, että joku on tehnyt sopimuksen siitä,   
 että hän yrittää vaikuttaa urheilutapahtuman kulkuun?
- Entä jos kyseessä on kaverisi?
- Miten kilpailujen manipulointia tulisi ehkäistä?
- Miten eri tahot voivat teoillaan edistää reilua peliä 
 urheilussa?

POHDITTAVAA

Jarkko Nieminen - tähdistön mailamaagi

Katso videolta Jarkko Niemisen ajatukset 
kunnioituksesta ja reilusta pelistä!

https://www.youtube.com/watch?v=2p_GaDJomm8
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Nykyisin pelataan paljon epäreilua pe-
liä tulosten eteen. En halua edes tie-
tää, kuinka usein tulokset puljataan. 

Siitä tulee paha mieli. Ei kyse ole vain 
tuloksista vaan siitä, että jokainen pystyisi 
antamaan parhaansa ja paras voittaisi. Fa-
nit voisivat aidosti kannattaa omiaan, eikä 
kenenkään täytyisi käyttää energiaa sen 
miettimiseen, kuka tai kuinka paljon rahaa 
on tuloksen takana.  

Azerbaidzhanissa peli ei ollut reiluinta mah-
dollista. Tuomareita lahjottiin ja tulokset 
yritettiin ostaa tai ostettiin rahalla. Se tur-
hautti ja vei aidon ilon urheilemisesta. Mie-
lessä kävi, miksi yritän pelata voitosta, jos 
se ei kuitenkaan tulisi tapahtumaan. Kau-
della 2010–2011 ennen play offien alkua 
joukkueeni johto puhui, että Rabita Baku 
pelaisi seuraavana kautena Mestareiden 
liigaa. Kysyin ihmetellen: ”Eikö sitä pelaa 
se, joka voittaa Azerbaidzhanin mestaruu-
den?” Vastaus oli: ”Joo, joo, mutta Rabita 
voittaa, koska heillä on eniten rahaa.” Näin 
oli käynyt jo aikaisemmin samalla kaudella 
Challenge Cupin puolivälierässä. Tuolloin 
meni totaalisesti maku. Rabita Baku voitti 
mestaruuden.

En ole itse koskaan halunnut elää epävar-
muudessa, että joku voisi joskus riistää 
minulta yhtäkään saavuttamaani mitalia. 
Ne ansaitusti kuuluvat minulle. En kes-
täisi maan alle vajoamista ihmisenä, jos 
olisin käyttänyt kiellettyjä aineita. Huono 
omatunto kulkisi mukanani koko elämäni. 
Elämä on tehty nautintoa varten. Eikä se 
tarkoita, että se sitä aina olisi, mutta pyr-
kiminen siihen rehellisesti tuo aitoa iloa. Ei 
tarvitse olla kukaan muu kuin se joka on.

Olen joutunut kohtamaan myös katsomo-
väkivaltaa. Kun pelasin ensimmäistä kertaa 

Kreikassa vuonna 2008, vieraspelikentällä 
oli kannustamassa 400 vierasjoukkueen 
fania ja 400 poliisia. Kaksi vuotta aikaisem-
min yksi fani oli kuollut katsomoväkivallan 
uhrina. Päätettiin, ettei kentän laidalle saa 
tulla samaan aikaan molempien joukkuei-
den fanijoukkoja. Vain kotijoukkueen fanit 
hyväksyttiin, ja turvallisuuden takaami-
seksi tarvittiin yhtä monta poliisia. Silloin 
oikeasti pelkäsin. Miehet räkivät pelaajien 
päälle ottelussa. Kentälle myös lensi kaik-
kea mahdollista pulloista rautaisiin keppei-
hin. Fanit eivät hyväksyneet kotijoukku-
eensa tappiota. Sainkin muistoksi pelistä 
suuren mustelman takamukseeni, kun eräs 
fani heitti minua pullolla.

Niin paljon ei kuitenkaan ole arpia noista 
kausista jäänyt, etteikö minua kiinnostaisi 
nähdä lisää urheilua ja maailmaa. Aidot 
kokemukset kiinnostavat, ja ne ovat rik-
kautta polulla. Koska olen kokenut paljon, 
arvostan nykytilannettani: saan nyt pelata 
mahtavan parin ja loistavan tukiverkoston 
kanssa. Saan toteuttaa unelmiani puhtaana 
urheilijana. 

Kun paras ei voita
Lentopalloilija ja beach volleyn 

pelaaja Riikka Lehtonen
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Kannustaminen ja joukkueen mukana 
eläminen ovat fanikulttuurin tärkeitä 
osia. Niistä muodostuu yhteisöllisyys niin 

fanien kuin joukkueiden ja pelaajien välille. 
Tämä on yksi urheilun hienoista ilmiöistä. 
Fanit ovat parhaimmillaan tiivis ja hetero-
geeninen ryhmä. Katsomossa istuu perheitä 
useammassa sukupolvessa, ja heitä yhdistää 
saman joukkueen kannatus usein jo vuosien 
takaa. Fanit ovat ihailtavan uskollista poruk-
kaa, ja innokkaasti kannustaessaan he ovat 
kuudes kenttäpelaaja. 
 
Jokaisella fanilla on vastuu myös tulevis-
ta faneista: siitä, minkälaista fanikulttuuria 
opetamme omalla esimerkillämme. Muiden 
tekemisen vähättely on väärä tapa nostaa 
esiin omaa tai joukkueensa paremmuutta. 
Jääkiekkopelissä tekeminen kaukalossa rat-
kaisee paremmuuden – se kumpi joukkue 
pelaa paremmin yhteen, tekee maalit ja 
on juuri sillä hetkellä parempi. Juuri tämän 
vuoksi jääkiekko on niin hieno laji. Välillä vas-
tustaja on parempi, ja se harmittaa. Samalla 
tämä motivoi itseä ja joukkuetta kehittymään 
vielä enemmän, jotta seuraavassa kohtaami-
sessa lopputulos olisi erilainen. Samanlaista 
kunnioitusta haluaisin nähdä myös katsojilta. 
Kunnioitetaan molempia joukkueita, tuoma-
reita ja myös toisten joukkueiden faneja! 
Kaikki ovat taatusti tehneet parhaansa ja 
ansainneet kunnioituksen ottelutuloksesta 
riippumatta. 
 
Itse haluan jääkiekon, jossa ei häiriökäyttäy-
tymiselle eikä väkivallalle ole tilaa kaukalossa 
eikä sen ulkopuolella. Jokaiselle on tarjottava 
mahdollisuus nauttia hienosta ottelusta ja 
upeasta tunnelmasta turvallisessa ympäris-
tössä. Häiriökäyttäytyminen vaikuttaa myös 
jääkiekon arvostukseen, lipputuloihin ja ra-
hoitukseen, myös juniorijääkiekossa.

Suomen Jääkiekkoliitto on luonut Kunnioita 
peliä -ohjelman, jonka tavoitteena on tur-
vata reilu peli sen kaikille osapuolille: pelaa-
jille, valmentajille, tuomareille tai pelaajan 
vanhemmille. Urheilun avulla myös opimme 
paljon esimerkiksi liikunnallisesta elämänta-
vasta, ryhmähengestä, vastuun kantamises-
ta, kärsivällisyydestä, erinomaisuuden tavoit-
telusta, tekemisestä nauttimisesta ja muista 
asioista, joista on hyötyä myös arjessa. Häi-
riökäyttäytyminen ja väkivalta eivät kuulu 
asiaan, mutta niiden vastustaminen kuuluu. 
Kun tarjoamme junioreille turvallisen ympä-
ristön ja hyvän fanimallin, saamme tulevai-
suudessakin hienoja jääkiekkoilijoita, joiden 
saavutuksista voimme olla yhdessä ylpeitä. 

Torilla tavataan!

Kunnioitus ratkaisee 
kaukalossa ja katsomossa
Jääkiekkovalmentaja Jukka Jalonen

Leijonat-kuvapankki
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Hyvä urheilutapahtuma muodostuu monista tahoista. Kilpailijoilla, valmentajilla, tuomareilla, 
turvahenkilöstöllä, katsojille kannattajilla on kullakin oma roolinsa. Urheilijoiden tulee saada 
kilpailla ja keskittyä rauhassa. Katsojien ikään tai sukupuoleen katsomatta tulee saada naut-
tia suosikkiensa suorituksista ja heidän kannustamisestaan häiriövapaasti. Tuomarit vastaavat 
sääntöjen noudattamisesta kentällä ja järjestyksenvalvojat katsomossa. Jokaisella on oikeus 
turvallisuuteen, ilman uhkaa väkivallasta. Parhaimpien urheilukilpailuiden tunnelma syntyy 
vuorovaikutuksesta ja kunnioituksesta kannattajien ja urheilijoiden välillä. 

Katsomoväkivalta-ilmiö saapui Suomeen 1990-luvun loppupuolella. Viimeaikaisten tutkimus-
ten mukaan Suomessa voidaan jo puhua myös jalkapallohuliganismista. Vaikka katsomo-
väkivaltaa ja häiriökäyttäytymistä esiintyy vielä suhteellisen vähän, voidaan viimeaikaisten 
tutkimusten perusteella todeta, että myös Suomessa esiintyy jalkapallohuliganismia. Uhka 
katsomoväkivallan ja häiriökäyttäytymisen lisääntymisestä erityisesti jalkapallossa ja jääkie-
kossa kasvaa faniryhmien ja kannattajamäärien kasvaessa. Ulkomailta otetaan mallia. Muuta-
milla väkivaltaisilla kannattajaryhmillä on myös yhteistyöverkostoja muissa maissa.
Suomessa on niin sanottuja casual-faneja. He pukeutuvat usein siisteihin ja hintaviin merk-
kivaatteisiin eivätkä käytä esimerkiksi kannattamiensa joukkueiden tuotteita. Heillä on tark-
ka sisäinen koodistonsa. Suurin osa heidän aiheuttamastaan katsomoväkivallasta tapahtuu 
urheilutapahtuman ulkopuolella, kohdistuu toisiin casual-kannattajiin ja on järjestäytynyttä. 
Ennen tapahtumaa sovitaan aika, paikka ja osallistujamäärä tappelulle. Nujakat kestävät 
usein muutamia minuutteja, ja ne tiedot niistä julkaistaan suljetuilla internetsivustoilla. Useil-
la osallistujilla on rikollista taustaa: esimerkiksi väkivalta- tai huumausainetuomioita. 

Viranomaiset, seurat ja liikuntajärjestöt kuten esimerkiksi Palloliitto sekä Jääkiekkoliitto teke-
vät yhdessä aktiivista ja tehokasta yhteistyötä taatakseen katsomoturvallisuuden. Häiriköin-
tiä pyritään ehkäisemään useilla tavoilla. Näitä ovat muun muassa saatetut fanibussit, joilla 
pyritään ehkäisemään eri joukkueiden kannattajien kohtaaminen. Itse tapahtumissa on tiukat 
turvatarkastukset, kameravalvonta ja kannattajille varataan omat turvalliset katsomonosat 
kaikkine palveluineen. Työtehtävissä on paljon turvallisuusalan henkilökuntaa – niin järjestyk-
senvalvojia, poliiseja kuin muitakin turvahenkilöstöä. Jatkuvasti häiriöitä aiheuttaville katsojil-
le on esitetty porttikieltojärjestelmää, jonka toteuttamista selvitetään myös Suomessa.

Häiriökäyttäytyminen aiheuttaa vaaratilanteita. Erityisesti pyrotuotteet kuten soihdut, savu-
panokset ja paukkupommit aiheuttavat vakavia turvallisuusriskejä. Soihdut ovat esimerkik-
si aiheuttaneet kuolemantapauksia ulkomailla. Soihdun noin 800 asteinen tulisuihku leviää 
äärimmäisen helposti, aiheuttaa palovammoja ja tulipaloja eikä sitä saa juurikaan sammu-
tettua. Myös soihdusta ja savupanoksista purkautuva sankka savu on erittäin myrkyllistä ja 
terveydelle vaarallista. Savupanokset vaikeuttavat hengittämistä ja ovat erittäin vaarallisia 
esimerkiksi astmaatikoille. Toimet katsomoturvallisuuden takaamiseksi vievät myös valtavasti 
voimavaroja niin tapahtuman järjestäjiltä kuin viranomaisilta. Urheiluseura on pääsääntöisesti 
vastuussa kannattajiensa käytöksestä stadionilla. Häiriökäytöksestä seuroille saatetaan mää-

Häiriökäyttäytyminen aiheuttaa 
vaaratilanteita
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Toiminta ongelmatilanteissa:

Jokaisella on oikeus puuttua epäkohtiin ja velvollisuus kertoa 
niistä eteenpäin. SUEKin internetsivujen kautta voi lähettää 

nimettömästi tietoa. SUEKIlle voi aina myös soittaa mahdollisis-
ta antidopingrikkomuksista tai kilpailujen manipuloinnin tai 

katsomoväkivallan epäilyistä. 

Tunne oma vastuusi! 
Puuttuminen on oikeus.

Tutustu johonkin doping-, kilpailujen manipulaatio- tai 
katsomoturvallisuuden vaarantumistapaukseen. 

Miten rikkomus havaittiin, ja miten asia käsiteltiin viralli-
sesti? Miten siitä uutisoitiin? Minkälaisen kuvan uutisointi 
antaa tapauksesta, ja välittyvätkö uutisoinnissa kaikki 
näkökulmat? 

POHDITTAVAA

rätä kurinpidollisia seuraamuksia kuten esimerkiksi rahasakkoja, jotka vaikeuttavat seurojen 
toimintaa ja vähentävät aina urheilun käytössä olevia resursseja. 

Häiriökäyttäminen on usein myös lainvastaista toimintaa, josta häiriön aiheuttaja voida tuo-
mita myös lain mukaiseen rangaistukseen. Tämän vuoksi ei ole järkevää tuomita koko hienoa 
kannattajaryhmää vaan järjestäjä sekä poliisi pyrkivät löytämään aina todelliset häiriöiden 
aiheuttajat ja saattamaan heidän lain mukaiseen vastuuseen teoistaan. 
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Urheiluopistojen antidopingohjelmat: 
Puhtaasti paras urheiluopisto 

Urheiluopistoilla on tärkeä sijansa urheilijoiden koulutuksessa, huippu-urheilijoiden harjoitte-
lupaikkoina ja kansainvälisinä urheiluväen kohtaamispaikkoina. Opistot ovat laatineet omat 
antidopingohjelmansa, jotka kannustavat ja johdattavat opistoja järjestelmälliseen ja laaduk-
kaaseen antidopingtoimintaan. 

Ohjelmat ovat vahva kannanotto suomalaisilta urheiluopistoilta: dopingille ei ole tilaa. Oman 
antidopingohjelmansa laatimalla urheiluopisto myös lisää antidopingtoiminnan osaamistaan ja 
vahvistaa eettistä arvopohjaansa. Antidopingohjelman tehneet ja sopimuksen allekirjoittaneet 
urheiluopistot saavat käyttää Puhtaasti paras urheiluopisto – Doping free -tunnusta toimin-
nassaan.

Urheiluopistojen antidopingohjelmat painottuvat koulutustoimintaan ja sekä yhteistyöhön 
dopingvalvonnan tehostamiseksi niin opistojen tiloissa kuin suorituspaikoilla. Henkilökunta 
koulutetaan havaitsemaan merkkejä dopingin käytöstä ja puuttumaan siihen asianmukaisesti.  

Urheiluopistojen Yhdistys ry on sitoutunut edistämään urheiluopistoissa tapahtuvaa puhtaan 
urheilun ja reilun pelin sääntöjen mukaista toimintaa. Yhdistys on yksi sopijaosapuolista ja 
toimii urheiluopistojen antidopingohjelman koordinoijana sekä auttaa urheiluopistoja lisää-
mään yhteistä antidopingviestintää.

Tutustukaa opistonne antidopingohjelmaan. 

Keskustelu tai kirjoitustehtävä:
- Miten opiskelijat voivat edistää puhdasta 
 urheilua opistossanne?
- Mitä muita toimenpiteitä opisto voi tehdä 
 antidopingtoiminnan edistämiseksi?
- Miten ohjelmassa voidaan ottaa huomioon 
 kilpailujen manipuloinnin tai katsomoväkivallan   
 ehkäisy?

POHDITTAVAA

Onko opistoltanne esillä Doping Free -tunnus? 

Ota kantaa puhtaan urheilun puolesta ja ota tunnuksesta kuva. 
Jaa se esimerkiksi Instagramissa aihetunnisteella #puhtaastiparas. 
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Euroopan komissio: urheilu

Euroopan neuvosto: urheilu

Jalkapallon Pelaajayhdistys

Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFAn Eettinen ohjeisto

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Suomen Jääkiekkoliitto: Kunnioita peliä

Suomen Palloliitto: Palloliiton turvallisuusmääräykset

Suomen Palloliitto: Katsojien ohjeistus

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry
Suomen antidopingtoimikunta ADT 
www.antidoping.fi
#puhtaastiparas

Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO

UNESCO:n Dopinginvastainen yleissopimus

LINKKIVINKKI

Liikuntaneuvojan ammattietiikka

Keskustelkaa yleisesti etiikasta, moraalista ja arvoista. Keskus-
telua voi jatkaa ja tarkentaa miettimällä liikuntaneuvojan ammat-
tietiikkaa. 

Jokainen opiskelija voi kirjoittaa ns. huoneentaulun, jossa oma 
ammattietiikka tulee todetuksi, esim. yhdellä lauseella.

Ammattietiikkaa voi lähestyä eri tutkinonosien kautta:
- minkälaiset eettiset periaatteet korostuvat kun ohjaan liikuntaa pienille lapsille?
- entä kun olen mukana testaustoiminnnassa tai annat yksilöllistä liikunnanohjausta?
- liikuntatapahtumat voivat olla isojakin projekteja. Mitä eettisiä periaatteita niihin voi liittyä?

POHDITTAVAA

http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm
http://www.coe.int/t/dg4/sport/doping/convention_en.asp
http://www.jpy.fi/en/ottelumanipulaatioiden-ennaltaehk%C3%A4isy
http://www.fifa.com/governance/
http://www.minedu.fi/OPM/Liikunta/?lang=fi
http://leijonat.fi/palstat/kunnioita-pelia/itemlist/
http://www.palloliitto.fi/palloliitto/saannot-ja-maaraykset/turvallisuusmaaraykset-sakerhetsbestammelser
http://www.palloliitto.fi/lipunmyynti/ohjeita-katsojille-information-till-publiken
http://www.antidoping.fi/
http://en.unesco.org/themes/sport-and-anti-doping
http://en.unesco.org/themes/sport-and-anti-doping
http://en.unesco.org/themes/sport-and-anti-doping
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Maailma muuttuu jatkuvasti kiihtyvässä tahdissa. Tiedonkulun nopeutuminen ja helppo yhtey-
denpito tuovat maat ja ihmiset edelleen lähemmäksi toisiaan, jolloin meillä on mahdollisuus 
oppia, nähdä ja kokea uusia asioita, tapoja ja kulttuureita. On tärkeää kuitenkin muistaa, että 
ilman avoimuutta, suvaitsevaisuutta ja ymmärrystä saatetaan vieraista kulttuureista, niiden 
yhteiskuntarakenteista, valtauskonnoista sekä muista asioista luoda turhaan vääristyneitä 
mielikuvia, ristiriitoja ja konflikteja. Globaalikasvatus on myös koulutusta, joka pyrkii ole-
massa olevien väärien mielikuvien, vihamielisten asenteiden ja konfliktien vähentämiseen ja 
muuttamiseen.

”Globaalikasvatus on toimintaa, joka avaa ihmisten silmät ja
mielen maailman todellisuudelle ja herättää heidät toimimaan

kaikille kuuluvien ihmisoikeuksien sekä oikeudenmukaisemman ja
tasa-arvoisemman maailman puolesta.”

(Maastrichtin julistus, 2002.)

2. URHEILU, KULTTUURI 
JA KASVATUS 

- GLOBAALIKASVATUS YTIMESSÄ 

Globaalikasvatus-käsitteen alla voi 
olla muun muassa:
 
• Ihmisoikeus- ja tasa-arvo-
 kasvatus
•  Rauhankasvatus
•      Ympäristökasvatus
•       Monikulttuurisuuskasvatus
•       Viestintä- ja mediakasvatus
•       Terveys- ja liikuntakasvatus
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Globaalikasvatuksen tulisi olla osa kaikkien ihmisten arkea. Sitä tehdään kouluissa, työpai-
koilla, kerhoissa ja seuroissa. Myös tiedotusvälineet ovat tärkeitä yleisen mielipiteen muok-
kaajia. Globaalikasvatus tarjoaa välineitä ja kriittisyyttä tulkita ja omaksua tietoa eri media-
kanavoista. Globaalin ymmärryksen puute aiheuttaa helposti väärinkäsityksiä. Ilman taustalla 
vaikuttavien asioiden ymmärrystä kulttuurien väliset yhteentörmäykset ja välinpitämättömyys 
lisääntyvät helposti. Median antamaan kuvaan esimerkiksi kehitysmaista, maahanmuutosta 
ja ilmastonmuutoksesta on hyvä suhtautua tietoa kriittisesti tarkastellen ja eri näkökulmista 
katsoen.    

Globaalikasvatuksen merkitys on vakiintunut erityisesti kouluissa globalisaation, maahan-
muuton ja yhteiskunnallisten muutosten seurauksena. On koettu tärkeäksi opettaa ihmisille 
oikeanlaista suhtautumista vieraisiin kulttuureihin, tapoihin ja erilaisuuteen yleisesti. Onnis-
tunutta globaalikasvatusta Suomessa on esimerkiksi oikaista ihmisten käsityksiä turvapaikan-
hakijoista, pakolaisuudesta ja uskonnoista, kun niihin liitetään vääristävästi vain negatiivisia 
asioita kuten esimerkiksi rikollisuutta, nälänhätää tai terrorismia.

Tärkeän näkökulma globaalikasvatukseen tuo ympäristöongelmien tarkastelu, niihin liittyvien 
syy- ja seuraussuhteiden ymmärtäminen. Maapallomme on yhteinen ja jokainen meistä on 
riippuvainen toimivista ekosysteemipalveluista: puhtaasta ilmasta, riittävästä juomavedestä, 
kasvien yhteyttämiseen perustuvasta ruuan tuotannosta. Kasvatuksessa tulee korostaa jokai-
sen arkipäivään liittyviä valintoja ongelmia ratkaistaessa.
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2.1 Suomalainen urheilukulttuuri 
- liikunnan ja urheilun merkitys 
suomalaisessa yhteiskunnassa

Jotta voisi ymmärtää muita tulee ensi tuntea itsensä! 

Alla olevilla kysymyksillä ja tehtävillä on hyvä kerrata mistä me suomalaiset olemme tehty, 
mikä meille on tärkeää ja mitä meistä maailmalla ajatellaan. Toimimme tässä yhteydessä 
vahvasti liikunnan kentällä, mutta muistakin taiteenlajeista puhuminen voi olla virkistävää. 

Pohjustuksena voi toimia oheinen linkki. (Esa Pirnes & Arto Tiihonen: Hyvinvointia liikunnasta 
ja kulttuurista - käsitteiden, kokemusten ja vastuiden uusia tulkintoja)

Tutustu myös: 
Suomalaiseen urheilun historia: Liikunnan ja Urheilun tarina. Liikunnan ja Urheilun maailma 
17/2003 

• Mitä meistä suomalaisista ajatellaan 
 maailmalla? 
• Millainen on stereotyyppinen suomalainen?
• Mistä meidät tunnetaan maailmalla? 
• Oletko huomannut väärinkäsityksiä?
• Millaisia urheilijoita meiltä tulee? 
• Millaisissa lajeissa pärjäämme ja miksi?

TEHTÄVÄ: haastattele ulkomaalaista ja kysy millaisia 
näkemyksiä hänelle on meistä suomalaisista. Voit myös 
etsiä erilaisista lähteistä tietoa miten meistä suomalaisis-
ta maailmalla ajatellaan.

POHDITTAVAA

http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?page_id=275
http://www.slideshare.net/jaakko100/liikunnan-ja-urheilun-tarina
http://www.slideshare.net/jaakko100/liikunnan-ja-urheilun-tarina


23

Miksi liikun – blogi   
Outward Bound Finland  
Kestävän järjestötoiminnan opas
Siisti tapahtuma -opas
Video: Arto Tiihosen haastattelu Seikkailukasvatuspäivillä 2016

LINKKIVINKKI

Liikunta ja luonto

Urheiluharrastukset ja koulu ovat hyviä paikkoja harjoitella vastuun ottamista omasta elä-
mästä, yhdessä tekemistä ja vaikuttamista, toisten ihmisten sekä luonnon ja ympäristön 
huomioimista.

