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Tämä on ensimmäinen verkkojulkaisuista, jotka vievät vaihe vaiheelta Suksien Sotšiin –tapahtumajärjestäjiä kohti 
huipennusta – Sotši 2014 olympia- ja paralympiakisoja sekä niiden yhteydessä järjestettäviä koulujen ja päiväkotien 

iloisen talvisia liikuntatapahtumia.

Urheilutermein lukuvuoden ensimmäisinä kuukausina asetetaan tavoitteet ja tehdään pohjatyö kohti kauden ”pääkilpai-
luja”. Pienten välietappien kautta lähestytään huipennusta.

Suksien Sotšiin –julkaisut 
1 ”Tavoitteiden asettaminen ja peruskuntokausi” / elokuu 2013 
2 ”Kilpailuun valmistava kausi” / marraskuu 2013 
3 ”Viimeistely ja herkistely” / tammikuu 2014
4 ”Mitalikahvit ja johtopäätökset” / huhtikuu 2014

Suksien Sotšiin 2014 -teemavuotta järjestävät Suomen 
Olympiakomitea, Suomen Paralympiakomitea, 
Valo, Opetushallitus ja Liikkuva koulu -ohjelma.

Kiitokset myös tähän julkaisuun toimitetuista materiaaleista 
Varalan Urheiluopistolle ja Urheiluopistojen  
yhdistykselle sekä Nastolan Kirkonkylän koululle.
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Esipuhe
Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla oikeus kokea olympiahuuma ja olla osa olympia-
perhettä, kun talvilajien olympialaiset ja paralympialaiset kisataan Venäjän Sotšissa 
tulevana talvena. 

Jokaisella päiväkodilla ja koululla on mahdollisuus osallistua tulevaan ur-
heilujuhlaan omien tavoitteiden mukaisesti. Ota lapset mukaan 
suunnitteluun - tehdään tästä lasten ja nuorten näköinen 
urheilu- ja kulttuurijuhla!

Suksien Sotšiin olympiakasvatusvuosi on jaettu 
neljään teemaan alkaen peruskuntokaudesta 
elo-syyskuussa, kohoten huippuunsa helmi-maa-
liskuussa olympialaisten ja paralympialaisten 
aikaan ja päätyen olympia- ja paralympiapäivään 
toukokuussa. 

Olympiakasvatusta voidaan toteuttaa erilaisilla 
teema- ja ainekokonaisuuksilla jokaisessa aineessa, ei 
ainoastaan liikuntatunneilla. Nyt teemat on hajautettu 
pitkin vuotta, jotta ne eivät rasita liikaa normaalia arkea.

Koulun rehtorina voin sanoa, että Suksien Sotšiin -materiaali vastaa 
niihin haasteisiin, mitä me kohtaamme kasvattajina omassa työyhteisös-
sä. Näitä haasteita mielestäni ovat yhteisöllisyys, viihtyisyys ja erityisesti 
toiminnallisuus. 

Suksimalla Sotšiin tarjoamme liikunnan ja onnistumisen iloa 
kaikille, niin liikunnallisille kuin vähän liikkuville lapsille. Pai-
notamme hyviä tapoja ja toisen kunnioittamista mm. ryhmän 
yhteisillä kasvatus- ja reilun pelin tavoitteilla. 

Olympiakasvatukseen tulee saada mukaan myös kodit. Se on hyvä aloittaa toiminnallisella vanhempainillalla. Otetaan  
lapset mukaan jo suunnitteluvaiheessa, näin kisoista tulee lastennäköiset.

Latu-ura on nyt avattu, lähtekää liikkeelle pienistä asioista ja iloitkaa liikunnasta!

Petri Haapanen
Suomen Olympia-Akatemia, 
puheenjohtaja
Vääksyn koulu, rehtori
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Ilmoittaudu  
Suksien Sotšiin 
-teemavuoteen!

 

Meillä on ilo kutsua Sinut ja oppilaasi Suksien Sotšiin 
-teemavuoteen, joka huipentuu Sotšin talviolympialaisiin 
7.-23.2.2014 ja talviparalympialaisiin 7.-16.3.2014.
 
Ota kutsu vastaan – lisätiedot ja ilmoittautuminen:  
www.olympiakomitea.fi/suksiensotsiin
 

Tarjoamme teille maksutta seuraavat 
Suksien Sotšiin 2014 –materiaalit:
•	 Ideoita ja vinkkejä tapahtuman järjestämiseksi neljässä 

Suksien Sotšiin -verkkojulkaisussa 
•	 Reilun pelin diplomi
•	 Osallistujadiplomit
•	 Kouludiplomi
•	 Olympiajoukkueen “Terveiset Sotšista “ -postikortti 

Venäjältä postitse
•	 Paralympiajoukkueen “Terveiset Sotšista “ -postikortti 

Venäjältä postitse

Omakustannehintaan tilattavissa on myös  
Citius-Altius-Fortius -olympiakasvatuskansio, jonka muka-
na toimitetaan myös olympialippu.