Luonto ja sen läsnäolo liittyy vahvasti suomalaiseen kulttuuriin ja perinteeseen. Suomen 
luonto on keskeinen osa kansallista identiteettiä. Lähiluonnon ja ympäristön tunteminen 
auttaa ihmisiä kotoutumaan omalle asuinalueelleen tulivat he sinne sitten muualta suomesta 
tai muualta maailmasta. Sen minkä tuntee siitä pitää myös huolta, joten lähiluontoliikunnalla 
monia hyviä puolia. Luonto- ja seikkailuliikunnan antaa mahdollisuudet päästä lähelle suo-
malaista perintöä, kulttuuria ja sen moninaisuutta. Ohessa on hieman tartuntapintaa aiheen 
syventämiseen haluamallasi tavalla.

Urheiluharrastusten suurimmat ympäristövaikutukset tulevat liikkumisesta urheilupai-
kalle. Kävellen, pyörällä ja julkisilla kulkuvälineillä kulkeminen on hyväksi paitsi itselle 
myös ympäristölle. Lisäksi se lisää turvallisuutta urheilupaikkojen ympäristössä. Va-
rustekirppikset kuuluvatkin jo varmasti kaikkien normaalikäytäntöihin. Tapahtumien 
järjestämisessä tulee huomioida paitsi tulospalvelu, buffetin tarjoilu ja liikennejärjes-
telyt, myös ympäristönäkökulmat. Ympäristövastuullisen tapahtuman järjestämiseen 
löytyy hyviä yksinkertaisia ohjeita ja tarkistuslistoja.

Kestävän tulevaisuuden rakentaminen kuuluu kaikille ja sitä rakennetaan joka päivä 
niin koulussa kuin harrastuksissa. Suunnitelmallinen kaikkia osallistava työ ympäris-
tön ja yhteisön hyväksi vahvistaa oppilaiden osallisuuden tunnetta ja toteuttaa myös 
opetussuunnitelmia niin peruskoulussa kuin ammattikouluissakin. Ympäristövastuullis-
ta  arkea voi lähteä rakentamaan esimerkiksi Vihreä lippu –ohjelman avulla.

Kulttuuri ja liikunta kulkevat paljolti käsi kädessä. 

•  Millaisia kultuurin,  taiteen ja liikunnan yhdistymi-
 sen muotoja keksit?
•  Mitkä ovat kulttuurin, taiteen ja liikunnan yhdistämisen 
 tavoitteet?

POHDITTAVAA

www.koulujaymparisto.fi
Tapahtumien ympäristömerkki
Keke koulussa –materiaali

http://www.miksiliikun.fi/
http://www.outwardbound.fi/etusivu
http://www.4v.fi/files/4302/WEB3_keke_mukaan_kuvioihin_2011.pdf
http://www.greeningevents.fi/files/2014/10/GE_ymparistoopas_suom1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3FokrVxd3EY
http://www.vihrealippu.fi/
http://www.koulujaymparisto.fi/
http://www.ekokompassi.fi/tapahtumat/
http://www.4v.fi/kekekoulussa
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Liikunta on myös tehokas väline eri kulttureihin 
tutustumisessa. Seuraavissa  liikunnallisissa har-
joituksissa on hyödynnetty kokemuksellista oppi-
mista.

Tänä päivänä meillä on myös mahdollisuus tutus-
tua vieraisiin kulttuuureihin aivan lähialueillamme. 

Kokeilkaapa seuraavaa:

Maahanmuuttajille suunnatun liikuntapäivän tai jatkuvan ”matalan kynnyksen” liikuntaryh-
män toteuttaminen esimerkiksi jonkin seuravuoron rinnalla -> asteittainen integrointi 
•  vertaisohjaajakoulutus maahanmuutta jille
•  valmiita liikunnan malleja vastaanottokeskuksen työntekijöille ja toimintaa toteuttaville
  järjestöille
•  maahanmuuttajien kohtaaminen esim. yhteisen metsäretken tai haastatteluiden avulla: 
 tutustutaan kohderyhmään ennen toimintaa. 

LiiKen globaalikasvatusmateriaalit ovat 
vapaasti käytettävissäsi! 

LINKKIVINKKI

Kuva: LiiKe ry

Kulttuurinen moninaisuus on ihmiskunnalle arvokas asia ja liikunnalla on suuri merkitys kult-
tuurien kohtaamisessa. Liikunnan myönteiset vaikutukset esimerkiksi tasa-arvon, uskontojen 
ja eri ikäluokkien kohtaamisessa on kiistaton.
 
Maailmassa on enemmän pakolaisia kuin koskaan aikaisemmin. Heidän integroimisensa ym-
päröivään, uuteen yhteiskuntaan on tärkeää. Liikunta on tärkeä väline sopeuttamisessa – lii-
kunta on yhteinen kieli. Liikunnan harrastaminen turvallisessa ympäristössä vie ajatukset pois 
niistä konflikteista, joita pakenemalla elämän on toivottu muuttuvan tasapainoisemmaksi.

https://liike.fi/materiaalit/
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Suomi Olympialiikkeessä

Suomen taival olympialiikkeeseen kulki Ruotsin kautta. Kun paroni Pierre de Coubertin ryhtyi 
muovaamaan nykyaikaisia Olympiakisoja, hänen tärkein yhteyshenkilönsä Pohjoismaissa oli 
Ruotsin urheilun voimahahmo Viktor Balck. Balck oli ystävystynyt suomalaisten voimistelujoh-
tajien kanssa 1880- ja 1890-luvun voimistelujuhlilla ja halusi, että myös Suomesta kutsuttai-
siin edustajia vuoden 1894 Pariisin kongressiin, jossa perustettiin Kansainvälinen Olympiako-
mitea. Kutsuja ei tullut tähän tilaisuuteen, mutta ensimmäisiin nykyaikaisiin Olympiakisoihin 
Ateenassa 1896 saivat kutsun sekä Helsingfors Gymnastikklubb että Helsingfors Roddklubb. 

Kummastakaan ei kuitenkaan lähetetty edustajaa kisoihin. Kolmet ensimmäiset Olympiakisat 
(Ateena 1896, Pariisi 1900 ja Saint Louis 1904) menivätkin Suomelta ohi lähes huomaamatta. 
Ateenassa 1906 pidettäviin olympialaisten välikisoihin Suomesta lähti neljän miehen joukkue 
yksityisellä ja seurojen järjestämällä tuella. Vastaperustettu SVUL ei ehtinyt mukaan valmis-
teluihin. Pienestä joukkueesta löytyi silti kaksi olympiavoittajaa: Verner Weckman voitti pai-
nissa ja Verner Järvinen antiikin kiekonheitossa.

Suomalaisten menestys herätti varmasti jonkinlaista huomiota: Suomi oli nostanut itsensä 
maailman “urheilukansojen” joukkoon. Tulos saattoi myötävaikuttaa siihen, että Viktor Balck 
ja hänen maanmiehensä Clarence von Rosen ehdottivat KOK:n istunnossa Haagissa 1907, 
että järjestö valitsisi edustajan myös Suomesta. Venäläisten edustajien vastustuksesta huoli-
matta suomalainen Reinhold von Willebrand hyväksyttiin Lontoossa 1908 KOK:n edustajaksi.
Sillä välin oli myös ehditty perustaa Suomen Olympialainen Komitea 2.12.1907 ja sen pu-
heenjohtajaksi valita juuri von Willebrand. Varakkaana vapaaherrana, jolla oli sekä varaa että 
tilaisuuksia matkustaa ja joka myös omasi monipuolisen kielitaidon, hän sopi oivallisesti Cou-
bertinin arvokkaaseen klubiin.

Venäjä vastusti alusta lähtien Suomen erityisasemaa KOK:ssa, ja Tukholman kisoissa 1912 
sattunut lippuselkkaus vain pahensi tilannetta. Suomi marssi avajaisissa erillään Venäjän 
joukkueesta kantaen omaa “Finland”-kylttiä ja lisäksi lippuna käytettiin Helsingin ruotsinkieli-
sen naisvoimisteluseuran lippua. Von Willebrandin diplomaatin lahjat estivät laajemman kon-
fliktin syntymistä. Vuoden 1914 KOK:n istunnossa Pariisissa venäläiset onnistuivat ajamaan 
läpi päätöksen, jonka mukaan Suomi ei saisi osallistua Berliinin kisoihin1916 itsenäisenä 
joukkueena. Maailmansota kuitenkin vei päätökseltä pohjan. 

Kisojen jatkuessa Antwerpenissa 1920 Suomi oli jo itsenäinen valtio. 1920-luvun mitalime-
nestyksen Innoittamina suomalaiset urheilujohtajat alkoivat unelmoida omien kisojen jär-
jestämisestä. Kisoja varten tarvittiin oma stadion. Vuonna 1927 perustettiin Stadion-säätiö, 
jonka toiminnan tuloksena Olympiastadion valmistui1938. Samana vuonna Suomi saikin 
yllättäen oikeuden järjestää vuoden 1940 Olympiakisat, kun Tokio joutui luopumaan isännyy-
destä Japanin-Kiinan -sodan vuoksi. Toinen maailmansota peruutti kuitenkin kansojen juhlan 
Helsingissä. Suuri hetki koettiin kuitenkin kesällä 1952, kun Suomi ja Helsinki järjestivät XV 
olympiadin kisat. Kylmän sodan keskelle osuneiden kisojen merkitystä nosti se, että Neuvos-
toliitto oli ensi kertaa mukana, kuten myös sodan hävinneet vallat Saksa ja Japani.
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Virstanpylväitä Suomen 
olympiahistoriassa

1906  Suomi esiintyy ensimmäisen kerran olympia-areenalla: neljän miehen joukkue   
 matkustaa Ateenan välikisoihin. Werner Weckman (paini) ja Verner Järvinen    
 (antiikin kiekonheitto) ovat Suomen ensimmäiset olympiavoittajat.
1907  Suomen Olympiakomitea perustetaan 2.12.1907.
1908  Suomi osallistuu Lontoossa ensi kerran virallisiin Olympiakisoihin; painija Wer-
 ner Weckman voittaa ensimmäisen kultamitalin. Reinhold von Willebrand vali-
 taan ensimmäisenä suomalaisena Kansainvälisen Olympiakomitean (KOK) jäse-
 neksi.
1912  Hannes Kolehmainen “juoksee Suomen maailmankartalle” Tukholman Olympiakisoissa. 
 Suomi nousee urheilun suurvaltojen rinnalle voittamalla kahdeksan kultamitalia.
1920  Ludovika ja Walter Jakobsson voittavat Antwerpenin kisojen pariluistelussa itse-
 näisen Suomen ensimmäisen olympiakultamitalin.
1924  Clas Thunberg voittaa kolme kultamitalia pikaluistelussa ensimmäisissä Olym-
 pialaisissa talvikisoissa Chamonix’ssä. Pariisin kisoissa Suomi voittaa Paavo Nur-
 men johdolla yhteensä 37 mitalia ja sijoittuu maiden välisessä mitalivertailussa   
 kolmanneksi.
1932  Veli Saarisesta tulee Lake Placidin talvikisojen 50 km:llä Suomen ensimmäinen   
 hiihdon olympiavoittaja.
1938  Helsinki saa oikeuden järjestää vuoden 1940 Olympiakisat Tokion luovuttua    
 isännyydestä. Kisat joudutaan sittemmin sodan vuoksi peruuttamaan.
1947  Helsinki valitaan vuoden 1952 Olympiakisojen isäntäkaupungiksi.
1952  Lydia Wideman, Mirja Hietamies ja Siiri Rantanen ottavat Oslossa Suomelle kol-
 moisvoiton olympiahistorian ensimmäisessä naisten hiihtokisassa (10 km). XV   
 olympiadin kisat järjestetään 19.7.–3.8.1952 Helsingissä. 4920 urheilijaa 69    
 maasta kamppailee mitaleista 149 kilpailulajissa.
1972  Suomen kestävyysjuoksu palaa Münche-
 nissä kultakantaan: Lasse Virén voittaa
 5000 ja 10000 metriä, Pekka Vasala
  1500 metriä.
1984  Marja-Liisa Hämäläinen voittaa kaikki kol-
 me naisten hiihdon henkilökohtaista    
 kultamitalia Sarajevon talvikisoissa.
1988  Suomi voittaa Calgaryssä hopeaa jääkie-
 kossa, kaikkien aikojen ensimmäisen
  joukkuepelien olympiamitalin.

Juoksijalegenda Paavo Nurmi sytytti tulen 
soihtumaljaan Helsingin vuoden 1952 

Olympialaisten avajaisissa.
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2.2 Globaalikasvatus ja kestävä kehitys

Globaalikasvatusta tekevät lukuisat kansalaisjärjestöt ympäri maailmaa ja YK:n eri järjestöt. 
Kuten Suomessa niin myös maailmalla globaalikasvatusta tehdään peruskouluissa osana eri 
aineiden opetussuunnitelmia sekä muun muassa erilaisissa urheilutapahtumissa hyvin suurel-
la skaalalla, toisissa maissa enemmän, toisissa vähemmän, toisissa ei juurikaan. Esimerkkinä 
kansainvälisistä kansalaisjärjestöistä voidaan mainita isobritannialainen Oxfam International, 
Plan International, ja liikunnan kehitysyhteistyötä tekevä Right to Play International.
 
Globaalikasvatuksessa voidaan erottaa monia toisiinsa kietoutuneita osa-alueita:
 
•         Ihmisten ja kulttuurien välinen arvostus, ymmärrys ja vuoropuhelu
•         maailmankuvan ja tarkasteluperspektiivien monipuolistuminen sekä
•         toiminta oikeina pidettyjen arvojen ja asioiden edistämiseksi.

Suomen olympiamenestyksen kultavuodet

Suomalaisen olympiaurheilun kulta-aikaa olivat vuodet 1908-1936. Tällöin Suomi oli viides 
maiden välisessä mitalitaulukossa, edellään vain Yhdysvallat, Iso-Britannia, Ruotsi ja Saksa. 
Suomalaiset urheilijat saavuttivat tuona aikana yhteensä 196 mitalia, eli lähes kymmenes-
osan jaossa olleista mitaleista. 

Pääasiassa menestys tuli yleisurheilusta, painista, pikaluistelusta, voimistelusta sekä hiihdos-
ta. Suomelle oli tietenkin valtava etu, että talvikisat tulivat ohjelmaan vuodesta 1924 alkaen. 
Monien maiden mahdollisuudet talvilajien harrastamiseen olivat olemattomat ja niinpä talviki-
sojen osallistujamaiden määrä on reilusti kesäkisoja pienempi.

Syitä Suomen loistavaan urheilumenestykseen 1900-luvun alkupuolella on pohdittu paljon. 
Suomen urheiluorganisaatio poikkesi melko paljon muiden maiden vastaavista. Muualla kilpai-
lu oli enemmän yläluokkaista. Suomessa kansa pääsi osallistumaan kaikenlaiseen urheiluun ja 
ruumiinharjoituksiin jo 1800-luvulla. Taloudellisesti Suomen urheilua rahoitettiin myös val-
tion toimesta, mutta valtionapu ei koskaan ole muodostanut pääosaa rahoituksessa. Erilaiset 
olympiakeräykset toivat rahaa urheilulle jo 1900-luvun alussa. Valmennusasioissa suomalaiset 
hakivat tietoutta etenkin USA:sta, jossa myös muutamat urheilijat ja valmentajat asustelivat. 
Suurin valmennustyö jäi kuitenkin kunkin urheilijan omille harteille. 

Osa urheilijoista keräsi kilpailuista salaa rahapalkkioita amatöörisääntöjen vastaisesti. Paavo 
Nurmi menetti tästä syystä amatöörioikeutensa vuonna 1932 Los Angelesin Olympiakisojen 
alla. Ongelma tässä sala-ammattilaisuudessa oli urheilun suuri suosio ja toisaalta Pierre de 
Coubertinin luomat olympismin ihanteet. Olympismin mukaan urheilijan tuli osallistua kilpaur-
heiluun pelkästään rakkaudesta urheilemiseen. Rahallisten palkkioiden vastaanottaminen oli 
tämän moraalin vastaista. Urheilu oli kuitenkin osoittautunut eriomaiseksi välineeksi kansalli-
suusaatteen levittämiseen. Kysymys oli periaatteessa siitä, kuka tämän “työn” (urheilemisen) 
oli valmis tekemään, kenelle siitä pitäisi maksaa ja kuinka paljon? Kun KOK vaati amatööriur-
heilun urheiluhengen puhtautta yhtä aikaa “yläluokkaiselta brittiläiseltä herrasmieheltä” ja 
suomalaiselta työläisperheen kasvatilta, olivat lähtökohdat amatörismin toteuttamiseksi var-
sin erilaiset.
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Globaalikasvatuksen kantavana voimana on kulttuurien monimuotoisuus ja yhteistyö. YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteisiin pyritään eri keinoin ja liikunta on osoittautunut tehokkaaksi 
välineeksi ja väyläksi globaalikasvatuksessa ympäri maailmaa. Monissa maissa kuten Iso-Bri-
tanniassa ja Ranskassa asuu moninkertainen määrä maahanmuuttajia Suomeen verrattuna. 
Myös monet tunnetut urheilijat ovat taustaltaan maahanmuuttajia, ja omien kokemustensa 
kautta he ovat ryhtyneet lähettiläiksi promotoimaan liikunnan ja kehityksen mahdollisuuksia. 
Esimerkiksi ranskalaisen jalkapalloilijan Zinedine Zidanen vanhemmat ovat alun perin kotoisin 
Algeriasta. Zidanen toiminta mm. UNDP:n hyväntahdonlähettiläänä on luonut suvaitsevaisuu-
delle lisäpohjaa kaikissa jalkapallon harrastamista tukevissa maissa. Right to Play -organisaa-
tion liikuntalähettiläät, kuten Wayne Gretzky ja Silken Laumann ovat vierailleet useissa kehi-
tysmaissa kertomassa liikunnan ja demokratian sekä tasa-arvon merkityksestä.
 

Kehitysyhteistyön ja globaalikasvatuksen kulmakivenä on yhteistyö ja kehitysmaiden autta-
minen oman itsenäisen toiminnan ja kehityksen aloittamiseksi, jotta kuilu etelän ja pohjoisen 
välillä katoaisi. Idea on siis aktivoida ja auttaa paikallisia yksilöitä ja ryhmiä järjestäytymään 
ja kehittämään omaa toimintaansa niin, ettei jossakin vaiheessa kehitysapua enää tarvittaisi, 
vaan paikalliset järjestöt toimisivat omillaan. Tarkoituksena ei ole tarjota valmiita ratkaisuja, 
vaan dialogin ja yhdessä tekemisen kautta löytää tiettyyn paikkaan ja aikaan sopivia toimin-
tamuotoja. 

Tämä on myös globaalikasvatuksen idea kotimaassa: herätellään ihmisiä ajattelemaan ja 
punnitsemaan omia arvoja, asenteita ja valintoja tarjoamatta yhtä oikeaa ratkaisua. Monet 
suomalaisetkin järjestöt kouluttavat kotimaan lisäksi myös maailmalla välittäen tietotaitoa 
ja tarjoten työkaluja monenlaiseen toimintaan. Muun muassa vammaisjärjestö FIDIDA, Fida 
International, UNIFEM ja Kirkon ulkomaanapu ja SPR järjestävät koulutuksia ympäri maail-
maa erilaisiin tarpeisiin. Globaalikasvatus on tärkeää myös kansainvälisiin kehitystavoitteisiin 
pääsemisen kannalta. Kaikkien järjestöjen avustustyön tavoitteet noudattavat YK:ssa sovittu-
ja vuodelle 2030 asetettuja Kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, 
SDG).

Vuonna 2000 asetetut vuosituhattavoitteet (Millennium Development Goals) umpeutuivat 
vuoden 2015 aikana. YK:n huippukokouksessa syyskuussa 2015 annettiin uudet tavoitteet. 

Kuva: LiiKe ry
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Kestävä kehitys voidaan jakaa ekologiseen, taloudelliseen, 
sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen. 

Osaatko lyhyesti kertoa mikä on termien pääajatuksena? 
Lisätietoa kaikista näistä termeistä löydät tästä materiaalista. 

KESTÄVÄ KEHITYS

193 maansa edustajaa sitoutui 17 kestävän kehityksen tavoitteeseen (Sustainable Develop-
ment Goals), kehitysavusta leikkaava Suomi mukaan lukien. Tavoitteet ovat vuodelle 2030 ja 
niiden mukainen toimintaohjelma päätettiin huippukokouksessa.

Toimintaohjelman keskeinen ajatus on tukea kehitystä ja kasvua siten, että nykyhetken tar-
peet pystytään tyydyttämään ilman, että tulevilta sukupolvilta viedään mahdollisuutta sa-
maan. Toimintaohjelman slogan kuuluu: ”Leave no one behind!”
Vuosituhattavoitteet ja niiden toteutuminen ovat saaneet kehuja, mutta myös paljon kritiik-
kiä. Viimeisen 15 vuoden aikana on saatu paljon aikaan. Esimerkiksi äärimmäinen köyhyys 
maailmassa on puolittunut, miljoonien slummissa asuvien ihmisten elinolot ovat parantuneet 
ja 89%:lla maailman väestöstä on nyt puhdas juomavesi.

Maiden ja alueiden väliset suuret erot kehityksessä ovat kuitenkin herättäneet paljon kritiik-
kiä. Eriarvoisuus ympäri maailmaa on lisääntynyt. Lisäksi ilmasto- ja ympäristökysymysten 
marginaalinen rooli kehitystavoitteissa ja kehityksen laatuun heikentävästi vaikuttanut tulos-
johtaminen ovat aiheuttaneet huolta.

Uusi toimintaohjelma onkin vuosituhattavoitteita laajempi ja kunnianhimoisempi. Kolme kes-
keisintä tavoitetta ohjelmassa on äärimmäisen köyhyyden poistaminen kaikkialta maailmasta 
ja kaikissa muodoissa, taistelu epätasa-arvoa ja epäoikeudenmukaisuutta vastaan, sekä tais-
telu ilmastonmuutosta vastaan.

Toimintaohjelmassa on huomioitu ympäristön ja maapallon kantokyky laajemmin ja syväl-
lisemmin, niin ihmisen hyvinvointiin kuin talouskasvuunkin vahvasti vaikuttavana tekijänä. 
Näin ollen sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristöllinen kestävyys kulkevat vahvemmin käsikä-
dessä.

Paras keino tiedon lisäämiseen kehitysmaissa on panostaminen peruskoulutukseen ja tämä 
näkyy vahvasti myös LiiKe:n projekteissa Tansaniassa. Erityisesti tyttöjen opiskelumahdolli-
suuksien lisääminen samalle tasolle poikien kanssa on tärkeä tavoite kaikissa kehitysmaissa. 
Laadukas peruskoulutus on huomioitu myös YK:n tavoitteissa: tavoite numero 4 on mahdol-
listaa laadukas peruskoulutus kaikille vuoteen 2030 mennessä. Globaalikasvatus on yhtä lailla 
tärkeää niin kehitysmaissa kuin nykyisissä jälkiteollisissa maissa. Opetuksen kautta kasvate-
taan avarakatseisia ja suvaitsevaisia nuoria sekä kriittisiä ja vastuullisia ajattelijoita. Koulun 
ja kodin yhteistyö suvaitsevaisuuskasvatuksessa on erityisen tärkeässä asemassa, sillä monet 
asenteet ja mielipiteet opitaan kotoa. Nykypäivänä monet lapset ja nuoret varttuvat luonnol-
lisesti monikulttuurisessa ympäristössä, mutta vanhempien tietämys ja tuntemus vieraista 
kulttuureista saattaa olla jopa vähäisempää kuin lasten. Näin lapset toimivat myös vanhem-
piensa ja isovanhempiensa sivistäjinä.
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Urheilu on yksi parhaista tavoista edistää suvaitsevaisuutta ja yhdenvertaisuutta. Se tarjoaa 
yhteistä tekemistä eri taustoista tuleville ihmisille ilman yhteistä kieltä. Se tarjoaa mahdolli-
suuden käsitellä tunteita ja tärkeitä onnistumisen kokemuksia. Urheilu on viihdettä, terveyttä, 
kohtaamisfoorumi, kommunikaation väline sekä kansainvälinen kieli. Urheilua voi harrastaa 
joko kilpa- tai harrastetasolla ilman erilaisia syrjintää − tasa-arvoisesti. Urheilun tärkein mer-
kitys on, että ihminen viihtyy ja saa iloa ja hyvää fiilistä harrastamastaan lajista sekä terveyt-
tä. Urheilua voi harrastaa kaikkien kanssa, jotka ovat kiinnostuneita samasta lajista ja joilla 
on samanlaisia tavoitteita. Useimmiten lapset pitävät esikuvina joko omaa vanhempaansa tai 
heitä kiinnostavan lajin tähtiurheilijaa. Urheilu vaatii neljää tärkeää asiaa: fyysisiä ja psyykki-
siä ominaisuuksia sekä teknistä ja taktista taitoa. Nämä asiat eivät vaadi samaa kansallisuut-
ta, kieltä tai muuta henkilöön liittyvä ominaisuutta.

3. SUVAITSEVAISUUS JA 
IHMISOIKEUDET

3.1 Suvaitsevaisuus käsitteenä

Suvaitsevaisuus on laaja käsite, johon kuuluu kaikenlainen tasapuolisuus, ei vain erot 
eri kansallisuuksien ja seksuaalivähemmistöjen välillä, vaan suvaitsevaisuus jokaista 
ihmistä, hänen ainutlaatuisuuttaan, erilaisia tapoja, ilmiöitä ja kulttuureita kohtaan.
Olympiavuoden lisäksi esimerkiksi kansainvälinen suvaitsevaisuuden päivä 18.11. tai 
siirtolaisten päivä 18.12. ovat hyviä ajankohtia nostaa suvaitsevaisuuden vaaliminen 
ja siirtolaisuuteen liittyvät haasteet korokkeelle.

Kukaan ei synny suvaitsemattomaksi. Media, ympäristö, perhe ja koulu vaikuttavat 
käsityksiimme ja asenteisiimme niin hyvässä kuin pahassa. Kouluilla ja seuroilla on 
hyvä mahdollisuus kasvattaa nuorista reiluja ja suvaitsevaisia. Opittujen asenteiden 
muuttaminen on paljon vaikeampi ja monimutkaisempi prosessi. Lapsia ja nuoria tu-
lee rohkaista näkemään omaa elämäänsä kauemmaksi. Kansainvälisessä maailmassa 
on hyvä tietää erilaisuudesta ja sietää erilaisuutta. Nuorten suvaitseva maailmankuva 
vaikuttaa positiivisesti kaikkien ihmisten elämään. 

Termit selviksi

Maailmassa on noin 43 miljoonaa pakolaista. Vastuu pakolaisten suojelusta kuuluu 
koko kansainväliselle yhteisölle, sillä pakolaisten lähtömaiden naapurimaat, joissa 
yli 80 prosenttia koko maailman pakolaisista asuu väliaikaisilla leireillä, eivät pysty 
huolehtimaan heistä kaikista. Pakolainen on maahanmuuttaja, joka on joutunut jät-
tämään kotimaansa sodan, levottomuuksien tai ihmisoikeusvainojen ja -loukkausten 
takia. Pakolaisella on aina perusteltu syy pelätä joutuvansa vainotuksi rotunsa, kan-
sallisuutensa, uskontonsa, yhteiskuntaryhmänsä tai poliittisen mielipiteensä perus-
teella. Pakolaisaseman saaneelle henkilölle on myönnetty turvapaikka pakolaisten 
oikeusasemaa määrittelevän yleissopimuksen mukaisesti.
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Turvapaikanhakija on henkilö, joka hakee turvaa vieraasta maasta, koska hän on 
kotimaassaan tai edellisessä asuinmaassaan kokenut epäinhimillistä kohtelua, vainoja 
tai väkivaltaa. Myös turvapaikanhakija voi siis saada pakolaisstatuksen, jonka Suo-
messa määrittelee maahanmuuttovirasto. Pakolaisaseman saavat siis ne, joille myön-
netään turvapaikka tai jotka otetaan Suomeen pakolaiskiintiössä. Suomeen otetaan 
pakolaiskiintiössä henkilöitä, jotka ovat UNCHR:n mukaan katsottu pakolaisiksi. Suo-
messa eduskunta päättää vuosittain valtion talousarvion hyväksymisen yhteydessä, 
kuinka monta kiintiöpakolaista Suomi sitoutuu ottamaan. 

Maahanmuuttajia ovat kaikki henkilöt, jotka oleskelevat maassa muuta kuin mat-
kailua tai siihen verrattavaa lyhytaikaista oleskelua varten myönnetyllä luvalla. Maa-
hanmuuttaja voi olla vaikka henkilö, joka on löytänyt suomalaisen puolison, työ- tai 
opiskelupaikan, ja on tämän takia muuttanut maahan. 

Maahanmuuttajan kotouttamisen tarkoituksena on antaa hänelle suomalaisessa 
yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja, kuten perustietoa yhteis-
kunnan rakenteista ja järjestelmistä, palveluista, oikeuksista ja velvollisuuksista. Maa-
hanmuuttajan tukeminen oman kielen ja kulttuurin ylläpidossa ovat myös osa kotout-
tamista. Jokaiselle maahanmuuttajalle laaditaan yksilöllinen kotouttamissuunnitelma, 
jonka laatimiseen osallistuvat maahanmuuttaja, asuinkunta sekä työ- ja elinkeinotoi-
misto. Liikunta on yksi toimiva ja tehokas kotouttamisen keino. Maahanmuuttajanuo-
ri joka liittyy paikalliseen jalkapalloseuraan, tutustuu luonnollisesti ja turvallisessa 
ympäristössä ikätovereihinsa. Yhdessä pelaaminen ja leikkiminen opettavat samalla 
tärkeitä taitoja reilun pelin hengessä. Myös aikuisten kotouttamisessa liikunnan ja 
urheilun kautta voidaan luoda tärkeitä ystävyyssuhteita kantaväestöön, kohentaa niin 
fyysistä kuin henkistäkin hyvinvointia ja ennen kaikkea luoda rentoutumisen ja ”irrot-
telun” tunteita muuten mahdollisesti hyvin painostavassa ja stressaavassa tilantees-
sa. Monet musliminaiset ovat esimerkiksi löytäneet liikunnan ilon erityisesti naisille 
tarkoitetuilta kuntosaleilta ja -klubeilta, jossa he voivat tuntea olonsa kotoisaksi ja 
kohentaa kuntoaan yhdessä muiden naisten kanssa.

Kulttuurikasvatuksen päämääränä on tutustuttaa ihmisiä toisenlaisiin kulttuureihin, 
mutta toisaalta tehdä heidät myös tietoisemmaksi omasta kulttuuristaan. Peruslähtö-
kohtana on ajatus, jossa ihmisen ollessa vuorovaikutuksessa toisen kulttuurin edusta-
jan kanssa, ennakkoluulot vähenevät ja ajatusmaailma rakentuu moniarvoisemmaksi. 
Yhdessä muiden osa-alueiden kanssa kulttuurikasvatus lisää suvaitsevuutta.
Kokemuksellinen oppiminen on hyvä tapa tuoda kulttuurikasvatusta esille.

1. Mitä muiden pitäisi minusta tietää, jotta 
 suvaitsevaisuus lisääntyisi? 
2. Mitä haluaisin, että muut suvaitsisivat   
 minussa enemmän ja siten ymmärtäisivät 
 minua paremmin?
3. Mistä erilaisuus ryhmämme oppilaiden   
 välillä johtuu?

POHDITTAVAA
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3.2 Tasa-arvo urheilussa

Tasa-arvokasvatuksen tavoitteena on tasavertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden toteutumi-
nen sekä syrjinnän estäminen. Tasa-arvokasvatuksessa käsitellään mm. sukupuoleen, etni-
seen alkuperään, uskontoon, ikään ja vammaisuuteen liittyviä syrjintäkysymyksiä sekä moni-
muotoiseen yhteiskuntaan liittyviä vuorovaikutussuhteita ja valtarakenteita. 

Esimerkiksi tasa-arvo on yksi keskeinen ihmisoikeuskysymys. Suomessa tasa-arvo- ja ih-
misoikeuskasvatusta ovat tehneet muun muassa naisiin ja erilaisiin vähemmistöihin, kuten 
homoseksuaalisuuteen ja vammaisiin keskittyneet järjestöt. Etnisiin vähemmistöihin liittyvä 
tasa-arvokasvatus on myös suosittua ja kasvaa koko ajan maahanmuuttajien määrän kasva-
essa Suomessa. Järjestöt ovat hyökänneet rasismia vastaan pääasiassa suvaitsevaisuus- ja 
kulttuurikasvatuksella. 

Tasa-arvokasvatuksessa tiedon levittäminen on vain ensimmäinen askel. Jotta kasvatuksessa 
saavutettaisiin sille asetettuja tavoitteita, tiedon tulee lisätä ihmisten ymmärrystä niin, että 
se edistää tasa-arvoisia, syrjintä-vapaita käytäntöjä.

Millaisia heikommassa asemassa olevia ryhmiä 
tunnistat? Millaiset mahdollisuudet heillä on 
liikkua ja urheilla?

POHDITTAVAA

Ohessa on Riikka Turtiaisen artikkeli. Artikkelin tarkastelun kohteena on lähimenneisyyden 
urheiluaiheiset sosiaalisen median sisällöt, jotka koskevat etnisyyttä, sukupuolta tai seksuaa-
lisuutta. 

Riikka Turtiainen: Rasismi ja syrjintä urheilukulttuurissa sosiaalisen median aikakaudella

LINKKIVINKKI

http://widerscreen.fi/numerot/2014-3-4/rasismi-ja-syrjinta-urheilukulttuurissa-sosiaalisen-median-aikakaudella/
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Meksiko 1968

Ikoninen urheilukuva vuoden 1968 Meksikon 
olympialaisista on saanut 2000-luvulla uu-
den tarinan. Vasemmalta katsoen viereisessä 
kuvassa ovat Australian Peter Norman sekä 
USA:n mitalistit Tommie Smith ja John Carlos.

Smith ja Carlos esiintyivät mitalitilaisuudessa 
kädessään musta käsine, joka oli Mustat Pant-
terit -vallankumousliikkeen kuuluisa symboli. 
He ottivat mitalit vastaan paljain jaloin, mikä 
symboloi värillisten ihmisten köyhyyttä. Lisäksi 
he kiinnittivät rintaansa pinssin ihmisoikeuk-
sien puolesta.

Amerikkalaiskaksikon suunnitelmista perillä
ollut hopeamitalisti Norman halusi osoittaa 
tukensa kilpakumppaneilleen. Hän oli muun 
muassa kertonut Smithille ja Carlosille sei-
sovansa heidän puolellaan ja pyytänyt myös 
itselleen ihmisoikeuspinssiä.

Kuvasta voi nähdä Normanin pitävän pinssiä 
vasemmassa rinnuksessaan Smithin ja Carlo-
sin tavoin. ”Odotin näkeväni hänen silmissään 
pelkoa, mutta näin vain rakkautta” on kertonut 
John Carlos myöhemmin.

Smith ja Carlos erotettiin USA:n maajoukku-
eesta saman tien kannanottonsa jälkeen ja he 
saivat ikuisen kilpailukiellon. Norman puoles-
taan kärsi antamastaan tuestaan koko loppuelämänsä, vaikka hän ei joutunutkaan välittö-
mien toimenpiteiden kohteeksi Meksikon olympialaisten jälkeen. Normania ei esimerkiksi va-
littu Australian Münchenin 1972 olympiajoukkueeseen, vaikka hän rikkoi karsintarajan peräti 
13 kertaa 200 metrillä ja viisi kertaa 100 metrillä.

Katso video tapahtuneesta

https://www.youtube.com/watch?v=5CVbsALXqTg
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Olympialaisten peruskirjan sääntö numero 50 kieltää mielenilmaukset. Poliittisen propagan-
dan ohella myös uskonnollinen propaganda on kiellettyä. (Olympic Charter 2013, 11; 93.) 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaisesti jokaisella ihmisellä on kuitenkin sananvapaus. 
Käytännössä kaikissa yhteiskunnissa on silti sananvapauden rajoituksia esimerkiksi silloin, 
kun yksityisyyden tai kunnian suojan kaltainen perusoikeus on uhattuna.

Ihmisoikeudet 

Ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle, koska kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina 
arvoltaan ja oikeuksiltaan. Ihmisoikeuksia ei saisi riistää keneltäkään pois ja kaikilla pitäisi 
periaatteessa olla samat oikeudet kaikkialla maailmassa. Ihmisoikeuksilla tarkoitetaan lähinnä 
niitä oikeuksia, jotka on turvattu kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa, tärkeimpänä ja 
tunnetuimpana niistä ovat YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus. Ihmisoikeusso-
pimukset ovat valtioiden välisiä oikeudellisesti velvoittavia sopimuksia. Niissä sopimusvaltiot 
sitoutuvat turvaamaan tietyt oikeudet omille kansalaisilleen ja myös muille alueellaan oleville 
ihmisille.

Yleensä ihmisoikeuksien lähtökohtana on pidetty ihmisen moraalista luonnetta: ”Kaikki ihmi-
set syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja 
omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä.”  Monet oikeudet, 
kuten ihmisarvon mukainen oikeudenkäynti tai oikeus osallistua maansa hallintoon, liittyvät 
läheisesti sosiaaliseen ympäristöön, ja ilman tätä yhteyttä ihmisoikeuksissa ei olisi mitään jär-
keä. Ihmisoikeuksia ei siis voi erottaa sosiaalisesta tai poliittisesta ympäristöstä. Ihmisoikeuk-
sien ominaisuuksia ovat universaalisuus, luovuttamattomuus ja perustavanlaatuisuus. Jotta 
oikeudet voisivat toteutua, niiden kääntöpuolena on valtion velvollisuus kunnioittaa yksilön 
ihmisoikeuksia sekä turvata ja täyttää yksilön oikeudet.
 
Tunnetuimpia kansainvälisiä ihmisoikeuksia ajavia järjestöjä ovat Amnesty International (pe-
rustettu 1961) ja Human Rights Watch (perustettu 1978). Ihmisoikeuksia ajavien järjestöjen 
tavoitteena on maailma, jossa YK:n ihmisoikeusjulistukseen sisältyvät oikeudet ja vapaudet 
toteutuvat kaikille.
 
Kansainvälistä ihmisoikeuksien päivää vietetään vuosittain 10.12. Tämä on erityisen hyvä 
ajankohta nostaa ihmisoikeus-teema esiin myös liikunnassa.

http://www.ihmisoikeudet.net/opettajalle/toiminnallisia-harjoituksia/

www.ihmisoikeusliitto.fi

LINKKIVINKKI

http://www.ihmisoikeudet.net/opettajalle/toiminnallisia-harjoituksia/
http://www.ihmisoikeusliitto.fi/
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Vilkaise omia tai kaverin päällä olevia (urheilu)vaat-
teita.
•  Tiedätkö missä vaatteet ovat valmistettu ja 
 miten?
•  Miten urheiluvaateteollisuus ja ihmisoikeudet 
 liittyvät toisiinsa? 
•  Kun hankit vaatteita niin millaisia valintoja teet, 
 vai teetkö? 

POHDITTAVAA

Talouselämä: Mistä kenkä puristaa Nikessä?
Kuningaskuluttaja: Suomalaisten vaatteita tehdään nälkäpalkalla
Ihmisoikeuskeskus
Silminnäkijä: Vaarallinen vaate

LINKKIVINKKI

Vuoreksen koulu, kuvaaja Anni Korhonen Varalan Urheiluopisto

http://www.talouselama.fi/arkisto/mista-kenka-puristaa-nikessa-3395127
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2010/10/21/suomalaisten-vaatteita-tehdaan-nalkapalkalla
http://www.ihmisoikeuskeskus.fi/mita-teemme/perus-ja-ihmisoikeuksien-toteutu/
https://www.youtube.com/watch?v=zUkdlbJu06s
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Naiset ja tytöt urheilussa

Sukupuoleen sidottu epätasa-arvo alkaa aikaisin ja se vähentää huolestuttavan usein naisten 
mahdollisuuksia osallistua täysvaltaisesti yhteiskuntaan elämänsä aikana. Joissakin maissa tyt-
tölapset jopa selviävät hengissä huonommin kuin pojat, koska vanhemmat suorastaan syrjivät 
tyttöjä esimerkiksi rintaruokinnassa. Naisten oikeudet ovat olleet tasa-arvosta puhuttaessa 
ykkössijalla. Sukupuolentutkimus on edistänyt merkittävästi sukupuolten tasa-arvoa. Suku-
puolten tasa-arvossa Suomi on ollut maailman edistyneimpiä maita, mutta esimerkiksi etnisiin 
vähemmistöihin kohdistuvissa asenteissa on vielä paljon parantamisen varaa suvaitsevaisuu-
den, ymmärryksen ja hyväksymisen saralla. Tasa-arvokysymyksissä on muistettava kunnioit-
taa myös muiden uskonnollisia ja kulttuurisia erityispiirteitä. Koulutus antaa mahdollisuuden 
ottaa oma elämä hallintaan ja tehdä oikeaan informaatioon pohjautuvia päätöksiä.
 
Vuosittain 25.11. vietetään kansainvälistä naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamisen päivää. 
Naisten aseman voimaannuttamisen teema voidaan nostaa esille esimerkiksi silloin koulun lii-
kuntatunnilla, kerhotoiminnassa tai seurojen harjoituksissa liikunnan kautta.

Pyydä opiskelijoita tuomaan mukanaan erilaisia urhei-
lulehtiä! Etsikää juttuja/kuvia naisurheilijoista/tasa-ar-
vosta jne. Kuvat/jutut voi liimata posterille ja järjestää 
posterinäyttelyn. 

Mitä ajatuksia lehtien kuvat herättivät?
Miltä tasa-arvo vaikuttaa kuvien perusteella?

TEHTÄVÄ

YLE Kommentti: Nainen jalkapalloasiantuntijana, onko hullumpaa nähty?

LINKKIVINKKI

http://yle.fi/urheilu/3-8964153
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Yhdenvertainen vanhuus – liikunta ja ikääntyminen

Vanhuus on elämänvaiheena erityinen, sillä sitä värittää ihmisen pitkä olemassa oleva elä-
mänkokemus. Yhdenvertaisuus on perusoikeus, joka ikääntyvällä ihmisellä tarkoittaa muun 
muassa oikeutta saada erilaisia palveluja. Yhdenvertainen vanhuus osiossa käsitellään liikun-
nan merkitystä ikääntyvälle ihmiselle sekä toimintakyvylle ja arjessa selviämiselle.

Haastattele eläkkeellä olevaa henkilöä hänen liikunta-
tottumuksistaan. Keskustelkaa myös liikunnan positii-
visista vaikutuksista. Pohtikaa yhdessä haastateltavan 
kanssa voisiko liikuntaa arkeen lisätä. 

Haastattelun voi dokumentoida esim. 1 x A4 raportilla.

TEHTÄVÄ

Ikääntyneet toivovat neuvoja liikuntaan

Liikunnan harrastamisella on ikääntyvälle ihmiselle monia positiivisia vaikutuksia. Säännöl-
lisellä fyysisellä aktiivisuudella on positiivisia vaikutuksia omaan koettuun terveyden tilaan, 
olemassa olevaan liikkumiskykyyn ja jopa omaan kokemukseen elämän merkityksestä. Jotta 
liikunnasta saadaan hyviä terveysvaikutuksia, tulee liikunnan olla oikeanlaista ja ennen kaik-
kea tarpeeksi rasittavaa. Liikunta tulee aloittaa toki matalilla tehoilla, mutta juuri liikuntaneu-
vonnan tärkeys tulee esiin siinä, että osataan luoda henkilölle juuri omiin tarpeisiin sopivat 
harjoitukset. 

Ikääntyneet toivovat saavansa neuvoja liikuntaan juuri terveydenhoidon ammattilaisilta. 
Liikuntaa voi harrastaa itsenäisesti esimerkiksi kotiympäristössään, mutta ikääntyneillä tulisi 
olla myös mahdollisuus turvallisiin terveysliikuntapalveluihin. Ikääntyvällä ihmisellä liikunnan 
tulisi olla monipuolista, niin että liikunta kehittäisi eri kunnon osa-alueita. 

Liikuntaneuvonnan tulisi myös olla pitkäkestoista sillä yksittäiset neuvontakerrat eivät usein-
kaan tuota pitkälle kantavia tuloksia. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää henkilöihin joiden 
toimintakyky on jo heikentynyt, sillä kuntouttavilla liikuntaharjoitteilla voidaan toimintakykyä 
parantaa tai ylläpitää, jotta mahdollisimman pitkään kotona asuminen olisi mahdollista. Päi-
vittäisistä toiminnoista suoriutumiseen tarvitaan sekä lihasvoimaa, että pystyasennon hal-
lintaa. Näitä molempia voidaan harjoittaa erilaisilla liikuntaharjoittelulla. Todettua on, että 
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lihasvoima rupeaa heikkenemään vähitellen 50 vuoden jälkeen. Tähän toki vaikuttavat monet 
tekijät kuten ruokavalio, sairaudet ja liikkumisen vähentyminen.

Ikäinstituutin Voimaa ja varmuutta itsenäiseen elämään – Iäkkäiden voima- ja tasapainohar-
joittelu materiaalissa kerrotaan melko tarkasti perusasioita ikäihmisten laadukkaaseen liikun-
nan ohjaamiseen. Iäkkäät nähdään helposti haavoittuvana ryhmänä ja erilaiset syyt saattavat 
johtaa siihen, että aloitettu liikuntaharrastus loppuu. Ryhmiä ohjattaessa tulee ottaa huo-
mioon suuret fyysiset erot osallistujien välillä, myös arvot, ikä ja kulttuuritausta voi vaikuttaa 
henkilöön. Asiakkaan kokemusta pidetään erityisen tärkeänä ikääntyvien liikuntapalveluiden 
järjestämisessä. Liikuntapalveluiden tulee edistää:

• Hyvää elämää ja ihmisarvoa
• Itsenäisyyttä 
• Oikeudenmukaisuutta
• Yksilöllisyyttä ja yksityisyyttä
• Osallistuutta ja elinikäistä oppimista

Lihasvoiman heikkeneminen vaikuttaa monella tapaa ikään-
tyvän ihmisen arkisiin toimintoihin esimerkiksi raskaiden 
tavaroiden tai kauppakassien nostelu vaikeutuu ja nopean 
voimantuoton heiketessä voi olla vaikeuksia nosta julkisiin 
kulkuvälineisiin. Yksi syy tähän on lihastyön vähäisyys tai 
puute. Ikääntyessä lihaksissa tapahtuu paljon muutoksia. 
Lihasmassa ja rakenne muuttuu, hormonaaliset ja aineen-
vaihdunnan muutokset vaikuttavat myös lihaksen toimintaan. Tällä taas on suora vaikutus 
ikäihmisen toimintakykyyn ja sitä kautta arkeen. Erityisen tärkeänä ikääntyvän ihmisen lii-
kunnassa nähdään lihasvoiman ja tasapainon harjoittaminen. Näitä ominaisuuksia kehittämäl-
lä tai vahvistamalla voidaan vaikuttaa henkilöiden liikkumisvarmuuteen. Tämä taas vaikuttaa 
positiivisesti kokemukseen elämästä itsetunnon lisääntyessä. Harjoittelua ei ole koskaan liian 
myöhäistä aloittaa sillä esimerkiksi voimaharjoittelusta ikääntyvillä on saatu positiivisia tulok-
sia jopa 90-vuotialla henkilöillä.

Tasapaino on yksinkertaistettuna sitä, että pysyy pystyssä sekä paikalla että liikkeessä. Ta-
sapaino ei itsessään ole ihan yksiselitteinen juttu vaan tasapainoa koordinoi aistijärjestelmä, 
keskushermosto ja motoriset järjestelmät. Aistijärjestelmistä tasapainon säätelyyn osallistu-
vat näköaisti, tunto-aisti että tasapainoelinjärjestelmä. Näköaistin merkitys iän myötä tasa-
painon ylläpitäjänä kasvaa. Näkemällä havaitaan esteet ja kuopat, havainnoidaan esimerkiksi 
matkaa. Tuntojärjestelmä auttaa meitä tuntemaan missä asennossa olemme. Elimistön toi-
miessa hyvin ilman liikerajoitteita tuntojärjestelmällä on parhaat edellytykset toimia. Tasapai-
noelin löytyy sisäkorvista, jonka kaarikäytävissä kulkee nestettä ja tämä yhdessä tasapaino-
kivien kanssa aistii pään liikkeitä ja tieto välittyy keskushermostolle.Keskushermosto toimii 
kaiken säätelijänä ja tuki- ja liikuntaelimistö tuottaa lihastyön mitä tasapainon ylläpitämiseksi 
vaaditaan. Tasapaino on parhaimmillaan varhaisessa aikuisuudessa ja sekin heikkenee iän 
myötä, mutta hienoa on, että tämä on taito jota voi parantaa harjoittelemalla. 

Monet arkiset askareet vaativat tasapainoa ja olisikin hyvä, että ikääntyvillä ihmisillä tasa-
painoharjoittelu kuuluisi muun liikuntaharjoittelun oheen tiiviisti. Ikääntyvillä ihmisillä juuri 
näiden kahden edellä läpi käydyn, lihasvoiman ja tasapainon, merkitys arkeen on suuri. Nämä 
heikentyessään ovat riskitekijöitä, runsaan lääkkeiden käytön ohella, esimerkiksi kaatumisiin.
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Vammaisurheilu 

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista on 2000-luvun ensimmäinen 
kattava ihmisoikeussopimus. Yleissopimus täydentää jo voimassaolevia YK:n ihmisoi-
keussopimuksia. Sopimuksella vahvistetaan kaikkien ihmisoikeuksien ja perusvapauk-
sien kuuluminen myös vammaisille henkilöille ja heille taataan mahdollisuus nauttia 
näistä oikeuksista ja vapauksista täysimääräisesti ilman syrjintää.