Tervetuloa mukaan,  
latu kohti Sotšin talvikisoja 2014 on avattu!

http://www.olympiakomitea.fi/suksiensotsiin
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Mistä latu lähtee?
Suksien Sotšiin -tapahtumissa:
•	 Korostuvat yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen ja onnis-

tuminen, jokainen yhteisö voi lähteä liikkeelle omista 
tavoitteista käsin, ennemmin pienin askelin kuin 
liikaa kerralla, toteuttaminen sisältyy koulujen opetus-
suunnitelmaan niin läpäisyaineiden kuin yksittäisten 
oppiaineiden osalta. 

•	 Olympiakasvatuksella voidaan saavuttaa sitä yhtei-
söllisyyttä ja onnistumista, johon jokaisella lapsella ja 
nuorella tulee olla oikeus. 

Milloin Suksien Sotšiin järjestetään?
•	 Pieniä tapahtumia koko lukuvuoden ajan
•	 Päätapahtumat helmi-maaliskuussa olympialaisten ja 

paralympialaisten yhteydessä
•	 Vuosittain kevään päätteeksi olympia- tai paralympia-

päivänä.

Mitä järjestetään? Kaikille yhteisiä tapahtumia voivat 
olla mm.
•	 Välituntiolympialaiset
•	 Olympiapäivä
•	 Paralympiapäivä
•	 Ryhmäytymispäivä
•	 Avajaiset
•	 Oman koulun kisat (yksin, pareittain tai ryhmässä)
•	 Kulttuuriolympialaiset
•	 Päättäjäiset ja buffet

Luokkakohtaisesti voidaan toteuttaa
•	 Omaan valtioon tutustuminen
•	 Luokkakohtaisten tavoitteiden asettaminen esim. ruu-

tuajan ja liikkumisen suhteen
•	 Reilun pelin oppilaan valinta
•	 Oman luokan koristelua
•	 Tärkeimpien asioiden kokoamista olympiavihkoon tai 

luokkaseinälle

Yhteistyö kotien kanssa
•	 Yhteisten tavoitteiden asettaminen liikkumisen, nuk-

kumisen ja ruutuajan suhteen
•	 Osallistuminen yhteisiin tapahtumiin, esim. kodin ja 

koulun talvipäivä

Työryhmä ja sen tehtävät
Ensin on valittava työryhmän jäsenet, mahdollisuuksien 
mukaan myös oppilasjäseniä. Työryhmän on hyvä valmis-
tella koko työyhteisöä varten seuraavat asiat:
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Miten oman työyhteisön  
saa hyvin mukaan?

Suksien Sotšiin tapahtumien suunnitteluun kannattaa 
käyttää aikaa. Toiset meistä ovat asiasta innostuneem-

pia kuin toiset, joten yhteishengen nostattamista omassa 
työyhteisössä on syytä miettiä huolella. Tätä varten suosit-
telemme oman TYHY-päivän järjestämistä ja työryhmän 
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 kreikkalaista 
tai venäläistä ruokaa.

Tyhy-päivän runko:
•	 kisatunnelmiin kuvien kautta
•	 antiikin jumalien vuoropuhelu*
•	 yhteinen toiminnallinen hetki
•	 kreikkalainen ja / tai venäläinen ruoka

Antiikin jumalien vuoropuhelu*
(Lähde: Citius-Altius-Fortius koulujen olympiakasvatusmateriaali.  
Toim. Suomen Olympiakomitea)

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 pysty-
tetään kilpailualueen ulkopuolelle. Voinko ottaa 
Afroditen avukseni? Hänen kauneutensa voi 
viihdyttää kansaa.

3) AFRODITE
Kauneudestani puhutaan paljon, mutta ei pidä 
unohtaa, että olen myös rakkauden jumalatar. Ys-
tävyyden 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 tar-
kistaa, että kilpa-ajoneuvot 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 luot-
taa kisojen onnistumiseen. 
Eläköön kisat Kreikan Olympiassa, 
eläköön kisat 
_____________________________!
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Miten kodit saa mukaan  
lisäämään liikunnallisuutta?