YK:n yleissopimus, 30. artikla 

Osallistuminen kulttuurielämään, virkistys- ja vapaa-ajantoimintaan ja 
urheiluun

1. Sopimuspuolet   tunnustavat   vammaisten   henkilöiden  oikeuden  osallistua  
 yhdenvertaisesti  muiden  kanssa  kulttuurielämään  ja  toteuttavat kaikki 
 asianmukaiset toimet varmistaakseen, että vammaiset henkilöt:

 a)  saavat käyttöönsä kulttuuriaineistoa saavutettavassa muodossa
 b)  voivat  seurata  televisio-ohjelmia,  elokuvia,  teatteria  ja  muuta  kult-
  tuuritoimintaa  saavutettavassa muodossa
 c)  pääsevät  paikkoihin,  joissa  tarjotaan  kulttuuriesityksiä  tai  -palveluja,  
  kuten  teattereihin,  museoihin, elokuvateattereihin,  kirjastoihin  ja  mat-
  kailupalveluihin,  ja  pääsevät  mahdollisuuksien  mukaan  kansallisen  
  kulttuurin kannalta merkittäviin monumentteihin ja kohteisiin.
2. Sopimuspuolet  toteuttavat  asianmukaiset  toimet järjestääkseen vammaisille 
 henkilöille mahdollisuuden kehittää ja käyttää luovia, taiteellisia ja älyllisiä ky-
 kyjään paitsi omaksi hyödykseen myös yhteiskunnan rikastamiseksi.
3. Sopimuspuolet toteuttavat  kansainvälisen  oikeuden mukaisesti kaikki asian-
 mukaiset toimet  varmistaakseen,  että  teollis-  ja  tekijänoikeuksia  suojaava  
 lainsäädäntö  ei  kohtuuttomasti  tai  syrjivästi  estä  kulttuuriaineiston  saata-
 vuutta vammaisille henkilöille.
4. Vammaisilla  henkilöillä  on  yhdenvertaisesti  muiden  kanssa  oikeus  erityisen  
 kulttuuri-  ja  kieli-identiteettinsä,  kuten  viittomakielten  ja  kuurojen  kulttuu-
 rin,  tunnustamiseen  ja  tukeen.
5. Jotta vammaiset henkilöt voisivat osallistua yhdenvertaisesti muiden kanssa vir-
 kistys-, vapaa-ajan-  ja  urheilutoimintaan,  sopimuspuolet toteuttavat asian-
 mukaiset toimet, joilla:
 a)  kannustetaan  ja  edistetään  vammaisten  henkilöiden mahdollisimman 
  laajaa osallistumista kaikille suunnattuun urheilutoimintaan kaikilla tasoil-
  la
 b)  varmistetaan,  että  vammaisilla  henkilöillä  on  mahdollisuus  järjestää  
  ja  kehittää  vammaisille erityistä urheilu- ja virkistystoimintaa sekä osal-
  listua siihen, ja tätä varten kannustetaan asianmukaisten voimavarojen, 
  ohjauksen ja koulutuksen järjestämistä vammaisille henkilöille yhdenver-
  taisesti muiden kanssa

http://www.ykliitto.fi/sites/ykliitto.fi/files/vammaisten_oikeudet_2016_net.pdf
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Tutustu johonkin vammaisurheilulajiin. Ole valmis 
esittelemään laji ryhmällesi. Huomio lajin erityis-
piirteet ja kerro miten laji poikkeaa lajin yleisversi-
osta, jos sellaista on. Mieti miten laji toimisi liikun-
talajina koulussa.

TEHTÄVÄ

 c)  varmistetaan, että vammaiset henkilöt pääsevät  urheilu-,  virkistys-  ja  
  matkailupaikkoihin
 d)  varmistetaan, että vammaiset lapset voivat yhdenvertaisesti muiden 
  lasten kanssa osallistua  leikki-,  virkistys-,  vapaa-ajan-  ja  urheilutoi-
  mintaan, mukaan lukien koulujärjestelmässä tarjottava toiminta
 e)  varmistetaan, että vammaiset henkilöt saavat palveluja virkistys-, matkai-
  lu-, vapaa-ajan-  ja urheilutoimintojen järjestäjiltä.

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ja Liikuntakeskus Pajulahti jär-
jestävät vuosittain vammaisurheilun kansainvälisen Pajulahti Games – kil-
pailutapahtuman. Tapahtumassa kilpailulajit vaihtelevat vuosittain. 

Lajeina vuosien varrella on ollut muun muassa istumalentopallo, maalipal-
lo, sokkopingis, pyörätuolirugby ja judo. Koska kyseessä on vammaisur-
heilutapahtuma, tulee kilpailupaikkojen olla mietitty ja järjestetty esteet-
tömiksi ja helposti saavutettaviksi.

Tapahtumanjärjestäjän Esteetön tarkistuslista

Ihmisten eriarvoisuuden poisto, riittävä toimeentulo sekä ter-
veydenhuollon turvaaminen ovat sosiaalisen kestävän kehi-
tyksen keskiössä. 

Mitä ajatuksia sinussa herättää syrjäytyminen ja työttömyys?

SOSIAALINEN KESTÄVÄ KEHITYS

http://www.esteeton.fi/files/attachments/esteeton/tarkistuslistat/eske_vau_tapahtumajarjestajan_muistilista_web.pdf


41

4. TUNNETKO OLYMPIALAISET?

Voit aloittaa tähän teemaan tutustumisen toiminnallisella olympiatietovisalla. Ohjeet toimin-
nalliseen visaan löydät tästä linkistä.

Olympiahuumaa -materiaalin avulla pääset aloittamaan Olympialaisiin ja sen taustalla vaikut-
taviin aatteisiin tutustumisen jo aikaisemmin. Materiaali on suunnattu alakoululaisille, mutta 
on sovellettavissa myös muille luokka-asteille ja ryhmille. Se sisältää oppilaille esitettävän 
Prezi-diaesityksen (alla) sekä opettajan materiaalin. Materiaali mahdollistaa yhden oppitunnin 
tai koko koulupäivän mittaisen olympiakasvatusteeman käsittelyn.

Olympismi

Olympialiikkeen olemuksen ymmärtämiseksi on tärkeää tiedostaa paroni Pierre de Coubertinin 
luoman olympismin olennaisimmat asiat. Olympismi on luotu yli sata vuotta sitten, osittain 
antiikin olympialaistenperiaatteista kopioiden ja osittain yhdistäen 1800-luvun lopun erilaisia 
elementtejä urheilusta ja yhteiskunnista
Ranskasta, Iso-Britanniasta, Kreikasta sekä Yhdysvalloista. Pierre de Coubertin kirjoitti, että 
kansainvälinen urheilu voisi edistää yksilöllistä ja yhteisöllistä hyväntahtoisuutta sekä maail-
man rauhaa.

Pierre de Coubertinin ajatukset olympismistä voidaan tiivistää neljään periaatteeseen:

1. Fyysinen kunto ja terveys johtavat parempaan moraaliin. 
2.  Urheilijan tulisi olla amatööri, jotta hän voisi hyötyä urheilukokemuksestaan 
 parhaiten. 
3.  Urheilun kansainvälinen yhteistyö lisää ymmärtämystä eri ihmisten ja kanso-
 jen välillä. 
4.  Urheilu ja estetiikka tulisi yhdistää taiteen ja kirjallisuuden kautta.

http://www.sport.fi/olympiakomitea/olympia-akatemia/reilusti-rioon-2016
http://www.sport.fi/olympiakomitea/olympia-akatemia/materiaalit/kouluille/olympiahuumaa-olympiakasvatusmateriaali
http://www.sport.fi/system/resources/W1siZiIsIjIwMTUvMDkvMTUvMTZfNDdfMDlfNjMzX095bXBpYWh1dW1hYV9vcGV0dGFqYW5fbWF0ZXJpYWFsaS5wZGYiXV0/Oympiahuumaa-%20opettajan%20materiaali.pdf
https://prezi.com/cexjrznnoa_f/olympiakasvatusmateriaali/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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Jokaisen Olympialaisten avajaisissa julistetaan Pierre de Coubertinin olympiasanomaa: tärkein 
asia olympialaisissa kilpailuissa ei ole voittaminen, vaan osallistuminen. Samoin kuin ihmi-
sen elämässä tärkeintä ei ole voitto vaan taistelu. Jokaisissa Olympialaisissa yksi järjestävän 
maan urheilija vannoo olympiavalan.

Olympismin motto kuuluu “CITIUS, ALTIUS, FORTIUS” (nopeammin, korkeammalle, voimak-
kaammin) ja sitä käytettiin ensimmäisen kerran vuonna 1924. Voidaankin sanoa, että juuri 
tämä motto on johtanut nykyaikaiset Olympialaiset nykyiseen asemaansa ja loistoonsa. Se 
on tiivistelmä huippu-urheilusta, joka markkinoi sitä maailmanlaajuista viestiä, jota urheilu 
edustaa.

“Kaikkien kilpailijoiden nimissä, lupaan, että kilpailemme näissä olympialaisissa 
kunnioittaen ja noudattaen sääntöjä, sitoudumme urheiluun ilman dopingia tai mui-
ta kiellettyjä aineita,todellisen urheiluhengen mukaisesti, urheilun ja joukkueemme 
kunniaksi.”

“In the name of all the competitors I promise that we shall take part in these Olym-
pic Games, respecting and abiding by the rules which govern them, committing 
ourselves to a sport without doping and without drugs, in the true spirit of sports-
manship, for the glory of sport and the honour of our teams.”

Olympialaiset pyrkivät tarjoamaan positiivista piristettä arkielämään. Syrjintä, häirintä tai 
syyllistäminen eivät kuulu urheilun pariin. Kaikki ovat tasa-arvoisia, vain lahjakkuus tietys-
sä urheilulajissa ratkaisee paremmuuden rodusta, ihonväristä tai sukupuolesta riippumatta. 
Kiellettyjen aineiden käyttäjät tai sääntöjä vastaan rikkoneet urheilijat suljetaan kilpailusta. 
Olympialaiset symbolisoivat rauhallisia poliittisia olosuhteita ja maailman rauhaa.

Olympialaiset ovat yksi suurimmista kansainvälisistä ja monikulttuurisista tapahtumista maa-
ilmassa. Urheilijat, toimitsijat ja katsojat joka puolelta maailmaa ovat kerääntyneet yhteen. 
Tämä harmonia ei välttämättä kestä kuin olympialaisten ajan, mutta siltikin se osoittaa, 
että sillä on mahdollisuutensa ja oma paikkansa tässä ajassa. Se on globaalinen optimismin 
merkki. Joka neljäs vuosi maailma kokoontuu ja yhdistää inhimilliset voimansa urheilullisen 
loistokkuuden kunniaksi. Tämä on todellisen olympismin ydin. Se ydin, joka motivoi jokais-
ta kansakuntaa. Monikulttuurisuus ilmenee useissa olympialiikkeen tunnuksissa. Olympiali-
pussa on kuusi väriä taustan valkoinen mukaan luettuna, joista ainakin yksi väri on jokaisen 
maan lipussa. Olympiasoihtu tuodaan aina Kreikan Olympiasta soihtuviestinä usean maan läpi 
symbolisoiden maailman yhtenäisyyttä. Monissa tapauksissa monikulttuurisuuden perinne on 
tärkeä vaikuttaja kaupallisuuden ja televisioinnin ympäröidessä nykyaikaisia olympialaisia. 
Globaalisuus takaa sen, että mahdollisimman moni ihminen on altis niille olympismin vaikut-
teille, joita kilpailujen aikana julistetaan. Minään muuna aikana ei televisiolla tai muilla tiedo-
tusvälineillä ole yhtä suurta vaikutusvaltaa.
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Median ja olympismin suhde on kaksijakoinen. Voimakas kaupallisuus ja viihde pilaa monien 
mielestä puhtaan olympialiikkeen. Media korostaa usein vain voittajia ja osallistuminen jää 
taka-alalle. Media asettaa monille urheilijoille tavoitteita ja paineita. Media laskee maiden 
välisiä mitalitaulukoita. Media myös raportoi olympialiikettä vähemmän mairittelevista tapah-
tumista, kuten erilaisista talousskandaaleista. Mutta ilman mediaa olympiaurheilulla ei olisi 
sitä asemaa, minkä se on tällä hetkellä saavuttanut. Ilman mediaa vain harvat paikanpäälle 
matkustavat voisivat kokea niitä elämyksiä, joista nyt voidaan nauttia maailmanlaajuisesti 
medianvälityksellä.

Olympismin tärkeimpiä ominaisuuksia ovat liikkeet ja sen ideoiden pysyvyys sekä sen globaa-
lisuus. Nykyaikaiset Olympiakisat ovat oleellinen osa ihmisten elämää. Juuri pysyvyyden ja 
samankaltaisuuden vuoksi miljoonat ja miljoonat ihmiset luottavat olympialaisiin ja seuraavat 
niitä joka neljän vuosi. 

The Olympic and Paralympic Values

Katso oheiselta videolta, miten nämä 
olympismin arvot osoittautuvat tämän 
päivän urheilussa!

Tutustu myös: 

15 seconds of Friendship
15 seconds of Excellence
15 seconds of Respect

Testaa olympiatietosi Olympiavisassa! 

TEHTÄVÄ

https://www.youtube.com/watch?v=PFZrkGQ09zc
https://www.youtube.com/watch?v=azb3GjwM-zQ
https://www.youtube.com/watch?v=Uk2AAqw9TDg
https://www.youtube.com/watch?v=fgF_2nUfan0
http://historianet.fi/kulttuuri/urheilu/visa-olympialaiset
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4.1 Kansainvälinen Olympialiike

Olympialiikkeen pyrkimyksenä on rakentaa rauhallisempaa ja parempaa maailmaa kasvatta-
malla nuoria urheilun avulla, ilman syrjintää ja Olympian hengessä ymmärtämään paremmin 
toinen toisiaan ystävyyden, solidaarisuuden ja reilun pelin periaatteiden mukaan. 

Olympialiikkeen toiminta, jota symbolisoi viisi toisiinsa liittynyttä olympiarengasta, on maa-
ilmanlaajuista ja pysyvää. Toiminta käsittää kaikki viisi maanosaa ja saavuttaa huippunsa 
saattamalla yhteen kaikki maailman urheilevat kansat suureen urheilujuhlaan, Olympialaisiin.

Olympiakomitean (KOK) perusti Pierre de Coubertin Pariisissa 1894. Nykyisin siihen kuuluu 
yli sata jäsentä kaikkialta maailmasta. Olympialiikkeen perusperiaatteet on kirjattu Olympic 
Charteriin. Suomenkielinen versio Olympic Charterista on kirjattu Suksien Sotsiin -julkaisuun. 
Kansainvälisen Olympiakomitean, KOK:n, päämaja sijaitsee Lausannessa, Sveitsissä. KOK:ta 
johtaa puheenjohtaja, jonka virkakausi on kahdeksan vuotta. Hänet voidaan tämän jälkeen 
vielä valita uudelleen neljän vuoden jatkokaudeksi. Kansainvälisen Vuonna 2016 puheenjoh-
tajana toimii saksalainen Thomas Bach. Bach on järjestyksessään yhdeksäs KOK:n puheen-
johtaja. Hänen edeltäjänsä, belgialainen Jacques Rogge oli KOK:n puheenjohtajana vuodesta 
2001 lähtien.

Kansainvälinen Olympiakomitea kantaa yhteiskunnallisen vastuunsa erilaisilla tukiohjelmilla. 

Tutustu ainakin seuraaviin: 

Olympic Solidarity
Olympism in society
Sport and active society

Olympialipun alla voivat kilpailla itsenäiset urheilijat, jotka syystä tai toisesta eivät ole saanet 
kilpailla omaa kotimaatansa edustaen. Vuonna 2016 Riossa kilpaili ensi kertaa pakolaisista 
koottu oma olympiajoukkue. Rion olympialaisten avajaisissa Rion Maracanãn stadionille mars-
si Olympialiikkeen lippua kantaen viisi eteläsudanilaista juoksijaa, kaksi syyrialaista uimaria, 
kaksi kongolaista judokaa ja etiopialainen maratonjuoksija. He saivat osakseen avajaisten 
suurimmat suosionosoitukset.

Vaikkei Suomessa ole järjestetty kisoja vuoden 1952 jälkeen, kuvaa Suomen tunnustettua 
asemaa kansainvälisessä olympialiikkeessä se, että KOK:ssa on jatkuvasti ollut suomalaisia 
jäseniä.

Reinhold von Willebrand  1908-1920
Ernst Krogius,   1920-1948
Johan Rangell  1938-1967
Erik von Frenckell  1948-1976
Paavo Honkajuuri  1967-1981
Peter Tallberg  1976-2015
Pirjo Häggman   1981-1999
Jari Kurri    2002-2006
Saku Koivu    2006-2014
Sari Essayah   2016-

https://www.olympic.org/olympic-studies-centre/collections/official-publications/olympic-charters
https://www.olympic.org/olympic-studies-centre/collections/official-publications/olympic-charters
http://epaper.edita.fi/olympiakomitea/suksiensotsiin1/#12
https://www.olympic.org/
https://www.olympic.org/olympic-solidarity
http://www.olympic.org/olympism-in-action
http://www.olympic.org/sport-and-active-society
https://www.olympic.org/news/refugee-olympic-team-to-shine-spotlight-on-worldwide-refugee-crisis
https://www.olympic.org/news/refugee-olympic-team-to-shine-spotlight-on-worldwide-refugee-crisis
https://www.olympic.org/news/refugee-olympic-team-to-shine-spotlight-on-worldwide-refugee-crisis


45

4.2 Suomen Olympiakomitea ja 
Suomen Paralympiakomitea

Suomen Olympiakomitea johtaa ja kehittää eettisesti kestävää ja kansainväliseen menes-
tykseen tähtäävää suomalaista huippu-urheilua. Olympiakomitean toiminnan ydin on Huip-
pu-urheiluyksikkö, joka johtaa ja koordinoi suomalaisen huippu-urheiluverkoston toimintaa. 
Suomen Olympiakomitea on rekisteröity yhdistys, joka on perustettu 2.12.1907 Helsingissä. 
Olympiakomitea on hyväksynyt suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteisen vision, joka on:  
Suomi - maailman liikkuvin urheilukansa 2020.

Suomen Paralympiakomitea on rekisteröity yhdistys, jonka vastuulla on valmistella, valita, ra-
hoittaa ja johtaa Suomen joukkue kesä- ja talviparalympialaisiin. Suomen Paralympiakomitea 
vastaa yhteistyössä Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön kanssa vammaishuippu-urheilun 
valmennustoiminnasta ja valmennustuen tulosperusteisesta suuntaamisesta. Komitea tekee 
lisäksi tiivistä yhteistyötä Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta ry VAU:n, lajiliittojen, Valon, 
Opetus- ja kulttuuriministeriön, valmennuskeskusten ja KIHU:n kanssa. Paralympiakomitea 
vastaa vammaishuippu-urheilun kansainvälisestä vaikuttamisesta sekä sen viestinnästä ja 
mielikuvista Suomessa.

Olympia-Akatemia 

Suomen Olympia-Akatemia edistää olympialiikkeen eettisiä ja kasvatuksellisia arvoja.  Kan-
sainvälinen Olympiakomitea (KOK) on asettanut kansallisten olympiakomiteoiden tehtäväk-
si kehittää ja suojata olympialiikettä omissa maissaan. Olympialiikkeen kehittämisellä KOK 
tarkoittaa olympia-aatteen tunnetuksi tekemistä, sen perusarvojen, kuten reilun pelin, yhteis-
hengen ja suvaitsevaisuuden, toteuttamista kaikilla elämän aloilla sekä urheilun ja liikunnan 
kasvatuksellisten arvojen edistämistä. Tämän tehtävän Suomen Olympiakomitea on antanut 
vuonna 1987 perustamalleen Suomen Olympia-Akatemialle.

• Millä perusteella kisaisännyydet jaetaan?
•  Kuka valinnan tekee?
•  Miten olympialaiset ja paralympialaiset ovat vai-
 kuttaneet kisakaupunkien liikuntapaikkarakenta-
 miseen?
•  Mitä positiivia vaikutuksia olympialaisilla ja para-
 lympialaisilla on maalle/kaupungille?
•  Mitä negatiivisia vaikutuksia olympialaisilla ja paralympialaisilla on 
 maalle/kaupungille? 

POHDITTAVAKSI

http://www.sport.fi/olympiakomitea
http://www.sport.fi/olympiakomitea/olympia-akatemia
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4.3 Tunnetko paralympialaiset?

Paralympialaiset ovat kahden vuoden välein toistuva huippu- urheilutapahtuma. Paralympi-
aurheilijoilla on liikunta-, näkö- tai kehitysvamma. Kesä- ja talviparalympialaiset järjestetään 
samassa kaupungissa ja kilpailupaikoissa kuin olympialaiset.  Kesäparalympialaisia on jär-
jestetty vuodesta 1960 lähtien ja ensimmäiset talviparalympialaiset järjestettiin puolestaan 
vuonna 1976. Kesäparalympialaisissa kilpaillaan 22 lajissa ja talviparalympialaisissa kuudessa 
lajissa.

Paralympialaiset olivat alun perin liikuntavammaisten urheilijoiden kilpailut. Sittemmin mu-
kaan ovat tulleet myös näkövammaiset urheilijat. Kehitysvammaisten urheilijoiden mukaan 
pääsy on sen sijaan ollut hankalaa luokitteluvaikeuksista johtuen. Kehitysvammaiset urheilijat 
tekivät paluun paralympialaisiin Lontoossa vuonna 2012 suppealla lajivalikoimalla. Mukana oli 
pieni määrä urheilijoita uinnissa, yleisurheilussa ja pöytätenniksessä. Myös Riossa nähdään 
näissä lajeissa kehitysvammaisia urheilijoita. 

Katso videolta Suomen paralympiahistorian parhaat palat!

Järjestäytynyt vammaisurheilutoiminta alkoi toisen maailmansodan jälkeen, kun tuhannet 
vammautuneet nuoret miehet palasivat sodasta kotiin. 

Liikuntaa ja urheilua käytettiin sodassa vammautuneiden kuntoutuksessa Stoke Mandevillen 
sairaalassa Englannissa. Kuntoutustoiminnan käynnistäjänä toimi tohtori (myöhemmin Sir) 
Ludwig Guttman. Usein loukkaantuneet kärsivät vammoista, jotka rajoittivat heidän jokapäi-
väistä elämäänsä. Guttman haaveili maailmanlaajuisesta tapahtumasta henkilöille, joilla on 
jokin liikuntarajoitus. 

Ensimmäiset liikuntavammaisille tarkoitetut urheilukilpailut järjestettiin vuonna 1948 Stoke 
Mandevillessa. Toiminta laajeni pian kansainväliseksi ja ensimmäiset paralympialaiset pidettiin 
Roomassa 1960. Rooman kisoihin osallistui 400 urheilijaa 23 maasta. Lajeja oli tuolloin kah-
deksan, joista kuusi on edelleenkin paralympilaisten lajeina (jousiammunta, uinti, miekkailu, 
koripallo, pöytätennis ja yleisurheilu).

https://www.youtube.com/watch?v=tTCjP80KqIU
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Vuodesta 1960 lähtien paralympiakisoja on järjestetty joka 
neljäs vuosi. Tokion kisoissa vuonna 1964 paralympialai-
set saivat ensimmäisen kerran kuulla paralympiahymnin ja 
nähdä paralympialipun liehuvan. Talviparalympialaiset al-
koivat vuonna 1976. Itse nimi ”paralympialaiset” hyväksyt-
tiin virallisesti Kansainvälisessä Olympiakomiteassa 1983. 
Vuodesta 1988 lähtien olympiakisojen järjestäjä on sitoutu-
nut järjestämään samoilla suorituspaikoilla olympiakisojen 
jälkeen myös paralympialaiset. 

Aluksi paralympialaisissa kilpailivat vain selkäydinvam-
maiset urheilijat. Torontossa Vuonna 1976 tulivat mukaan 
näkövammaiset ja amputoidut urheilijat. Arnheimissa 
mukaan tulivat CP-vammaiset urheilijat ja Atlantassa 1996 
kehitysvammaiset urheilijat. Kehitysvammaiset urheilijat 
olivat Sydneyn kisojen jälkeen poissa, mutta palasivat pa-
ralympialaisiin jälleen 2012 kolmessa lajissa (pöytätennis, 
yleisurheilu, uinti).

Jarmo Ollankedon ja Marko Törmäsen 
aika-ajot Lontoon paralympialaisissa. 

Kuva Maiju TorvinenLINKKIVINKKI

Kuuntele paralympiahymni!

Paralympialogo

Nykyinen logo koostuu kolmesta geometri-
sesta kuviosta, joita kutsutaan nimellä agitos. 
Sana agitos tulee latinan kielestä ja tarkoittaa 
”minä liikun”. 

Logossa on värit punainen, sininen ja vihreä, 
jotka esiintyvät useimpien maiden lipun vä-
reissä. Logo kiertyy keskipisteen ympärille 
kuvastaen Kansainvälisen paralympiakomitean 
roolia yhdistää urheilijoita ympäri maailmaa.

https://www.youtube.com/watch?v=VIi-dlav2ic
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LINKKIVINKKI

IPC Academy online 
Oppisisältö ja testit aiheisiin ”Johdanto paralympiaurheiluun” 
ja ”vammaisurheilun luokittelu”

Paralympialaisten arvot

Todistaa, että meistä jokainen voi saavuttaa mahdotto-
maltakin tuntuvia tavoitteita ja rikkoa rajoja yli odotusten

Esteiden ylittäminen ja vastoinkäymisten voittaminen 

Asenteiden muokkaaminen ja elämässä menestyminen

Lisätä tietoisuutta ja suvaitsevuutta sekä rikkoa sosiaalisia 
esteitä ja poistaa ennakkoluuloja.

ROHKEUS

PÄÄTTÄVÄISYYS

INSPIRAATIO

YHDENVERTAI-
SUUS

”We’re the superhumans”

Iso-Britannian paralympiajoukkueen trai-
leri Rion paralympialaisia varten

Paralympialaisten visio

Mahdollistaa Paralympia-urheilijoille urheilullisen huipun saavuttaminen 
sekä innostaa ja inspiroida koko maailmaa.

http://www.ipc-academy.org/?academy=1
https://www.youtube.com/watch?v=IocLkk3aYlk
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Väittelyharjoitus

Väittelyharjoituksessa kaksi osapuolta pyrkii puolustamaan 
omaa kantaansa. Väittelyn aihealueina voivat toimia esimerkiksi 
vammaishuippu-urheilun teemat:

• Vammaishuippu-urheilijat ovat yhtä kovia kilpailijoita 
 kuin vammattomat urheilijat
• Paralympialaisissa saavutettu mitali on yhtä suuri saavu-
 tus kuin olympiamitali
• Paralympialaisten pitäisi saada isompi näkyvyys mediassa
• Liikunta kuuluu kaikille

Näiden teemojen lisäksi väittelyaiheita voidaan keksiä luokassa lisää.

Arpokaa aiheet ja väittelyn osapuolet. Väittely alkaa molempien osapuolten lyhyellä aloitus-
puheenvuorolla, jossa tulee esille väittelijän/joukkueen kanta. Tämän jälkeen väittely jatkuu 
joko vapaana keskusteluna tai minuutin puheenvuoroin. Väittelyn johtajana toimii luokan 
opettaja, joka antaa väittelijöille puheenvuorot ja valvoo, että keskustelu pysyy asiallisena ja 
aiheessa.

TEHTÄVÄ

Luokittelu

Luokittelu on olennainen osa vammaisurheilua. Luokittelua voidaan verrata vammattomien 
ikäluokkiin tai painoluokkalajeihin (esim. paini, judo, nyrkkeily). Tavoite on sama, taata kaikil-
le kilpailijoille tasapuoliset lähtökohdat, jossa lopputuloksen ratkaisee urheilulliset tekijät, 
ei vamman haitta-aste.

Paralympialaisiin saavat osallistua urheilijat, joilla on vähintään lajikohtaisesti määritetty 
minimivamma, joka rajoittaa toimintakykyä niin, että urheilija ei pysty tasaväkisesti kilpaile-
maan vammattomien kanssa. Paralympialaisiin osallistuvilla urheilijoilla on oltava kansainvä-
linen luokitus. Paralympialaisissa luokitus tapahtuu Kansainvälisen Paralympiakomitean (IPC) 
sääntöjen mukaan. 

Lue lisää luokittelusta tai katso oheinen 
video ”Paralympic Classification”

https://www.youtube.com/watch?v=8vvYd_Baq1E
http://www.sport.fi/en/paralympiakomitea/luokittelu
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4.4 Mitä on olympiakasvatus 
ja sen ulottuvuudet

Vuodesta 1995 lähtien Suomen Olympia-Akatemian tärkein toimintamuoto on ollut peruskou-
luissa ja lukioissa toteutettava olympiakasvatusohjelma. Kouluille asetetuilla kasvatustavoit-
teilla on samat päämäärät kuin olympialiikkeellä: kasvattaa nuorista henkisesti ja fyysisesti 
tasapainoisia, yhteistyökykyisiä, suvaitsevaisia, luovia ja rauhantahtoisia kansalaisia, jotka 
toteuttavat elämässään reilun pelin sääntöjä. Tähän olympia-aate ja olympiakasvatus tar-
joaa oivan keinon lasten ja nuorten vanhemmille, opettajille ja urheiluseuroille. Sivulla 69 on 
kerrottu, kuinka järjestät onnistuneen olympiatapahtuman. Alla on muutama muu hyvä idea 
olympiakasvatuksen ja liikunnan hyödyntämisestä koulun kasvatustavoitteiden tukemiseksi.

Tavattoman hyvät tavat

Tavoitteena on käsitellä koulun ja Reilun Pelin sääntöjä koko koulussa. Aihetta voi lähestyä 
opettajainkokouksessa miettien koulun vahvuuksia – mitkä asiat toimivat hyvin koulussa? 
Oppilaita voi viritellä aiheeseen mm. aamunavauksilla. 

Aloita luokkakohtainen työskentely jakamalla luokka pienempiin ryhmiin. Jokainen oppilas kir-
joittaa kolmesta viiteen asiaa aiheesta: Mikä tekee luokasta viihtyisän ja turvallisen oppimis-
ympäristön? Tämän jälkeen pohdinnat puretaan omassa ryhmässä ja poimitaan sieltä kolme 
tärkeintä kohtaa, jotka kerrotaan muille. 

Jokainen ryhmä kertoo kolme tärkeintä ehdotusta ja ne kerätään taululle. Näistä valitaan yh-
teisesti viisi tärkeintä ehdotusta, joiden pohjalta voidaan luoda luokan omat säännöt, myön-
teisessä hengessä.

Miten voit kasvattaa lasta reiluksi kaveriksi? 

•  Reilun Pelin oppilas -diplomi (liikunnallinen reilu kaveri -palkinto) 
•  Toisen ihmisen kunnioittaminen ja huomioiminen (vihreä kortti liikuntatunnilla) 
•  Runoja, näytelmiä, yhteispeliharjoituksia käytännössä, ryhmätyöt ja roolit 
•  Kasvatusohjelmien hyväksikäyttö; harjoituksia erilaisista sosiaalisista tilanteista 
•  Toisen rooliin asettuminen; empatia, sympatia ja kultainen sääntö
•  Kentällä tulee olla mukavaa – yhdessä tulee olla hauskaa! 
•  Tunteiden käsittely (tappio vs. voitto), epäonnistuminen – onnistuminen 
•  Oppilaat valitsevat reilun pelin oppilaan joka kuukausi. Hänelle luovutetaan 
 kiertopalkinto kuukauden ajaksi 
•  Oppilasarviointi; reilu peli osana kokonaisvaltaista käyttäytymistä, sosiaalisten   
 taitojen karttumisen seuranta

Miten käsittelet asiaa huoltajien kanssa? 

•  Vanhempainillat
•  Vanhempainvartit (käyttäytymisestä keskustelu sekä sosiaaliset taidot) 
•  Yhteiset säännöt ja niihin puuttuminen johdonmukaisesti - Mihin asioihin opet-
 taja puuttuu koulussa, voidaanko sopia kotien yhteisistä käytänteistä esim. ko-
 tiintulo-, ruutu- ja nukkumaanmenoajan suhteen?
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Miten kodit saa mukaan lisäämään liikunnallisuutta?

Toiminnallisen vanhempainillan sisältö 
Ennen vanhempainiltaa selvitä mahdolliset yhteistyökumppanit, 

esim. liikunta, nuoriso-, terveystoimi ja urheiluseurat.

Esimerkkiohjelma

1.  Motivointi
 

Pienet valinnat ratkaisevat -video
(Lähde: Haasteena liikkumattomat lapset–
verkosto)

2. Pohjustus 

Illan teemaan  ”Liikkuva koulu: Viihtyisyyttä ja 
työrauhaa kouluihin” sopiva pohjustus. Katso 
vinkit pohjustukseen: liikkuvakoulu.fi!

Alla mainitut julkaisut puolestaan löytyvät
tämän linkin takaa.

Viihtyisämpiä koulupäiviä. 
Liikkuvissa kouluissa tehdään yhdessä, ote-
taan oppilaat mukaan suunnitteluun, ajatel-
laan asioita uudella tavalla. Monessa koulussa 
tämän on huomattu parantavan yleistä koulu-
viihtyvyyttä. 

Lue lisää julkaisusta ”Viihtyvyyttä ja työrau-
haa”. 

Liikkuminen auttaa oppimaan. 
Uusimpien tutkimusten mukaan liikkuminen 
koulupäivän aikana on yhteydessä hyvään 
koulumenestykseen. Liikkuminen vaikuttaa 

erityisesti koululaisten tiedolliseen toi-
mintaan kuten muistiin ja toiminnanoh-
jaukseen. 

Lue lisää julkaisusta ”Liikunta ja oppimi-
nen”.

Työrauhaa luokkiin. 
Liikkuvien koulujen henkilökunta on 
raportoinut työrauhan parantumisesta. 
”Välituntien valvominen on tullut hel-
pommaksi, kun oppilailla on mieluisaa 
tekemistä ja kahnaukset ovat vähenty-
neet”, kertoi eräs opettaja Liikkuva koulu 
-kokemuksiaan. 

Lue lisää julkaisusta ”Viihtyvyyttä ja 
työrauhaa” 

3.  Pienryhmätyöskentely 

Pienryhmätyöskentely voidaan toteuttaa 
pysäkkityöskentelynä kiertäen rastipis-
teeltä toiselle tai keskusteluryhminä sa-
lissa. Rastipisteellä voi olla henkilö joka 
pohjustaa aihealueen tai rastipiste voi 
toimia ideariihenä. Rastipisteiden aiheita 
voivat olla: 
•  Mitä koulu voi tehdä? Koulupäi-
 vän rakenne, oppitunnit, tapah-
 tumat, koulun tilat 
•  Mitä kodit voivat tehdä? Ruutuai-
 ka, koulumatka 
•  Harrastustarjonta omalla alueella 
•  Energiaa ravinnosta 

4.  Taukojumppa 

5.  Yhteinen koonti

Illan lopuksi yhteinen koonti ennakkoon 
sovittujen henkilöiden osalta esim. reh-
tori, vanhempainyhdistyksen pj., ja sovi-
taan ne asiat, joita viedään eteenpäin. 

https://www.youtube.com/watch?v=66t2HKG2f8w
http://www.liikkuvakoulu.fi/liikkuva-koulu/tietoa-kouluille
http://www.liikkuvakoulu.fi/julkaisut
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4.5 Esikuvat liikuttavat
Urheilussa on idoleita, joita ihaillaan ja kunnioitetaan – heidän saavutuksiaan ja tekemisiään
seurataan. Menestyneet urheilijat ovat myös esikuvia ja antavat seuraajilleen käyttäytymis-
malleja niin urheilussa kuin elämässäkin – hyvässä ja pahassa.

Vuoden 2016 Urheilugaalassa Vuoden Esikuvaksi valittiin pikaluistelija Mika Poutala. Tätä en-
nen vuoden esikuviksi on valittu mm. aitajuoksija Nooralotta Neziri vuonna 2014 sekä tennis-
pelaaja Jarkko Nieminen vuonna 2011. Katso urheiljoiden ajatuksia kunnioituksesta:

Nooralotta Neziri: Reilusti Rioon

Nooralotan ajatuksia kunnioituksesta 
alkaen kohdasta 0:15.

Mika Poutala

”Olen erittäin iloinen ja innostunut siitä 
että saan nimenomaan tässä kategorias-
sa olla ehdolla tänä vuonna.”

Jarkko Nieminen

Jarkko Nieminen ja Patrik Niklas-Sal-
minen Savitaipaleella tennisjunioreiden 
luona vierailulla

https://www.youtube.com/watch?v=fAf9VQfm3RY
https://www.youtube.com/watch?v=UOwZBGHF8F8
https://www.youtube.com/watch?v=fAf9VQfm3RY
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Hauskaa ja hikistä, vauhdikasta ja vaikeaa. Huippu-urheilu on kovaa työtä, mutta myös 
fantastinen matka maailmaan, jossa tavoite on oman suorituskyvyn kehittäminen. Ur-
heilijalle se on vahvan arkirutiinin toistamista, etsimistä ja löytämistä, onnistumista ja 

epäonnistumista; niin kuin tavoitteellinen elämä pienoiskoossa.

Olympialaisissa meillä kaikilla on mahdollisuus nauttia huippu-urheilusta parhaimmillaan, joko 
paikan päällä tai kotona kisoja seuraten. Olympialaiset ovat matka unelmiin, joiden eteen ur-
heilijat ovat vuosikausien ajan tehneet kovaa työtä.  

Se matka on tarina, jonka fiiliksissä 
meidän kaikkien on syytä elää täysillä 
mukana. Olympialaisissa Suomen vä-
rejä kantaa yllään kesäkisoissa yli 50 
ja talvikisiossa yli 100 urheilijaa. He 
kaikki ovat ansainneet kisapaikkansa ja 
meidän  arvostuksemme. He ovat oman 
alansa ammattilaisia. He omistautu-
vat, keskittyvät, taistelevat ja antavat 
kaikkensa. Heidän suorituksiaan seura-
tessa me muut saamme uutta energiaa 
omaan päivittäiseen työhömme ja elä-
myksiä arkirutiinien keskelle. He ovat 
esikuvia, ja esikuvat liikuttavat.

Unohtumattomia olympiaelämyksiä 
toivottaen,

Mika Kojonkoski
Suomen Olympiajoukkueen johtaja

Lontoo 2012. Silja Lehtinen (vas.), Silja Kanerva ja 
Mikaela Wulff. Kuva: Petri Korteniemi

Rio 2016. Suomen Paralympiajoukkue. 
Kuva: Leena Kummu
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4.6 Olympialaisten lyhyt historia
- Olympiakisat syntyivät Kreikassa

Muinaiset kreikkalaiset järjestivät urheilukilpailuja Olympiassa Peloponnesoksen niemimaalla. 
Vanhimmat tunnetut kirjalliset merkinnät näistä tapahtumista viittaavat vuoteen 776 eKr. 

Olympian kisat järjestettiin joka neljäs vuosi. Ne oli omistettu Zeukselle, jumalten kuninkaal-
le. Osanotto-oikeus oli vain kreikkalaisten valtioiden vapailla miespuolisilla kansalaisilla, mikä 
merkitsi sitä, että orjat, naiset ja ulkomaalaiset oli suljettu kisoista. Naiset eivät itse asiassa 
saaneet olla kilpailuissa läsnä edes katsojina.

Muutama kuukausi ennen kilpailujen alkamista julistettiin pyhä olympiarauha. Viestinviejät 
kulkivat kaikkialla Kreikassa kehottamassa valtioita lopettamaan sodat ja konfliktit kisojen 
ajaksi. Olympiarauhan ansiosta urheilijat ja katsojat saattoivat matkustaa turvallisesti kilpai-
luihin.

Urheilukilpailuja jumalten kunniaksi järjestettiin myös muilla Kreikan paikkakunnilla: Nemeas-
sa Zeukselle (kuten Olympiassa), Delfoissa Apollonille ja Isthmiassa Poseidonille. Näitä neljiä 
kisoja kutsutaan yhteisnimellä panhelleeniset kisat. 

Antiikin olympiakisoja järjestettiin yli 1000 vuoden ajan! Näin pitkän ajanjakson kuluessa ki-
sojen ohjelma kehittyi ja lajivalikoima vaihteli huomattavasti. Kisat nauttivat suurta suosiota, 
mutta asteittain ne alkoivat menettää arvostustaan. Kuoliniskun antiikin olympiakisoille antoi 
Rooman keisari Theodosius I. Kristinuskoon kääntynyt keisari ei suvainnut pakanallisia juhlia 
valtakunnassaan ja määräsi ne lakkautettaviksi vuonna 393 jKr. 

Tietoa antiikin urheilukilpailuista voi löytää maljak-
kojen kylkiin maalatuista harjoittelukohtauksista, 
urheilijoiden kuvapatsaista tai runoilijoiden olympi-
avoittajien kunniaksi laatimista säkeistä. Aikakauden 
taitelijat, savenvalajat, kirjoittajat, historioitsijat ja 
runoilijat ovat jättäneet jälkeensä arvokkaita todis-
teita, joiden perusteella käsityksemme antiikin olym-
piakisoista on muotoutunut.

Lähdemateriaalina Antiikin ja olympialaisten histo-
riaan suositellaan käytettäväksi teosta
Antiikin urheilu Olympian kentiltä Rooman areenoil-
le. Tekijät: Koski Sami, Rissanen Mika, Tahvanainen 
Juha

Peda.net -kouluverkossa on Power point- esitys 
Olympian ja muiden Antiikin ajan urheilukilpailuista. 
Materiaalin ovat koostaneet Kansainvälisen Nuor-
ten Olympia-Akatemian istunnon Suomen edustajat 
2009, Oskar Breilin ja Katriina Sahala.

Kuva: Jari Kanerva

http://peda.net/
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Jumalat ja jumalattaret antiikin Kreikassa

1) ZEUS
Taas on vierähtänyt olympiadi, neljä vuotta. On aika sopia kisojen järjestelyistä. Sinä 
vaimoni, Hera saat valvoa kilpailijoiden omaisten viihtymisestä. 

2) HERA 
Niin myyntikojut, kioskit ja majoitustilat pystytetään kilpailualueen ulkopuolelle. Voin-
ko ottaa Afroditen avukseni? Hänen kauneutensa voi viihdyttää kansaa. 

3) AFRODITE 
Kauneudestani puhutaan paljon, mutta ei pidä unohtaa, että olen myös rakkauden 
jumalatar. Ystävyyden ja reilun pelin hengen valaminen kuuluu myös minun tehtäviini. 

4) HERMES
Olen jumalten sanansaattaja, panen pojat asialle tarkistamaan, että kilpailukutsut 
ovat menneet asiallisesti perille asti. Itse kilpailussa voin tarkistaa, että kilpa-ajoneu-
vot ovat lainmukaisessa kunnossa. 

5) APOLLON
Minä muusikkona vastaan fanfaareista. Järjestän myös viihdemusiikkia kansalle, että 
heidän olonsa on mahdollisimman mukava majoitusalueella. 

6) HEFAISTOS 
Minä, seppä ja tulen jumala hoidan olympiatulen paikalle ja huolehdin siitä kisojen 
ajan. 

7) PALLAS ATHENE 
Koska olen myös Ateenan suojelujumalatar, olen itseoikeutettu kisojen suojelijatar. 
Kisojen ajaksi sodat taukoavat ja rauha ja ystävyys vallitsevat kansojen kesken. 

8) ZEUS 
Huomaan, että osaatte tehtävänne. Voin siis luottaa kisojen onnistumiseen. 

Eläköön kisat Kreikan Olympiassa, eläköön kisat _____________________________!

Tehkää luokan kanssa vaikka näytelmä Antiikin 
jumalien vuoropuhelusta! (Lähde: Citius-Altius-For-
tius koulujen olympiakasvatusmateriaali. Toim. Suomen 
Olympiakomitea)

TEHTÄVÄ
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OLYMPOS-VUOREN JUMALA/JUMALATAR-SYMBOLIT

ZEUS   Ylijumala, olymposlaisten jumalien hallitsija, taivaan ja sään jumala. Zeuksen 
  symbolit olivat salama, kotka ja tammi.
HERA  Zeuksen vaimo ja sisar, avioliiton ja syntymän jumalatar. Heran symbolit olivat  
  riikinkukko, valtikka ja diadeemi (otsanauha). 
HESTIA*  Zeuksen sisar, sydämen lämmön ja -kotielämän jumalatar.
DEMETER  Zeuksen sisar, maanviljelyn jumalatar. Demeterin symbolit olivat valtikka, 
  soihtu sekä vilja/maissi. 
POSEIDON  Zeuksen veli, meren ja maanjäristysten jumala. Symboleina Poseidonilla olivat  
  kolmikärkisauva ja hevonen.
HEFAISTOS Heran poika, tulen ja seppien jumala. Symbolina kirves.
ARES  Zeuksen ja Heran poika, sodan jumala. Symbolina keihäs tai harppuuna.
AFRODITE  Zeuksen tytär ja Hefaistoksen vaimo, rakkauden ja kauneuden jumalatar. Afro-
  diten symbolit olivat valtikka, myrtti ja kyyhkynen.
ATHENA  Zeuksen tytär ja kaupunkien sotataidon, tiedon ja viisauden jumalatar. Athenan 
  symbolit olivat etenkin kilpi, pöllö ja oliivipuu Ateenan.
HERMES  Zeuksen poika ja sanansaattaja, kaupankäynnin, varkaiden ja rajojen jumala.  
  Symboleina hänellä oli Kerykeion-keppi ja siivekkäät sandaalit.
APOLLON  Zeuksen poika ja Artemiksen kaksoisveli, taiteen, 
  musiikin, jousiammunnan, ennustamisen, auringon 
  ja valon jumala. Symboleina jousi, lyyra ja laakeri-
  seppele.
ARTEMIS  Zeuksen tytär ja Apollonin kaksoissisar, metsästyk-
  sen, lasten suojelun ja kuun jumalatar. Symboleina 
  jousi ja peura.

*Joidenkin tietojen mukaan Hestia antoi paikkansa Olym-
pos-vuoren jumalien joukossa Dionysokselle, joka oli viinin, 
teatterin ja salaperäisyyden jumala. Dionysos kantoi symboli-
naan thyrsosta, keppiä, jonka päässä roikkui viiniköynnös.

Pierre de Coubertin - nykyaikaisten olympialaisten isä

Ranskalainen paroni Pierre de Coubertin alkoi kampanjoida Olympialaisten henkiinherättämi-
sen puolesta vuonna 1892. Kaksi vuotta myöhemmin, kesäkuun 23. päivänä vuonna 1894
Pariisissa järjestetyssä kansainvälisessä urheilukongressissa Coubertin yhdessä muutamien
kymmenien urheilusta kiinnostuneiden henkilöiden kanssa perusti Kansainvälisen Olympiako-
mitean (KOK) sekä hahmotteli olympialiikkeen perusrakenteen ja ideologian. Samassa yhtey-
dessä päätettiin ensimmäisten nykyaikaisten olympiakisojen järjestämisestä vuonna 1896,
Ateenassa, Kreikassa.
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Mittavasta elämäntyöstään huolimatta Pierre de Coubertin on melko tuntematon henkilö, 
ei vain suurelle yleisölle, vaan myös urheiluväelle. Näin siitä huolimatta, että hänen vai-
kutuksensa olympialiikkeen ja aikamme organisoidun urheilun syntyyn on suurempi kuin 
kenenkään toisen.

Paroni Pierre de Coubertin syntyi aateliseen perheeseen Pariisissa vuonna 1863. Hän oli 
varsin urheilullinen ja harrasti miekkailua, soutua, nyrkkeilyä ja pyöräilyä. Kilpaurheilija
hän ei kuitenkaan ollut. Urheilu oli hänelle ennen kaikkea väline, jolla hän toteutti kas-
vatuksellisia päämääriään. Kasvatuksen asiantuntijana de Coubertin oli varma liikunnan 
merkityksestä ihmisen kasvussa. Hän uskoi, että sellaiset ominaisuudet kuten aloitteel-
lisuus, ryhmätyökyvyt, urheilullisuus sekä reilu peli kehittyisivät nimenomaan koulun 
liikuntakasvatuksen sekä urheilukilpailujen kautta. Urheilutoimintaan osallistumisen 
motiivit Coubertin on tiivistänyt lauseeseen: “Tärkeintä ei ole voitto, vaan hyvä taistelu 
voitosta.”

Englantilaisiin ja amerikkalaisiin kouluihin tekemiensä tutustumismatkojen innoittamana 
Coubertin halusi saada aikalaisensa ymmärtämään urheilun hyödyn nuorison kasvatuk-
sessa. Kaikki eivät kuitenkaan olleet hänen kanssaan samaa mieltä. Paronin täytyi löytää 
erityisen vakuuttavia keinoja muuttaakseen mielipiteitä. Kreikkalaisen kulttuurin ihailija-
na hän sai idean olympiakisojen synnyttämisestä uudelleen.

Miksi Coubertin onnistui siinä, missä moni muu oli epäonnistunut? Hänen neronleimauk-
sensa oli antaa kisoille oitis kansainvälinen ja moderni leima, nähdä ne osana laajempaa 
strategiaa kasvatuksesta urheilun kautta. Vuonna 1892, vain 29-vuotiaana, Pierre de 
Coubertin alkoi kampanjoida Olympialaisten henkiinherättämisen puolesta. Hänen mie-
lestään maailman nuorten kerääntyminen yhteen kilpailemaan ja ottamaan mittaa toi-
sistaan ystävyyden nimissä olisi loistava idea inhimillisyyden kehittämiseksi. Hän uskoi, 
että nykyaikaiset olympiakisat muodostuisivat tapahtumaksi, jossa uskonto, politiikka 
sekä rotujen erilaisuus ja eriarvoisuus unohtuisivat. Kansakuntien kohdatessa toisensa 
tasapuolisten edellytysten vallitessa olympia-areenalla tämä tilanne johtaisi luonnonmu-
kaisten valtahierarkioiden havaitsemiseen ja tunnustamiseen kansakuntien välillä. Sotia 
ei enää tarvittaisi, sillä kansojenväliset valtasuhteet ja auktoriteetit ratkaistaisiin rauhan-
omaisesti stadioneilla. Coubertin uskoi aidosti asiaansa ja luotti omaan visioonsa huoli-
matta monista vastoinkäymisistä.

Vuonna 1894 käynnistyi ensimmäisten nykyaikaisten olympiakisojen suunnittelu. Muu-
tamia samankaltaisia hankkeita oli ollut jo aikaisemmin 1800-luvulla, mm. Englannissa 
ja Kreikassa, mutta de Coubertinin hanke tavoitteli sellaista mitä nämä muut eivät olleet 
yrittäneetkään ja onnistui siinä: Olympialaisista tuli kansainväliset kilpailut. Kesäkuun 
23. päivä tunnustetaan nykyään maailmanlaajuiseksi olympiapäiväksi, jolloin muun 
muassa juostaan Olympiapäivän juoksu useassa eri maassa.

Pierre de Coubertin onnistui yhdistämään amatööriurheilun periaatteet sekä yhteiskun-
tien intressit olympialaisiin osallistumiselle. Coubertin oli KOK:n toinen puheenjohtaja. 
Hän hoiti tehtävää vuosina 1896–1925. Pierre de Coubertin kuoli vuonna 1937. Hänet on 
haudattu Bois-de-Vaux’n hautausmaalle Sveitsin Lausanneen, mutta hänen sydämensä 
on siirretty sinne, minne se kuuluukin, Kreikan Olympiaan. 
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4.7 Entä olympiakisat vuoden 1896 jälkeen?

Olympiakisat on Ateenasta 1896 saakka järjestetty neljän vuoden välein. 

Olympiakisat järjestetään joka neljäs vuosi eri kaupungissa eri puolilla maailmaa. 
Tätä neljän vuoden jaksoa kutsutaan olympiadiksi. ”Kesäolympiakisat” ovat itse asias-
sa tietyn järjestysnumeron omaavan olympiadin kisat. 

Yli sadan vuoden aikana olympiakisat ovat kehittyneet yhdessä muun maailman kans-
sa. Maailmantapahtumat ovat muokanneet kisatapahtuman luonnetta, samalla kun 
kisat ovat jättäneet jälkensä ympäröivään yhteiskuntaan.

Naisten osallistumisen kasvu on ollut pysyvä piirre nykyaikaisten olympiakisojen his-
toriassa. Ensi kerran naiset osallistuivat olympiakisoihin Pariisissa 1900, jossa heidän 
kilpailulajejaan olivat tennis ja golf. Naisten jalansija olympiaohjelmassa on koko ajan 
kasvanut, ja nykyään ei kisoissa juuri enää esiinny pelkästään miehille varattuja ur-
heilumuotoja.

Entä talviolympiakisat? Aluksi nykyaikaisia Olympialaisia pidettiin vain kesällä. Olym-
piakisojen aseman vahvistuttua myös talvilajien suosio kasvoi. Suosion lisääntyminen 
aiheutti sen, että KOK päätti – Pohjoismaiden vastustuksesta huolimatta - järjestää 
kansainvälisen talviurheiluviikon Ranskan Chamonix‘ssa vuonna 1924. Koska kilpailut 
onnistuivat mainiosti, ne julistettiin vuotta myöhemminensimmäisiksi olympialaisiksi-
talvikisoiksi, ja niitä päätettiin jatkaa neljän vuoden välein kesäkisojen tapaan. Ennen 
vuotta 1924 taitoluistelu oli kuulunut olympiaohjelmaan Lontoossa 1908 ja Antwerpe-
nissä 1920. Antwerpenin kisoissa pelattiin ensi kerran myös jääkiekkoa.

Talviolympiakisat järjestettiin alun perin samana vuonna 
kuin olympiadin kisat. Vuoden 1992 jälkeen kesä- ja talvi-
kisat on pidetty vuorotellen kahden vuoden välein.

Vanhat valokuvat ja filmit paljastavat miten paljon olym-
piakisat ovat vuosien varsilla muuttuneet. Kilpailumuodot, 
kisapaikat sekä urheilijoiden varustus ja vaatetus ovat 
nykyään täysin erilaisia kuin ennen vanhaan.

Urheilijoiden vaatetusta vuodelta 1993.  
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4.8 Olympialaiset ja taide 
- kulttuuriolympialaiset

Opiskelija osallistuu taide- ja kulttuuritapahtuman jär-
jestämiseen, joka ylläpitää oppilaitoksen kulttuuria, ja 
sen esteettistä ilmettä. Tapahtuma voi olla esimerkiksi 
olympialaiset, tanssiaiset, kevät- ja joulujuhlat. 

TEHTÄVÄ

Kulttuuri ja taide liittyvät oleellisesti olympialaisten historiaan ja nykypäivään. 
Olympialaisten yhteydessä pidettiin vuosina 1912 - 1948 taidekilpailuja. 

Kilpailut olivat olympialiikkeen perustajan Pierre de Coubertinin ajatus. Mitaleita jaettiin urhei-
lun innoittamille taideteoksille. Taiteenaloja olivat arkkitehtuuri, kirjallisuus, musiikki, maalaus-
taide sekä kuvanveisto.

Vuonna 1951 Kansainvälinen olympiakomitea (KOK) ilmoitti toivomuksenaan, että taidekil-
pailut järjestetään myös Helsingin olympiakisojen yhteydessä seuraavana vuonna. Kilpailujen 
järjestelytoimikunta vastasi, että aikaa taidekilpailujen järjestämiseen oli liian vähän eikä Hel-
singissä kilpailtu enää taidelajeissa.

Taidekilpailuista luovuttiin lopullisesti vuonna 1954. Kokouksessaan Ateenassa KOK:n jäsenet 
äänestivät tuolloin sen puolesta, että vastaisuudessa taidekilpailut korvataan olympiakisojen 
yhteydessä järjestettävillä taidenäyttelyillä. Niin oli toimittu jo Helsingissä 1952.

Sariolan koulu, kuvaaja Heli Valkama 
Varalan Urheiluopisto
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Kirjoita runo kilpailujen voittajalle. Esittäkää runo 
kilpailuiden päättäjäisissä. 

TEHTÄVÄ

“Oi Hellaan laakeri ylhäinen, sinä ikävöity puu! 
Kädet ylitse vuosituhanten sinun lehviis kurkottuu. 

Miten ylhäällä hohtaen kruunaavat ne varttasi korkeaa! 
Olet ylpeä puu: sinä kumarrat vain voittajaa.” 

Aale Tynni (1913–1997) : Hellaan laakeri

Myös Lontoon 1948 kesäkisoissa kilpailtiin viidessä eri taidelajeissa, joita olivat arkkitehtuuri, 
kirjallisuus, kuvanveisto, maalaustaide ja musiikki. Suomen mitalisaalis oli kaksi kultaa, yksi 
hopea ja yksi pronssi. Tämä oli toistaiseksi viimeisin kerta kun kesäkisoissa kilpailtiin taidela-
jeissa. 

Yksi eniten keskustelua herättäneistä kysymyksistä liittyi taiteilijoiden ammattilaisuuteen. 
Käytännössä jokainen jo vuoden 1948 kisoissa menestynyt taidekilpailujen osanottaja oli 
oman alansa ammattilainen, kun taas olympiakisoihin osallistuneilta urheilijoilta vaadittiin 
amatööriyttä. Vuodesta 1956 olympiakisojen taidekilpailujen tilalle tuli olympiakisojen kult-
tuuriohjelma mm. Pekingin kesäkisoissa 2008 järjestettiin suuri taidetapahtuma Olympic Fine 
Arts 2008 sekä Lontossa 2012 kolmen kuukauden mittainen laaja kulttuuriohjelma.

Aale Tynni runoili Lontoon olympiakisoissa 1948 taidelajien lyriikkasarjassa Suomelle 
kultamitalin runollaan Hellaan laakeri (Laurel of Hellas).
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4.9 Olympialaiset ilmiönä

Nykyajan olympiakisat ovat kasvaneet vaatimattomasta alusta jättiläismäiseksi ”koneistoksi”.
Olympiakisojen järjestäminen, urheilijoiden ja median majoittaminen ja heidän turvallisuuten-
sa takaaminen vaatii huomattavaa infrastruktuuria. Nykyään olympiakisojen vaikutus ulottuu 
kauas stadionin ulkopuolelle koko ympäröivälle maantieteelliselle alueelle.

Kisojen suuri kansainvälinen merkitys on tehnyt niistä koko maailman tiedotusvälineiden 
seuraaman tapahtuman, jota ei voi olla huomaamatta. Urheilijoille maailmanlaajuisen median 
valokeilassa voitettu olympiamitali merkitsee ponnahduslautaa maineeseen ja kunniaan. Hen-
kilökohtainen kunnianhimo sekä taustajoukkojen ja sponsorien paine voi saada jotkut heistä 
käyttämään kiellettyjä menetelmiä tavoitteen saavuttamiseksi. 

Mistä saadaan varat olympiakisojen järjestämiseen?

Ensimmäisiä nykyaikaisia olympiakisoja varten hankittiin rahoitusta julkaisemalla postimerk-
kisarja. Vuoden 1952 Helsingin kisoja varten lyötiin samassa tarkoituksessa juhlarahoja.

Nämä esimerkit kertovat tavoista, joilla olympiakisojen 
talous on pyritty turvaamaan. Uusia rahalähteitä on löy-
detty sitä mukaa, kun kisat kasvoivat 1900-luvun mit-
taan. Tänään olympialiike saa suurimman osan tuloistaan 
myymällä kisojen lähetysoikeuksia televisiokanaville.

Kansainvälinen Olympiakomitea on 1980-luvulta lähtien 
solminut kumppanuussopimuksia monikansallisten liike-
yritysten kanssa. Yhtiöt ostavat oikeuden käyttää olym-
piasymbolia ja tarjoavat vastineeksi taloudellisen tuen 
ohella kisojen aikana hyödyllistä asiantuntemusta esi-
merkiksi teknologian ja välineistön alalla.

Lukemattomia olympia-aiheisia tuotteita myydään muistoesineiksi. Olympiamaskotit ovat 
näistä suosituimpia. Tuomiensa myyntitulojen lisäksi ne auttavat määrittämään kisojen visu-
aalista luonnetta. Maskotit voivat olla ihmis-, eläin- tai mielikuvitushahmoja. Ne muodostavat 
sillan kisojen isäntäkaupungin ja laajan yleisön välille 
ja toimivat siten tärkeinä kommunikaation välineinä.

Ensimmäinen virallinen olympiamaskotti edusti vuo-
den 1972 Münchenin kisoja. Suurin kaupallinen me-
nestys ja yleisön suosikki lienee kuitenkin ollut vuoden 
1992 Barcelonan kisojen maskotti. Pieni Cobi-koira, 
jonka oli suunnitellut Javier Mariscal, esiintyi monissa 
eri muodoissa ja materiaaleissa. Sen monipuolisuus ja 
sopeutuvaisuus mitä erilaisimpiin tilanteisiin selittää 
osaltaan sen suurta suosiota. Suomalaista kodeista to-
dennäköisimmin puolestaan löytyy Moskovan vuoden 
1980 olympialaisten maskotti, ruskea Mishka-karhu.

Barcelona 1992, Cobi-maskotti. Kuva: KOK

Moskova 1980, Mishka-maskotti. Kuva: KOK
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Millaista kuormitusta olympialaiset aiheuttavat 
ympäristölle? 

Tehkää ensin laajakatseinen mind map asioista ja 
aiheista, jotka kuormittavat yhteiskuntaa olympialaisia 
järjestävässä maassa ja muussa maailmassa. 

Tämän jälkeen lähtekää täydentämään mind mapia teki-
jöillä ja keinoilla, joilla ympäristön ja yhteiskunnan kuor-
mitusta voitaisiin vähentää. 

TEHTÄVÄ

WWF: Towards a One Planet Olympics revisited

LINKKIVINKKI

Ihmisen toiminnan tulee olla sopeutunut maapal-
lon luonnonvaroihin ja luonnon kestokykyyn. 

Millä tavoin sinä voit vaikuttaa ekologiseen kestä-
vään kehitykseen?

EKOLOGINEN KESTÄVÄ KEHITYS
Taloudellisella kestävällä kehityksellä tarkoitetaan tasapai-
noista talouskasvua ilman velkaantumista ja ylikuluttamis-
ta. Kestävä ja vakaa talous antaa vahvan perustan koko 
muulle kestävälle kehitykselle. 

Mieti onko oma taloutesi kestävän kehityksen mukaista? 
Ota lisäksi selvää mitä tarkoittaa maailman ”ylikulutuspäi-
vä” sekä laske kuinka iso on oma ”hiilijalanjälkesi”.

TALOUDELLINEN KESTÄVÄ KEHITYS

Yksi KOK:n tärkeimmistä tehtävistä on varmistaa olympiakisojen jatkuvuus.

Yhdeksän vuotta ennen olympiakisoja KOK lähettää kisaisännyydestä kiinnostuneille kaupun-
geille kutsun osallistua hakukilpailuun. Hakijakaupungilla täytyy olla oman maansa kansalli-
sen olympiakomitean tuki (kustakin maasta voi osallistua vain yksi hakija). Kaupungit lähet-
tävät oman maansa kansallisen olympiakomitean puoltamana asiakirjansa KOK:lle, joka tutkii 
jokaisen hakemuksen. KOK valitsee isäntäkaupungin noin seitsemän vuotta ennen kisoja. 
Olympiakisojen järjestäjänä ei toimi KOK, vaan isäntäkaupungin perustama järjestelykomitea. 
KOK valvoo kisajärjestäjien toimintaa.

Olympiakisojen lisäksi KOK osallistuu monenlaiseen toimintaan, joka tukee urheilun harrasta-
mista kaikkialla maailmassa sekä edistää reilun pelin, väkivallattomuuden ja tasa-arvon peri-
aatteita. KOK osallistuu myös toimintaan rauhan puolesta. Katso kappale 4.1.

http://www.wwf.org.uk/about_wwf/press_centre/?6127
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Olympialaisten tunnukset

Olympiasymbolin muodostavat viisi rengasta edustavat kaikkien viiden maanosan yhteyttä ja 
koko maailman urheilijoiden kohtaamista olympiakisojen aikana. Renkaat symboloivat olym-
pialiikkeen universaalisuutta. Toisiinsa kytkeytyneet olympiarenkaat on järjestetty puolisuun-
nikkaan muotoon. Renkaiden värit ovat: sininen – musta – punainen – keltainen – vihreä.  
Pierre de Coubertin ehdotti tätä symbolia vuoden 1914 olympiakongressissa Pariisissa.  Viisi 
olympiarengasta muodostavat yhdessä valkoisen taustavärin kanssa olympialipun, joka otet-
tiin käyttöön samassa kongressissa. Olympiakisoissa lippu liehui ensi kerran Antwerpenissä 
1920.

Olympiarenkaiden lukumäärä viittaa viiteen 
maanosaan. Niiden värit (yhteensä kuusi mukaan 
lukien valkoinen tausta) valittiin, jotta jokainen 
maa saisi ainakin yhden kansallislippunsa värin 
mukaan olympialippuun.

Olympiakisojen aikana olympiarenkaat näkyvät 
kaikkialla: ne esiintyvät olympiaurheilijoiden ja 
yleisön vaatteissa, päähineissä ja kasseissa ja 
joskus jopa kasvoissa! Renkaat yhdistävät urhei-
lijat ja katsojat saman lipun alle. 

Olympialaisten motto

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS - NOPEAMMIN, KORKEAMMALLE, VOIMAKKAAMMIN

Tunnuslauseen muotoili Coubertinin ystävä, dominikaani-isä Henri Didon, joka toimi opettaja-
na ranskalaisessa Arcueilin koulussa.  Hän käytti lausetta rohkaisemaan oppilaitaan urheilu-
kentillä. Coubertin otti lauseen olympialiikkeen käyttöön.

Olympialiikkeen tunnuslauseessa kiteytyy se asenne, joka urheilijalla tulee olla tavoittaakseen 
päämääränsä. Urheilijan täytyy pyrkiä saavuttamaan ja ylittämään tavoitteensa. Tärkeintä ei 
ole niinkään voittaa kilpailu kuin löytää omat voimavaransa ja antaa parhaansa. Se on saavu-
tus, jota tulee arvostaa kuin voittoa sinänsä.  

Tässä mielessä olympialainen tunnuslause ei koskekaan pelkästään urheilijoita. Sitä voidaan 
soveltaa yhtä hyvin tavallisten ihmisten jokapäiväisessä elämässä.

Mikä on soihtuviestin merkitys?

Soihtuviesti luo yhteyden antiikin Olympian ja nykyaikaisten olympiakisojen välille.

Joitakin kuukausia ennen olympiakisojen avajaisia Kreikan Olympiassa sytytetään liekki, joka 
kannetaan soihtuviestinä kisojen isäntäkaupunkiin. Reitti vaihtelee viestin kohdepaikkakun-
nan mukaan. Soihtua voidaan kantaa yli valtamerten, vuorten ja aavikoiden, läpi kaupunkien 
ja kylien.

Sochi 2014, Adelina Sotnikova (RUS). Kuva: KOK
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Olympialiekin sytyttämisseremoniaan osallistuu näyttelijättäriä, jotka esittävät antiikin kreik-
kalaisia papittaria. Tuli sytytetään polttolinssillä auringon säteistä. Sytytetty liekki annetaan 
ensimmäiselle viestinviejälle, joka kantaa kyseessä olevien olympiakisojen virallista soihtua.   

Viestiä voidaan viedä monilla eri kulkuneuvoilla. Liekkiä on juoksemisen lisäksi kuljetettu esi-
merkiksi lentokoneessa, autossa ja hevosen selässä.

Olympiasoihtuviestin reitti on tarkoin valittu. Kisojen isäntämaassa soihtu usein kulkee reittiä, 
joka mahdollistaa suurimman mahdollisen yleisömäärän sekä kulkee tärkeiden luonnonnähtä-
vyyksien ja historiallisten kohteiden kautta.

Reitin varrella olympiasoihtua tervehtii suuri ja innokas yleisö. Liekki tuo viestin tulevista 
olympiakilpailuista ja välittää rauhan ja ystävyyden sanomaa.

Soihdun saapuminen olympiastadionille on yksi olympiakisojen avajaisseremonian kohokoh-
dista. Viimeisen soihdunkantajan henkilöllisyys pidetään salassa aina viime hetkeen saakka. 
Tällä henkilöllä on kunnia sytyttää liekki tulimaljaan, jossa se loimuaa kisojen päätökseen 
saakka. 

Soihtuviesti on nykyaikaisiin olympiakisoihin liittyvä keksintö. Soihtuviestejä järjestettiin 
muinaisessa Ateenassa, mutta ei antiikin Olympian kisoissa. Olympiatulen sytyttämistapa on 
kuitenkin samanlainen kuin muinaisten kreikkalaisten tiedetään käyttäneen sytyttäessään 
temppeleissään vaalimiaan liekkejä. 

Soihtuviestitraditio sai alkunsa Berliinin olympiakisoista vuonna 1936. Talviolympiakisojen 
ensimmäinen soihtuviesti järjestettiin vuoden 1952 Oslon kisojen yhteydessä.

Miksi olympiakisoissa on avajais- ja päättäjäisseremoniat?

Olympiakisojen alkua ja loppua juhlistetaan näyttävillä seremonioilla.

Nämä tapahtumat valaisevat olympialiikkeen arvoja ja erottavat olympiakisat muista urheilu-
kilpailuista. Seremoniat juhlistavat yhtäältä urheilun ja kulttuurin yhteenkuuluvuutta, toisaal-
ta yleismaailmallisuutta ja rauhaa. Seremonioiden muodostama rituaali symboloi hengen ja 
ruumiin yhteyttä.

Nykyisin olympiakisojen avajaisseremonia alkaa 
virallisella osuudella, jossa kunniasija kuuluu ki-
sojen pääosan esittäjille, urheilijoille. He marssi-
vat jonossa maansa lipun perässä yleisön eteen 
stadionille. Kunnianosoituksena olympiakisojen 
alkujuuria kohtaan Kreikka marssii perinteises-
ti ensimmäisenä. Isäntämaan joukkue saapuu 
stadionille aina viimeisenä.

Sen jälkeen kun isäntämaan valtionpäämies on 
julistanut kisat avatuiksi, stadionille tuodaan 
olympialippu. Lipun kantajat ovat usein ansioitu-
neita urheilijoita. Lippu nostetaan salkoon 
olympiahymnin soidessa.  

Avajaisseremonia huipentuu olympiatulen saapumiseen ja liekin sytyttämiseen stadionille. 

Rio 2016, avajaisseremonia. Kuva: KOK
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Avajaisissa on myös vapautettu kyyhkysiä symboloimaan toivoa rauhasta kisojen ajaksi.

Vuoden 1920 Antwerpenin kisoista lähtien isäntämaata edustava urheilija on vannonut olym-
piavalan kaikkien kisoihin osallistuvien urheilijoiden puolesta. Vuodesta 1972 lähtien on ava-
jaisissa vannottu myös toimitsijoiden vala. Vuoden 2000 Sydneyn kisoista lähtien olympiava-
lan tekstiin on kuulunut viittaus urheilijoiden haluun kilpailla ilman kiellettyjä lääkeaineita.
Seremonian virallista osuutta seuraa taiteellinen ohjelma, johon sisältyy värikkäitä asuja, 
tanssia, laulua ja musiikkia. Ohjaajien ja taiteilijoiden luovuus ja mielikuvitus loistavat usein 
kilvan illan päättävän upean ilotulituksen kanssa.

Katsojat niin stadionilla kuin television välityksellä kotisohvillakin ympäri maailmaa pääsevät 
nauttimaan yhteisestä juhlatunnelmasta!

Olympiakisojen viimeisenä kilpailupäivänä järjestetään päättäjäisseremonia. Melbournen ki-
soissa 1956 aloitetun tavan mukaan urheilijat marssivat stadionille kaikki yhdessä, eivät omi-
na joukkueinaan.  Olympialippu luovutetaan seuraavan isäntäkaupungin pormestarille. Vaikka 
olympiatuli sammuu, annetaan samalla lupaus kokoontua jälleen neljän vuoden kuluttua.

Mitkä ovat olympialajeja?

Antiikin olympiakisoissa kilpailtiin mm. juoksuissa, kamppailulajeissa (kuten painissa ja nyrk-
keilyssä) ja hevoskilpailuissa (valjakkoajossa ja ratsastuksessa). Pituushyppy, kiekonheitto ja 
keihäänheitto kuuluivat ohjelmaan viisiottelun osalajeina.

Vaikka useimmat antiikin kisojen lajeista kuuluvat muodossa tai toisessa myös nykyaikaisten 
olympiakisojen ohjelmaan, on näiden lajivalikoimassa tapahtunut suuria muutoksia sadan 
vuoden aikana.

Nykyisin kesäolympiakisojen ohjelmarungon muodostavat niin sanotut ydinurheilumuodot, 
joita on vähintään 25. Kulloistenkin kisojen ohjelmaa voidaan vielä kasvattaa kuitenkin siten, 
ettei 28 urheilumuodon maksimiraja ylity. Kaikkia ohjelmassa olevia urheilumuotoja hallinnoi 
oma KOK:n tunnustama lajiliittonsa. Niiden kaikkien täytyy myös noudattaa Maailman antido-
pingsäännöstön määräyksiä.        

Olympiaurheilussa käytetään kolmiportaista jaottelua. Urheilumuoto voi haarautua useam-
paan lajiryhmään. Laji tarkoittaa tässä yhteydessä kilpailua, jonka perusteella jaetaan kolmel-
le parhaalle mitalit ja seuraaviksi sijoittuneille diplomit. 

Esimerkkejä:
• Kesäolympiakisoissa paini on urheilumuoto, joka jakautuu kahteen lajiryhmään: vapaa-
 painiin ja kreikkalais-roomalaiseen painiin. Lajeina toimivat painoluokat, joita vuoden 
 2008 Pekingin kisojen ohjelmassa oli yhteensä 18 (7 kreikkalais-roomalaisessa painissa 
 sekä 7 miesten ja 4 naisten vapaapainissa). 
•  Talviolympiakisoissa lumilautailu ei ole oma urheilumuoto vaan hiihtourheilun alainen 
 lajiryhmä. Se sisältää Vancouverissa 2010 yhteensä kuusi lajia: parisuurpujottelun, 
 lumilautacrossin ja lumikourun sekä miehille että naisille.

Monet urheilumuodot ja lajit ovat vuosien varrella kadonneet olympiaohjelmasta, kuten kri-
ketti, rugby, köydenveto ja sukellus. Uusia ohjelmaan otettuja urheilumuotoja ovat esimer-
kiksi triathlon ja taekwondo. Jotkut, kuten tennis, jousiammunta ja skeleton-kelkkailu ovat 
palanneet ohjelmaan oltuaan pitkän aikaa sivussa.
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Kansainvälinen Olympiakomitea päättää, mitkä urheilumuodot, lajiryhmät ja lajit kuuluvat 
olympiakisojen ohjelmaan.  Kunkin urheilumuodon teknisistä yksityiskohdista, kuten sään-
nöistä, välineistä, kilpailupaikoista ja tuomaritoiminnasta, päättää kuitenkin sen oma kansain-
välinen lajiliitto.

Vuoden 1896 Ateenan olympiakisojen ohjelmassa oli 9 urheilumuotoa ja 43 lajia. Pekingissä 
2008 urheilumuotoja oli 28 ja lajeja 302. Nämä luvut antavat hyvän kuvan siitä, kuinka pal-
jon olympiaohjelma on vuosien varrella kehittynyt.

Delfoin muinaisten urheilukilpailujen ohjelmaan kuului tanssi- ja laulukilpailuja. Coubertin, 
joka halusi tuoda taidemaailman mukaan olympiakisoihin, perusti kilpailut olympiamitaleista 
kuvataiteilijoille, kirjailijoille, runoilijoille, arkkitehdeille ja muusikoille. Taidekilpailut kuuluivat 
olympiakisojen ohjelmaan vuodesta 1912 vuoteen 1948. Nykyisin taide on mukana olympia-
kisoissa toisin tavoin, osana kisojen kulttuuriohjelmaa sekä avajais- ja päättäjäisseremonioi-
ta.

Kuinka urheilija pääsee olympiakisoihin?

Olympiakisoihin osallistuvien urheilijoiden tulee noudattaa olympialaista peruskirjaa ja oman 
urheilumuotonsa kansainvälisen lajiliiton sääntöjä. Kansainväliset lajiliitot järjestävät olym-
piakarsintakilpailuja. Urheilijoiden ilmoittaminen olympiakisoihin on puolestaan kansallisten 
olympiakomiteoiden vastuulla. 

Jos urheilijalla on kaksoiskansalaisuus, hän voi valita sen maan, mitä hän haluaa edustaa. 
Jos hän kuitenkin on jo edustanut yhtä maata olympiakisoissa tai muussa kansainvälisessä 
arvokilpailussa, ei hän voi kilpailla toisen maan väreissä ennen kuin kolmen vuoden karantee-
niajan päätyttyä.

Olympiakisoissa kilpailemiseen ei yleensä ole ikärajaa, mutta kansainväliset lajiliitot voivat 
asettaa ikää koskevia rajoituksia esimerkiksi terveyssyistä. 

Ilmoittautumalla olympiakisoihin urheilijat sitoutuvat kunnioittamaan olympialiikkeen arvoja. 
Tämä tarkoittaa myös osallistumista dopingtesteihin.

Olympiakisoihin haluavien urheilijoiden tulee olla poikkeuksellisen eteviä omassa lajissaan. 
Päästäkseen tälle tasolle heidän tulee uhrata lukemattomia tunteja valmentautumiseen sekä 
osoittaa kilpailuhenkeä ja polttavaa halua menestyä. Osallistuminen olympiakisoihin on suu-
rimmalle osalle maailman urheilijoista uran tärkein tavoite.

Missä urheilijat asuvat olympiakisojen aikana?

Suurin osa olympiaurheilijoista asuu kisojen aikana olympiakylässä. Aikoinaan olympiaurheili-
joiden oli itse löydettävä majapaikkansa ja huolehdittava omasta ruokahuollostaan. He ma-
joittuivat hotelleihin, kouluihin, sotilaskasarmeihin ja jopa laivoihin! Olympiakisojen osallistu-
jamäärän kasvaessa tuli välttämättömäksi löytää sopivampi ratkaisu.

Ensimmäinen yritys majoittaa olympiaurheilijat yhteen paikkaan tehtiin vuoden 1924 kisoissa 
Pariisissa, joita varten rakennettiin tilapäisiä parakkeja. Ensimmäisenä todellisena olympiaky-
länä pidetään kuitenkin vasta vuoden 1932 Los Angelesin kisojen kylää.

Tällaisten kylien etuna on, että kaikki tarvittava on urheilijoiden ulottuvilla: kaupat, postitoi-
mistot, elokuvateatterit, kulttuurikeskukset sekä tietysti ruokalat. Kisojen ruokahuollon vaa-
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timukset ovat valtavat (vuoden 1998 kisoihin Naganossa toimitettiin 1044 tonnia ruokaa!), ja 
ruokalistojen täytyy olla tarpeeksi monipuolisia tyydyttääkseen viiden eri maanosan urheilijoi-
den makuja.

Olympiakylän turvallisuusjärjestelyt ovat mittavat, ja sisään pääsevät ainoastaan henkilöt, 
joilla on asianmukainen akkreditaatio. Vuoden 1932 olympiakylän vartijoihin kuului jopa pieni 
joukko karjapaimenia, jotka lassosivat kaikki tunkeilijat!
Alun perin olympiakylät oli varattu miehille. Naiset pääsivät samaan olympiakylään miesten 
kanssa vasta Melbournen kisoissa 1956. Olympiakisojen päätyttyä olympiakylä saa usein uu-
den elämän. Urheilijoiden majoitustilat yleensä myydään tai vuokrataan edullisiksi asunnoiksi.

Kuinka voittajat palkitaan?

Antiikin panhelleenisissä kisoissa voittajat palkittiin oliivi-, laakeri- selleri- tai pinjaseppeleel-
lä. Nykyajan olympiakisoissa kunkin lajin kolme parasta urheilijaa saavat kulta-, hopea- ja 
pronssimitalit.

Ennen nykyisten sääntöjen muotoutumista olympiavoit-
tajat palkittiin vaihtelevin tavoin. Ateenassa 1896 ei jaet-
tu kultamitaleita: kunkin kilpailun voittaja sai hopeisen 
ja toiseksi sijoittunut pronssisen mitalin. Vuoden 1900 
olympiakisat järjestettiin Pariisin maailmannäyttelyn 
yhteydessä. Voittajia ei palkittu mitaleilla vaan muistole-
vykkeillä tai taideteoksilla!  Olympiamitalit saivat vakiin-
tuneen muodon vasta Lontoon kisoissa 1908.

Olympiadin kisojen mitalien tulee noudattaa Kansainvälisen 
Olympiakomitean antamia määräyksiä. Vuosina 1928–1968 mitalin etupuolella oli voiton 
jumalattaren Niken kuva, kääntöpuolella kuva väkijoukon kantamasta urheilijasta. Vuodesta 
1972 lähtien kisojen isäntäkaupunki on saanut itse päättää kääntöpuolen kuvateeman. Mitalin 
etupuolta koristaa kuitenkin edelleen voiton jumalatar.

Eri vuosien olympiamitaleihin voi tutustua KOK:n kuvagalleriassa. 

Talviolympiakisojen mitaleja eivät koske yhtä tiukat rajoitukset. Kisojen järjestelykomitea saa 
itse valita mitalien ulkomuodon. Talvikisamitalien muotoilussa onkin käytetty mielikuvitusta ja 
yhdistelty eri materiaaleja, kuten kristallia, graniittia ja lakkaa.

Mitaliseremoniassa käytetty palkintokoroke otettiin käyttöön ensi kerran Lake Placidin talviki-
soissa 1932.

Olympiakisojen palkintoseremonia on aina liikuttava tapahtuma. Vaikka urheilijat viipyvät ko-
rokkeella vain lyhyen aikaa verrattuna siihen, kuinka kauan heiltä on kestänyt sinne päästä, 
ihailevan yleisön suosionosoitukset merkitsevät heille ehkä kaikkein suurinta palkintoa.

Olympiavoittajan mitali on kullattu ainakin 6 grammalla puhdasta kultaa.

Kunkin lajin kahdeksan parasta kilpailijaa palkitaan diplomeilla.

Helsinki 1952, mitalit. Kuva: KOK

https://www.olympic.org/photos/olympic-medals/all-photos
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Miten KOK vaalii olympiamuistoja?

Vierailijat kaikkialta maailmasta ovat tervetulleita Olympiamuseoon, joka sijaitsee Lausan-
nessa, vain muutaman kilometrin päässä KOK:n päämajasta. Olympiamuseosta löytyy koko 
olympialiikkeen perintö: arkistoja, valokuvia, filmejä, dokumentteja ja esineitä olympiakisois-
ta. Museon näyttelyt tarjoavat sekä aikuisille että lapsille mahdollisuuden tutustua olympia-
kisojen ja olympialiikkeen historiaan tutkimalla urheiluun, taiteeseen ja kulttuuriin liittyviä 
aiheita. 

Olympiatutkimuskeskus (OSC) tarjoaa opiskelijoille ja tutkijoille heidän tarvitsemaansa tie-
toa ja dokumentaatiota. Olympiamuseo ja tutkimuskeskus ovat enemmän kuin pelkkä tiedon 
tallentamislaitos. Ne edistävät aktiivisesti olympismin aatetta ja levittävät olympialiikkeen 
henkeä ja arvoja laajan yleisön keskuuteen. Ne tarjoavat paikan oppia, keskustella, tutkia ja 
jakaa tietoa.

Olympiamuseo oli alun perin Coubertinin ehdottama ajatus. Projektin toteutti lopulta KOK:n 
seitsemäs puheenjohtaja Juan Antonio Samaranch.  Olympiamuseo avattiin Genevenjärven 
rannalla 23.6.1993. Rakennuksen suunnittelivat arkkitehdit Pedro Ramírez Vázquez (Meksiko) 
ja Jean-Pierre Cahen (Sveitsi).

Suomessa olympialaisten historiaan ja nykypäivään voi tutustua muun muassa Helsingin 
Olympiastadionilla sijaitsevassa Urheilumuseossa.

Paavo Nurmen piikkarit 1920-luvulta.
Kuva: Urheilumuseo

https://www.olympic.org/museum
http://www.urheilumuseo.fi/
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5. MITEN JÄRJESTÄN 
OLYMPIATAPAHTUMAN? 

Olympiatapahtumissa korostuvat yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen ja onnistumi-
nen. Jokainen yhteisö voi lähteä liikkeelle omista tavoitteista käsin, ennemmin pie-
nin askelin kuin liikaa kerralla.  Olympiakasvatuksella voidaan saavuttaa sitä yhtei-
söllisyyttä ja onnistumista, johon jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla oikeus.

Urheiluopistot toimivat osaltaan näiden tapahtumien käynnistäjinä ja mahdollistajina.  Ta-
pahtumien ja erilaisten yhteistyöprojektien toteuttaminen paikallisesti, olympiakasvatuksen 
sisältöjen hyödyntäminen monialaisesti työsisäoppimisjaksoilla päiväkodeissa, kouluissa ja 
seuroissa on hieno mahdollisuus saada lapset ja nuoret kokemaan olympiahuumaa. Ja oman 
urheiluopiston yhteisiä olympiatapahtumia ei myöskään sovi unohtaa! 

Jotta voit jakaa jotakin, tulee sinulla itselläsi olla vahva kokemus ja tunne siitä, mitä tapah-
tumalla voit saavuttaa. Varalan Urheiluopisto toteutti mm. Reilusti Rioon 2016 teemavuotena 
päivän mittaisen olympiatapahtuman kuudella koululla sekä saman verran liikunnallisia aamu-
navauksia yhdistettynä pitkään toimintavälkkään. Koulujen oppilaat olivat saaneet etukäteen 
harjoitellakseen liikunnan opiskelijoiden suunnitteleman tanssin, jonka he olivat kuvanneet 
opetusvideoksi. Näin kaikki teemavuoden tapahtumat huipentuivat yhteiseen Rio-sambaan 
(nähtävissä Peda.net -kouluverkossa).  

Alla on ohjeita, joiden avulla koulut ja yhteisöt voisivat itsenäisesti lähteä toteuttamaan ta-
pahtumaa. Olympiakasvatus sisältyy koulujen opetussuunnitelmaan niin monialaisen oppimis-
kokonaisuuden kuin yksittäisten oppiaineiden osalta. 

Ensin on valittava työryhmän jäsenet, mahdollisuuksien mukaan myös oppilasjäseniä. Ryh-
mänä voi toimia hyvin myös koulun oppilaskunnan hallitus tai oppilaiden ympäristö/kestävän 
kehityksen ryhmä. Työryhmän on hyvä valmistella koko työyhteisöä varten seuraavat asiat:

Milloin tapahtuma järjestetään?
• Pieniä tapahtumia koko lukuvuoden ajan
• Päätapahtumat olympialaisten ja paralympialaisten yhteydessä
• Vuosittain kevään päätteeksi olympia- tai paralympiapäivänä

Yhteistyö kotien kanssa
• Yhteisten tavoitteiden asettaminen liikkumisen, nukkumisen ja ruutuajan suhteen
• Osallistuminen yhteisiin tapahtumiin, esim. kodin ja koulun talvipäivä

Tursolan koulu, Kangasala
Kuvaaja: Heli Valkama, Varalan Urheiluopisto

https://peda.net/su/olympiakasvatus
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Olympiakasvatusta voidaan toteuttaa säännöllisesti kahden vuoden välein. Se sopii mainios-
ti myös osaksi suunnitelmallista koulun kestävän kehityksen työtä (esim www.vihrealippu.
fi) esimerkiksi lähiympäristöön tutustumisen tai terveellisten elämäntapojen teemavuosina.  
Saatujen kokemusten myötä erilaiset olympiatapahtumat ovat juuri sitä toimintaa mitä 
lapset päiväkodeissa ja kouluissa toivovat. 

Olympialaisten teemavuosien tavoitteena on luoda yhteisöön toimintakulttuuria, joka on avoin 
ja vuorovaikutteinen sekä tukea yhteistyötä niin koulun sisällä kuin kotien ja muun yhteiskun-
nan kanssa. Myös oppilaalla tulee olla mahdollisuus osallistua koulun toimintakulttuurin luo-
miseen ja sen kehittämiseen.

Suomen Olympia-Akatemian tuottamaa olympiakasvatusmateriaalia voidaan hyödyntää kas-
vatus- ja opetustyössä. Niiden sisällöt tukevat uuden opetussuunnitelman (OPS 2016) mu-
kaisia monialaisia oppimiskokonaisuuksia, yksittäisiä oppiaineita ja laaja-alaisen osaamisen 
tavoitteita.

Monialainen oppimiskokonaisuus voi olla: 
•  saman teeman opiskelua kahdessa tai useammassa oppiaineessa samanaikaisesti tai  
 peräkkäin 
•  toiminnallisia aktiviteetteja, kuten teemapäiviä ja erilaisia tapahtumia 
•  pidempikestoisia oppimiskokonaisuuksia, joiden toteuttamiseen osallistuu useampia  
 oppiaineita 
•  oppiaineista muodostettuja integroituja kokonaisuuksia 
•  kokonaisopetusta, jossa kaikki opetus toteutetaan eheytettynä. 

Muutamia esimerkkejä siitä, miten olympiakasvatuksen ja olympia-teemavuoden toiminnot 
vastaavat monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin ja niiden tavoitteisiin:
•  Opiskellaan perustietoa järjestävästä isäntämaasta ja -kaupungista
 • missä sijaitsevat, välimatka Suomesta paikan päälle 
 - luokat 3-6 ympäristöoppi, ”T16 ohjata oppilasta maantieteelliseen ajatteluun, 
 hahmottamaan omaa ympäristöä ja koko maailmaa” 
 - luokat 7-9 maantieto, ”T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista   
 maapallosta” 
 • ilmasto 
 - luokat 7-9 maantieto, ”T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnon- maantieteellisiä ilmi-
 öitä sekä vertailemaan luonnonmaisemia Suomessa ja muualla maapallolla”
  • terveys- ja kulttuurierot 
 - luokat 3-6 ympäristöoppi, ”T19 Ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden osa-aluei-
 ta, arjen terveystottumusten merkitystä” 
 - luokat 3-6 yhteiskuntaoppi, ”T3 Ohjata oppilasta hahmottamaan itsensä yksilönä ja  
 erilaisten yhteisöjen jäsenenä, ymmärtämään ihmisoikeuksien ja tasa-arvon    
 merkityksen.” 
 - luokat 7-9 terveystieto, ”ohjata oppilasta ymmärtämään ympäristön, yhteisöjen,
 kulttuurin ja  tieto- ja viestintäteknologian merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille.” 
 - luokat 7-9 uskonto, ”T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten maa-
 ilmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina.” 

Olympiakasvatusta uuden 
opetussuunnitelman mukaisesti
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•  Oman kisapassin tekeminen, edustettavan valtion valinta ja siihen tutustuminen. Kan-
 salaisuuden voi valita itse joko olemassa olevista valtioista tai käyttää mielikuvitusta ja 
 keksiä uuden 
 - luokat 3-6 suomen kieli ja kirjallisuus, ”T7 ohjata oppilasta tiedon hankintaan, moni-
 puolisten tiedonlähteiden käyttöön” sekä P T15 ”tukea oppilasta kielellisen ja kult-
 tuurisen identiteetin rakentamisessa ja ohjata arvostamaan eri kulttuureja ja kieliä 
 sekä luoda oppilaalle mahdollisuuksia media- ja kulttuuritarjontaan tutustumiseen  
 sekä oman kulttuurin tuottamiseen”
 
•  Maskottien valmistaminen 
 • oma maskotti 
 – luokat 3-6 käsityö, ”T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai  
 yhdessä käsityötuote tai -teos luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin”
 • viralliset maskotit 
 – luokat 3-6 käsityö, ”T6 opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa  
 käsityön suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa” 

•  Sambakarnevaaleihin tutustuminen ja samban opettelu (Esim. Rio)
 - luokat 3-6 musiikki, ”T1 rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin ja raken-
 tamaan myönteistä yhteishenkeä yhteisössään” sekä P ”T6 kannustaa oppilasta koke-
 maan ja hahmottamaan kuulemaansa ja ilmaisemaan ideoita, kuvia, tarinoita tai esi-
 merkiksi tunnetiloja kehollisesti kokonaisvaltaisesti liikkuen” 

•  Kisalajit pantomiimeinä 
 - luokat 3-6 liikunta, ”T1 kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan 
 erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen” sekä P ”T9 ohjata oppi-
 lasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan vastuuta yhteisistä 
 oppimistilanteista” 

Olympiakasvatus on hyvä kirjata joko koulun 
vuosittaiseen työsuunnitelmaan tai kulttuuri-
kasvatus- tai ympäristö/kestävän kehityksen 
ohjelmaan, vaikka seuraavasti:

”Vuosittain toistuvia tapahtumia voivat olla 
esimerkiksi teemapäivät tai monialaiset oppi-
miskokonaisuudet urheilutapahtumien yhtey-
dessä, kuten MM-kisat tai olympialaiset. 
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Mitä olympiakasvatustapahtuma, -päivä tai -viikko 
voisi pitää sisällään?

Kaikille yhteisiä tapahtumia voivat olla mm. 
•  olympiapäivä 
•  paralympiapäivä 
•  ryhmäytymispäivä 
•  Kuntokampanja – Kohti kisoja! 
 Koko koulu kerää sekä koulumatkoiltaan että tunti-, välitunti- ja vapaa-ajan 
 liikunnastaan kilometrejä, jotka on edetty esim. kävellen, juosten, pyöräillen tai 
 rullaluistellen. Koulun tavoitteena on päästä yhteisesti sovitussa ajassa Helsin-
 gistä seuraavian Olympialaisten isäntäkaupunkiin.

1-2h kokonaisuuksia 
•  avajaiset 
•  tietokilpailu kisakaupungista / isäntämaasta / olympialaisista/ paralympialaisista 
 luokassa 
•  buffet 
•  päättäjäiset 
•  kisakaupunki ja isäntämaahan tutustuminen
•  oman luokan edustusmaan valinta ja siihen tutustuminen
 Tässä esimerkki, miten alakouluissa oman edustusmaan valinta voisi tapahtua: 
 3.lk ja 4.lk – Suomi ja Pohjoismaat, 
 5.lk – Eurooppa, 
 6.lk – muu maailma 
•  kisapassien ja –lippujen (valtion lippu, pienoisliput, olympialippu) askartelua 
 sekä miettiä yhtenäistä vaatetusta oman koulun kisoihin 
•  kisamaskottien tai muiden olympia-aiheisten tuotteiden askartelua 
 (Katso esimerkkejä 2. Reilusti Rioon -julkaisusta) 

4h asti 
•  oman koulun kisat (yksilö-, pari- tai ryhmätehtäviä) 
•  kulttuuriolympialaiset 
•  harrastus- ja välinemessu yhteistyössä oppilaiden ja/tai paikallisten seurojen  kanssa

Pienempiä kokonaisuuksia luokka- tai ryhmäkohtaisesti 
•  välituntiolympialaiset mm. – köydenvetoa – sukkulaviestejä – jalkapalloa – 
 frisbeegolfia 
•  reilun pelin oppilaan valinta 
•  asetetaan tavoite ruutuajan ja liikkumisen suhteen viikossa 
•  seurata tulevien Olympialaisten kisatapahtumia etenkin, jos suomalaisia urhei-
 lijoita on mukana 
•  seurata oman edustusvaltion urheilijoita tai muita suosikkiurheilijoita 
•  koristella omaa luokkaa
• tärkeimpien asioiden kokoamista olympiavihkoon tai luokan seinälle

http://epaper.edita.fi/olympiakomitea/rio2/#8
http://3.lk/
http://4.lk/
http://5.lk/
http://6.lk/
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Yhteistoiminnallinen tehtävä 
ajankohtaisesta olympiakaupungista

Kerätkää lehdistä kuvia, jotka liittyvät kaupunkiin ja olympialaisiin.
Kootkaa kuvista ajatuskartta teemoittain luokan tai koulun seinälle.

Kuuluisia 
urheilijoita Nähtävyyksiä

Kuuluisia 
henkilöitäMusiikki

LiikenneMaskotit

Säätaulukko 
oma paikkakunta/
olympiakaupunki

Sanakirja
suomi/olympiakau-

pungin kieli

Avajaiset käynnistävät päivän juhlallisesti

Olympiakisojen avajaiset ovat tilaisuus, joka arvokkain juhlamenoin avaa kisat virallisesti. 
Nykyisin avajaisiin kuuluu muun muassa seuraavia asioita: 

1.  Kisojen tervehdyssanat. 
2. Joukkueiden sisäänmarssi, mahdollisuuksien mukaan oma joukkue on pukeu-
 tunut oman valtion väreihin, valtion lippu ja maskotti. Joukkueet marssivat ava-
 jaisiin järjestävän maan kielen määrittelemässä aakkosjärjestyksessä, kuiten-
 kin niin, että Kreikka marssii ensimmäisenä ja isäntämaa viimeisenä. 
3. Kisojen avaaminen “Julistan avatuiksi … Olympiakisat, jotka juhlistavat nyky-
 ajan … olympiadia.” 
4. Olympialippu nostetaan kentälle pystytettyyn salkoon olympiahymnin soidessa. 
5. Olympiatuli tuodaan olympiasoihdussa avajaisiin ja se jää palamaan kisojen 
 ajaksi olympiastadionilla olevaan tulimaljaan. 
6. Olympiavala, tuomari- ja toimitsijavala. 
7. Joukkueiden ulosmarssi.
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Olympiabingo

Olympiabingo/ opettajan ohje

Olympiabingon toteuttaminen vie aikaa noin 
yhden oppitunnin. Se soveltuu lähinnä pe-
ruskoulun luokille 7–9.

On mahdollista käyttää myös lyhennettyä 
versiota, jolloin opettaja poimii kysymyssar-
jasta 9 tai 16 kysymystä ja oppilaat piirtävät 
vastausruudukon paperille. 

Kysymykset on pyritty laatimaan siten, että 
ne eivät vaadi oppilaalta erityisosaamista,
vaan oikea vastaus on pääteltävissä tai aihe
on olympialaisten aikaan esillä mediassa. 

Jonkin verran ehkä tarvitaan yleissivistystä 
ja toteuttamistilanteessa keskittymistä.

Olympiabingon voi toteuttaa tavallisen bin-
gon tapaan:

Opettaja lukee kysymyssarjan läpi numero-
järjestyksessä hitaasti kysymys kysymyksel-
tä ja ehkä toistamalla jokaisen kysymyksen. 
Oppilas merkitsee oikeana pitämänsä vaihto-
ehdon numeron valitsemaansa kohtaan ruu-
dukkoon. Tämän jälkeen vastaukset käydään 
läpi opettajan johdolla satunnaisessa
järjestyksessä. Kun oppilas löytää oikean 
numeron ruudukosta, hän rastittaa tai ym-
pyröi sen. 

Viisi (lyhennetyssä versiossa 3 tai 4) perät-
täistä rastia pystysuoraan, vaakasuoraan tai 
vinottain antavat oppilaalle ”bingosuoran”,
jonka hän voi ilmoittaa muulle luokalle huu-
tamalla ”bingo”.

Lisähaastetta saa esim. siten, että saatuaan 
”bingosuoran” ensimmäisen kerran oppilas 
”bingo”-huudahduksen sijasta

sanookin ”citius”, toisella kerralla ”altius”, kol-
mannella ”fortius” ja neljännellä ”olympia”, jos 
vielä viides suora syntyy, huudahdus voi olla 
esim. ”Rio”. Tätä tapaa käytettäessä voi olla 
aiheellista kirjoittaa menettely näkyviin
tauluun.

Olympiabingo

Kohta saat kuulla Rioon ja olympialaisiin liit-
tyviä kysymyksiä, joissa jokaisessa on kolme 
vastausvaihtoehtoa. Näistä vain yksi on oikein. 
Merkitse oikean vaihtoehdon numero alla ole-
vaan bingoruudukkoon mihin ruutuun tahansa.

Kun vastauksia tarkastetaan satunnaisessa 
järjestyksessä, merkitse rasti ruudukkoon 
oikean vaihtoehdon päälle esim. Kun sinulla 
on vaakasuoraan, pystysuoraan tai vinottain 
5 perättäisen oikean vastauksen suora, huuda 
”BINGO”.

Onnea matkaan!
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Olympialaiset päiväkodissa

Pikku-Muotialan päiväkoti Tampereella jär-
jesti keväällä yhdessä naapurissa sijaitse-
van Muotialan päiväkodin kanssa yhteiset 

kaksipäiväiset lasten olympialaiset. 

”Olympialaisilla haluttiin opettaa lapsille tois-
ten huomioimista, ystävällistä kaverin koh-
telua, kannustamista, me-hengen luomista, 
oman vuoron odottamista, ohjeiden kuunte-
lemista ja sääntöjen noudattamista”, kertoo 
olympialaiset järjestänyt päiväkodin lastenhoi-
taja Elina Kovalainen tavoitteista. 

Päivien aikana haluttiin nähdä ennen kaikkea 
liikunnan iloa ja riemua sekä onnistumisten 
kokemuksia. Lisäksi tavoitteena oli harjoitella 
pettymysten sietämistä. 

Olympialaiset toteutettiin jakamalla lapset alle 
ja yli kolmivuotiaiden ryhmiin, jolloin liikun-
talajit voitiin suunnitella lasten motorisen 
osaamisen mukaan. Valmistelut aloitettiin jo 
edellisellä viikolla erilaisin askarteluin ja tutus-
tumalla eri maiden lippuihin sekä kulttuureihin. 
Vanhemmat osallistettiin teemaan jakamalla 
koteihin paperille tulostetut olympiarenkaat. 

Vanhempia pyydettiin kirjaamaan renkaiden 
sisään viikon ajan lasten harrastamat lajit tai 
yhdessä toteutetut arkiliikunnat. 

”Liikunta ja liikkuminen on koko perheen 
yhteinen asia”, Elina kertoo päiväkodin lii-
kunnan linjauksesta. 

Liikunnalla pitkäaikaisia 
ystävyyssuhteita 

Vanhempien kannustus on erittäin tärkeää 
lapsen liikkumisen motivoinnissa. Kannus-
tuksen kautta tulee tunne, että minusta 
välitetään ja minusta ollaan kiinnostuneita. 
Liikunta parhaimmillaan myös yhdistää per-
heitä ja luo sosiaalisia suhteita. 

Päiväkodin Olympialaisten tarkoituksena oli 
luoda jokaiselle lapselle iloinen mieli ja tarjo-
ta onnistumisen kokemuksia sekä huomata 
kannustamisen voima. Jokaiselle haluttiin 
luoda tunne siitä, että liikkuminen on muka-
vaa – ja kaverin kanssa vieläkin kivempaa. 
Yhdessä voi tehdä parhaansa ja kaveria on 
mukava tsempata. Yhdessä myös pettymys-
ten jakaminen on helpompaa.

”Olympialaisten aikana lapset olivat in-
noissaan uusista lajikokeiluista ja he saivat 
harjoitella motorisesti haastaviakin taitoja. 
Pienemmät oppivat isommilta lapsilta mal-
lioppimisen muodossa”, Elina tiivistää koke-
muksia. 

Seuraavana vuonna Rion Olympialaiset 

Vuonna 2016 päiväkoti järjesti lasten olym-
pialaiset Rio-teemalla. Olympialaisten jär-
jestämiseen pyydettiin apua lähellä olevilta 
urheiluseuroilta tai urheiluopiston opiske-
lijoilta. Samalla eri lajit pääsivät tuomaan 
osaamistaan lapsille ja saivat mahdollisesti 
uusia harrastajiakin. 

Teksti ja kuva: Nina Luukkainen
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Esineiden poiminta 

(40 sokkoliinaa ja 40 erilaista esinettä mm. 
pikkukartioita) 

Muodostetaan 4–6 hengen joukkueita. 
Joukkueen tehtävänä on poimia mahdolli-
simman monta esinettä maasta. 

Joukkueen tulee edetä yhdessä jonossa, 
kädet toistensa hartioilla. Kaikilla muilla 
joukkueen jäsenillä on liina silmillä paitsi 
opastajalla, joka on jonon viimeisenä. Hän 
pysyy sillä paikalla, kun jono on liikkeessä 
ja esineitä poimitaan. 

Ainoastaan jonon ensimmäinen saa poimia 
esineen. Kun esine on poimittu, opasta-
ja pysäyttää jonon ja käy hakemassa jo-
non ensimmäisen jonon perälle opastajan 
eteen. Näin saadaan uusi esineen poimija. 

Opastaja EI saa käyttää sanoja eteenpäin, 
taaksepäin, oikealle ja vasemmalle, vaan 
joukkueiden täytyy keksiä /sopia oma kieli. 
SEIS on ainoa sana, jota saa ja tulee käyt-
tää, jos on vaara satuttaa itseä tai muita. 

Kun opastaja on valittu, kieli on sovittu ja 
joukkueet ovat jonossa liinat silmillä sekä 
opastaja viimeisenä, niin joukkueiden vä-
linen kisa voi alkaa. Jos on aikaa, niin kisa 
voidaan uusia ja opastajaa voidaan vaihtaa. 

Pituushyppy antiikin olympia-
laisten tapaan

(joukkuekisa, vauhditon pituus painojen 
kanssa) 

2 hyppyä (parempi lasketaan mukaan luo-
kan tulokseen) 

Lopputulos on luokan keskiarvo. 

Painoina voidaan käyttää mm. käsipainoja, 

Vinkkipankki kesäolympialaisiin

kiviä, vedellä tai hiekalla täytettyjä kahvallisia 
mehukannuja.

Antiikin aikana urheilija hyppäsi vauhditta ja 
hänellä oli molemmissa käsissään painot, jotka 
auttoivat viemään hypyn pidemmälle. Urheilija 
heitti painot pois ilmalennon aikana (ylimääräi-
nen paino pois). Painojen käyttö pituushypyssä 
kiellettiin kansainvälisissä yleisurheilusään-
nöissä vuonna 1898. 

Keihäänheitto (joukkuekisa) 

Heitetään sekä vasemmalla että oikealla kä-
dellä. Lasketaan heitot yhteen. Luokan loppu-
tulos on oppilaiden yhteistulosten keskiarvo. 

Tasatassut keilat kädessä (joukkuekisa) 

Koulu voi vapaasti miettiä kuinka monta jäsen-
tä joukkueen muodostaa. Tavoite on hyppiä 
tasahyppyjä keilat kädessä. Seuraava hyppää-
jä jatkaa aina siitä mihin edellinen hyppääjä 
pääsi. 

Kaksi hyppykierrosta. 

Sukkulaviesti (joukkuekisa) 

Normaali vastakkaisina jonoina toteutet-
tu juoksuviesti. Perussukkulaviestiä voidaan 
muuntaa mielikuvituksen mukaan mm. 
•  radassa mukana pujottelua, esteitä tms. 
•  pukeutumisviestinä, jossa joku löysä 
 vaate toimii viestikapulana 
•  juoksun sijaan edetään pyörätuoleilla
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Vinkkipankki talviolympialaisiin

Tälle sivulle ja seuraavalle aukeamalle on kerätty vinkkejä erilaisten talviolympialaistapahtu-
mien järjestämiseen liittyen. Vinkkejä voi soveltaa eri kulttuuriin, kieleen ja kaupunkiin sen 
mukaan missä olympialaiset seuraavan kerran järjestetään. 

•  lajiesittely, oman koulun oppilas vetää jotain lajia kummioppilaille
•  omasta harrastuslajista kertominen muille: koulun oppilas tai paikallinen urheilija 
•  media: toimittajan työhön tutustuminen, paikallislehden kanssa yhteistyö
•  olympia-aiheinen video 
•  5. lk tekemä tietopaketti olympiakaupungista (maantiede)
•  harjoitellaan yhdessä olympiamaan kielen sanastoa ja kirjaimia esim. natiivioppilaan 
 kanssa (tai katsotaan videolta/nauhalta)
•  uskonto: olympiamaan uskontoon tutustuminen
  Yhteinen aamunavaus salissa, jossa uskonnonopettaja kertoo ryhmänsä kanssa uskon-
 nosta, mukana myös esim. uskonnolle tyypillistä laulua 
•  kuntokampanja (kierretään koulua tai vastaavaa matkaa, kerätään leimoja tms. merk-
 kejä suorituksesta)
•  olympiakerhon perustaminen varhaisessa vaiheessa, esim. maskottien tekeminen (kä-
 sityö)
•  aamujumpat, välituntijumpat, esitykset (esim. olympiarenkaisiin liittyen) 
•  musiikkikerho: venäjänkieliset laulut
•  kotitalous: Venäjän ruokakulttuuri
•  historia: antiikin Kreikka/Olympian kisat
•  hiihtopäivä: kerätään kilometrejä, kaikki lasketaan yhteen 
 Voit tarkistaa esim. www.napsu.fi -sivustolta oman paikkakunnan/koulun etäisyyden 
 tulevasta olympiakaupungista - jos vaikka koko koulu pääsisi hiihtämällä olympiakau-
 punkiin asti, kun kaikki kilometrit on laskettu yhteen. Lähtö kohti olympiakaupunkia voi 
 alkaa jo hiihtopäivästä ja jatkua tammi-helmikuussa.
•  liikunnallinen joulukalenteri, kuka tekee mitä tekee, koko koulun henkilöstö mukaan
•  kuntoliikuntavälitunti: peruskuntokauden aloitus (selkeä alku ja loppu, ei liian pitkä) 
 – sporttikuukausi (kävelyä, kummioppilaat mukana, sauvakävely)
•  helmikuu on hiihtokuu, kirjataan liikuntatuntien aikana hiihdetyt kilometrit, jokaisen 
 hiihtämä kilometri tärkeä – rehellisyyden ja reiluuden periaate
•  kuvataide, runo tms. kilpailu olympiakaupunkiin liittyen, palkintojen jako olympia-
 viikolla
•  olympiaviikon valmistelu, pieninä hetkinä kisoja kohti

Hyödynnä x-breikki ja lisää liikettä tunnille! 

LINKKIVINKKI

http://www.slideshare.net/x-breikki
http://www.napsu.fi/
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Laji + sovellukset 

 
Tavoite 

 
Tehtävän 
toteutus 

 
Ohjeistus 

 
Välineet 

Curling Tarkkuus Yksilö/ 
ryhmä 

 curlingkivet 

Ihmiscurling  Pari / 
ryhmä 

Toinen oppilas 
pyrkii työntämään 
liukurilla istuvan 
oppilaan lähelle 
maalipistettä TAI 
jonkin tietyn viivan 
yli 
 

2 liukuria ja 
maalialue 

Mehukatticurling  Yksilö / 
ryhmä 

Pelataan curlingia 
mehukattipulloilla 

Täytettyjä 
mehukattipulloja 
ja maalialue 

Silitysrautacurling  Yksilö / 
ryhmä 

Pelataan curlingia 
vanhoilla 
silitysraudoilla 

Silitysrautoja ja 
maalialue 

Viestit     
Sukkulaviesti kaveria  
pulkassa vetäen 

Yhteistoiminta, 
koordinaatio, 
tasapaino, liike 

Yksilö / 
pari / 
ryhmä 

 Pulkka per 
joukkue 

Junaviesti  pulkalla 
mäessä(veturi + 
vaunut) 

  Oppilas juoksee 
mäen ylös ja laskee 
pulkalla alas. Sitten 
hän ottaa kaverin 
mukaan, juoksevat 
ylös ja taas 
laskevat alas, + 
kolmas, + neljäs, + 
viides oppilas 

 

Sokkohiihto   Toinen hiihtää 
sovittua reittiä ja 
toinen antaa ohjeita 

 

Sukkula yhdellä 
suksella 

    

”pyörätuolisukkula”    Tuoli, jonka alle 
on laitettu sukset 
+  normaalia 
lyhyemmät sauvat 
 

Tandemhiihto     
Ampumahiihto  + Silmä-

käsikoordinaatio 
 Hiihto-osuus + 

ammuntaosuus, 
joka voidaan 
suorittaa erilaisilla 
välineillä soveltaen 
mm. tennispallo, 
tikka, lumipallo, 
laserase 
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Laji + sovellukset 

 
Tavoite 

 
Tehtävän 
toteutus 

 
Ohjeistus 

 
Välineet 

Tarkkuusluistelu / 
tarkkuushiihto 

Tarkkuus, 
yhteistoiminta, 
ajan ja matkan 
arviointi 

Yksilö / 
Ryhmä 

Kerrotaan reitti ja 
idea 

Ajanotto, Radan 
merkkaus 

Mäkihyppy Tasapaino, 
koordinaatio, 

Yksilö / 
Joukkue 

 Minarit/ Omat 
sukset, tuomarit, 
suorituspaikka 

Pujottelu    suksin, minarein, 
rattikelkalla, 
pulkalla 

Näytöslajit 
Esim.  
Muodostelma-
luistelu, 
Lumilautailu, 
 

 Yksilö / 
joukkue 

Jos joku oppilaista 
harrastaa 
jotakin ”harvinaise
mpaa” lajia, niin 
hän voisi esitellä 
sitä 

 

Talviset pallopelit 
LaCrosse, 
hankifutis, 
lumisähly 

    

Lumipaini Tasapaino, voima, 
ketteryys, voima 

Yksilö/ 
Joukkue 

Säännöt, 
tuomarointi, 
pystypainina tai 
istualteen selät 
vastakkain toista 
kehästä ulos 
työntäen 

Painikehän 
merkkaus 

Tietovisa 
Esim. 
ongelmanratkaisu  
(olympiarenkaiden 
järjestys)  

Yleistieto, 
ryhmädynamiikka / 
yhteistyö 

Joukkue Vastataan 
kysymykseen tai 
tehdään tehtävä. 
Väärästä 
vastauksesta joku 
liikunnallinen 
tehtävä 
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Järjestetään paralympiapäivä!

Ideoita aamunavaukseen

Onko paikkakunnalla vammaisurheilijaa? 
Onko koulun käynyt joku vammaisurheilija? 
Kutsukaa hänet kertomaan omasta urheili-
janurastaan koko koululle.

Paralympiakomitea on tehnyt monta video-
ta paralympiaurheilusta. Ne löytyvät YouTu-
besta Suomen Paralympiakomitean omalta 
kanavalta. Esim. Para School Day -aamuna-
vausvideo, paranuoret, paralympiahistoria 
ja Tie Tähtiin -urheilijapooli sopivat hyvin 
päivän aloitukseksi. 

Pantomiimiesityksiä eri paralympialajeista – 
muut yrittävät arvata. 

Välineiden vuokraus 

Apuvälineitä kuten pyörätuoleja voi vuokra-
ta www.välineet.fi kautta edullisesti.

Helposti sovellettavia paralympialajeja

–  näkövammaisten juoksu
–  maalipallo - peliopas
–  istumalentopallo 
–  boccia: petanquen kaltainen tarkkuus-
 heittokilpailu 
–  näkövammaisten jalkapallo - peliopas

Tuntisuunnitelmia

Oppitunti 1 (liikunnallinen)
- Maalipallo
- Pohjustus..
- Viitepeli: aarteenetsintä
- Istumalentopallo
- koppipallo & syöttöharjoituksia

Oppitunti 2 
- Väittelyharjoitus (5.luokasta ->)
- Pantomiimiharjoitus eri paralympia-
 lajeja

LINKKIVINKKI

Katso paralympialajien ohjeet Reilusti 
Rioon -julkaisusta ”Suvaitsevaisuus”.

Lisätietoja verkossa!

Lataa esimerkiksi Vammaisurheilu 
tutuksi -tehtäväpaketti käyttöösi! 

Tutustu Para School Day -kiertueeseen! 

Luottamusjuoksun ohjeet YouTubessa!

https://www.youtube.com/user/finnishparalympic
https://www.youtube.com/user/finnishparalympic
http://www.sport.fi/system/resources/W1siZiIsIjIwMTUvMTEvMjMvMTVfNTJfMzhfNTk3X1BlbGlvcGFzLnBkZiJdXQ/Peliopas.pdf
http://www.sport.fi/system/resources/W1siZiIsIjIwMTUvMTEvMjMvMTVfNTJfMzhfNTk3X1BlbGlvcGFzLnBkZiJdXQ/Peliopas.pdf
http://www.sport.fi/system/resources/W1siZiIsIjIwMTUvMTEvMjMvMTVfNTJfMzhfNTk3X1BlbGlvcGFzLnBkZiJdXQ/Peliopas.pdf
http://epaper.edita.fi/olympiakomitea/rio3/
http://www.sport.fi/paralympiakomitea/para-school-day/opetus-ja-ohjausmateriaaleja
http://www.sport.fi/paralympiakomitea/para-school-day
https://www.youtube.com/watch?v=zc7WqVv9DfI
http://www.v�lineet.fi/


81

Oppilaat, opiskelijat ja työyhteisö mukaan 
suunnitteluun ja toteutukseen

Aikataulu 

Seuraavassa oppilasneuvoston kokouksessa kerrotaan lasten/nuorten mahdollisuudesta osal-
listua olympiateemavuoden tapahtumien suunnitteluun, ”nuorilta nuorille”. 

Ohjeistus ja sisältö 

Olympiakasvatusinfoa järjestävälle ryhmälle: 
•  Järjestävänä ryhmänä voi toimia esim. oppilasneuvosto, tukioppilaat tai kiin-
 nostunut oppilasryhmä. Koulut, joiden yhteydessä tai lähellä toimii lukio, voivat 
 kysyä apua lukiolaisopiskelijoilta. Voisiko lukiolaisille muodostua kurssi tai osa 
 sitä tapahtuman järjestämisestä? Muistakaa myös urheiluopistojen tarjoama 
 apu tapahtumien järjestämisessä! 
•  Ryhmää voi motivoida esim. Olympia-Akatemian videoilla: 
 Liikkuen Lontooseen 2012 kouluprojekti 
 Vancouver 2010 kouluprojekti
•  Ryhmä toimii opettajien ”vasempana kätenä” sekä roolimallina koko koululle.

Sopikaa koulussa käytännöt: 
•  Millä ajalla oppilasryhmä tekee tätä työtä? 
•  Miten oppilasryhmä voitaisiin palkita tekemästään työstä (diplomi, jäätelö, yh-
 teinen ruokailu, toiminnallinen ilta esim. keilaaminen, tai lukiolaisille kurssi tai 
 osa sitä)? 

Kyselyn järjestäminen oppilaille: 
•  Voidaan järjestää kysely oppilaille olympiapäivän olympiapäivän sisällöistä ja 
 toiminnasta. 
•  Miettikää annetaanko raamit/ehdotukset ennakkoon, joista oppilaat valitsevat 
 kiinnostavimmat + lisäksi avoin vaihtoehto. 

Teemavuoden suunnittelu: 
•  aikataulu 
•  mille luokka-asteelle tarjotaan mitäkin 
•  yhteiset tapahtumat 
•  vastuuhenkilöiden nimeäminen 
•  tarvittavat välineet 

Oppilaspari voi käydä kertomassa asiasta vanhempainyhdistykselle: 
•  miten vanhempainyhdistys voisi olla mukana tukemassa toimintaa (rahallisesti / 
 toiminnallinen apu)?

Seuranta 

Kampanjan aikainen seuranta 
•  Oppilasryhmän vetäjä toimii aikuisena tukihenkilönä 

https://youtu.be/Ks48WY2Q7Gs
https://www.youtube.com/watch?v=aEVRMCW9lk0
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Miten työyhteisön saa hyvin mukaan?

Olympiatapahtumien suunnitteluun kannattaa käyttää aikaa. Toiset meistä ovat asiasta in-
nostuneempia kuin toiset, joten yhteishengen nostattamista omassa työyhteisössä on syytä 
miettiä huolella. Tätä varten suosittelemme TYHY-päivän järjestämistä ja työryhmän (oppi-
laat, opiskelijat tms.) perustamista. 

TYHY-päivän sisältö 

TYHY-päivän aikana tulevaan teemaan tutustutaan käy-
tännön läheisesti järjestämällä tunnin pikaolympialaiset. 
Pikaolympialaisissa jokainen saa kokeilla ryhmäytymis- 
tai kisalajeja. Toiminnallisuuden lisäksi työryhmä jakaa 
infoa, välittää vinkkejä ja mahdollisia vaihtoehtoja, mitä 
omassa yhteisössä voidaan tehdä. Lopuksi nautitaan 
vaikka kreikkalaista (tai tulevien olympialaisten isäntä-
maan) ruokaa. 

TYHY-päivän runko: 
•  kisatunnelmiin kuvien kautta 
•  antiikin jumalien vuoropuhelu
•  yhteinen toiminnallinen hetki 
•  kreikkalainen ruoka

Olympiahuumaa -Prezi
Reilusti Rioon -materiaali- ja vinkkipankki

LINKKIVINKKI

Kampanjan jälkeinen seuranta 
•  Oppilasryhmä voi keskustella keskenään mikä meni hyvin, missä on parannet tavaa 
•  Oppilasneuvosto voi tehdä pienimuotoisen kyselyn koko koululle, miten päivä 
 sujui – mitä hyvää, mitä kehitettävää

Suksien Sotšiin -teemavuoden vinkkejä sovellettiin monin tavoin

Ideoita olympiapäivän järjestämiseen voi kerätä Suksien Sotšiin -teemavuoden viimei-
sestä julkaisusta, klikkaa tästä! 

https://prezi.com/cexjrznnoa_f/olympiakasvatusmateriaali/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://www.sport.fi/olympiakomitea/olympia-akatemia/reilusti-rioon-2016
http://epaper.edita.fi/olympiakomitea/suksiensotsiin4/


83

•  Perustakaa työryhmä, ellei sitä jo ole. Työryhmä voi 
 koostua oppilaista, henkilökunnasta, koulun ulkopuolisesta 
 avusta tai niiden yhdistelmästä 
•  Koulun oman pressiryhmän perustaminen 
•  Ota yhteys ruokalaan ruokailun teemaviikon järjestämiseksi 
•  Tilavaraukset, jos jotain järjestetään koulun ulkopuolella 
•  Mahdollisen urheilijavierailun miettiminen/yhteydenotto urheilijaan 
•  Yhteys lajiliittoon, jos saisi yhdistettyä jonkin lajiesittelyn olympiaviikolle 
•  Kutsu paikallismedian edustajat paikalle teemapäivien aikana tai toinen vaihtoehto on, 
 että oppilaat/opiskelijat kirjoittavat jutun paikallislehteen
• Muistakaa myös tapahtuman ennakko- ja jälkimarkkinointi sekä tapahtumapäivän do-
 kumentointi! 

MUISTILISTA

Esimerkki päivän mittaisen ohjelman aikataulusta

8.10  Kotiluokkaan
8.30  Aamunavaus – lipunnosto ja avajaiset
9.10  Siirtyminen suorituspaikoille
9.20    10 suorituspaikka à 20 min 
12.40  Ruokailu 40 min
13.20  Välitunti
13.30  Kotiluokkaan + reilun pelaajan äänestys
13.50   Päättäjäiset
14.15  Päivä päättyy

Oletko oppinut jotakin uutta omasta ja muista kulttuureista 
tämän opintokokonaisuuden sisällä?

”Pitää tietää mistä on tulossa tietääkseen mihin on menossa.”  

KULTTUURINEN KESTÄVÄ KEHITYS



Oheinen materiaali on koottu yhteistyössä urheiluopistojen, 
Suomen Olympia-Akatemian, LiiKe ry:n, SUEK ry:n, 

Suomen Paralympiakomitea ry:n, Urheiluopistojen Yhdistyksen ja 
FEE Suomen kanssa.

Copyright: Urheiluopistojen yhdistys ry ja 
Suomen Olympia-Akatemia 2016
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