2) Pohjustus illan teemaan Liikkuva koulu: Viihtyisyyttä 
ja työrauhaa kouluihin
http://www.liikkuvakoulu.fi/liikkuva-koulu/tietoa-kouluille. 
Alla mainitut julkaisut löytyvät puolestaan osoitteesta: 
http://www.liikkuvakoulu.fi/materiaalit/julkaisut

Viihtyisämpiä koulupäiviä. 
Liikkuvissa kouluissa tehdään yhdessä, otetaan oppilaat 
mukaan suunnitteluun, ajatellaan asioita uudella tavalla. 
Monessa koulussa tämän on huomattu parantavan yleistä 
kouluviihtyvyyttä. Lue lisää julkaisusta ”Viihtyvyyttä ja 
työrauhaa”.

Liikkuminen auttaa oppimaan. 
Uusimpien tutkimusten mukaan liikkuminen koulupäi-
vän aikana on yhteydessä hyvään koulumenestykseen. 
Liikkuminen vaikuttaa erityisesti koululaisten tiedolliseen 
toimintaan kuten muistiin ja toiminnanohjaukseen. Lue 
lisää julkaisusta ”Liikunta ja oppiminen”.

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

Työrauhaa luokkiin. 
Liikkuvien koulujen henkilökunta on raportoinut työrau-
han parantumisesta. ”Välituntien valvominen on tullut 
helpommaksi, kun oppilailla on mieluisaa tekemistä ja 
kahnaukset ovat vähentyneet”, kertoi eräs opettaja Liikku-
va koulu -kokemuksiaan. Lue lisää julkaisusta ”Viihtyvyyt-
tä ja työrauhaa”

3) Pienryhmätyöskentely
Pienryhmätyöskentely voidaan toteuttaa pysäkkityösken-
telynä kiertäen rastipisteeltä toiselle tai keskusteluryhmi-
nä salissa. Rastipisteellä voi olla henkilö joka pohjustaa 
aihealueen tai rastipiste voi toimia ideariihenä. Rastipistei-
den aiheita voivat olla:

•	 Mitä koulu voi tehdä? Koulupäivän rakenne, oppitun-
nit, tapahtumat, koulun tilat

•	 Mitä kodit voivat tehdä? Ruutuaika, koulumatka
•	 Harrastustarjonta omalla alueella
•	 Energiaa ravinnosta

4) Taukojumppa

5) Yhteinen koonti:
Illan lopuksi yhteinen koonti ennakkoon sovittujen henki-
löiden osalta esim. rehtori, vanhempainyhdistyksen pj., ja 
sovitaan ne asiat, joita viedään eteenpäin.

(Lähde: mukaeltu Nastolan Kirkonkylän koulun ”Perheiden ilta”  
–ohjeistusta)

Toiminnallisen vanhempainillan sisältö
Ennen vanhempainiltaa selvitä mahdolliset yhteistyökumppanit, esim. liikunta, nuoriso-, terveystoimi ja urheiluseurat.

Esimerkkiohjelma:
1) Motivointi: 

http://www.liikkuvakoulu.fi/liikkuva-koulu/tietoa-kouluille
http://www.liikkuvakoulu.fi/materiaalit/julkaisut


9

Pystytkö sinä tekemään sata toistoa jossain liikuntasuorituksessa? Uskallatko kokeilla? Saatko 
muilta kannustusta vai pelkäätkö epäonnistumista ja toisten naurua?
Nouse ylös ja hypi yhdellä jalalla viisi kertaa paikallaan, käänny oikealle ja toista viisi hyppyä 
samalla jalalla. Käänny aina viiden hypyn jälkeen oikealle käyden läpi kaikki ilmansuunnat. 
Kolme tärkeää kysymystä, mietitään niitä jokaista erikseen.

Uskallatko kokeilla?
Liikunnan tulisi olla kivaa, mutta siihen sisältyy aina itsen-
sä voittamista ja riskin ottamista.  Jos lähdet kokeilemaan 
hyppynarulla hyppäämistä, et todennäköisesti onnistu heti 
ensimmäisellä yrittämällä. Moni luovuttaa jo ensimmäi-
sen yrityksen jälkeen, koska hyppynaru on niin huono. 
Kuitenkin ilman epäonnistumisia, emme voisi kehittyä ja 
tulla paremmiksi. 

Siirry nyt istumaan oman pulpetin päälle. 

Saatko muilta kannustusta vai pelkäätkö epäonnistu-
mista ja toisten naurua?
Kun näet toisen harjoittelevan jotain temppua tai vas-
taavaa, osaatko toimia kannustavasti. ”Vau, se meni jo 
melkein” , ”Toi oli jo hyvä”, ovat niitä kannustavia viestejä, 
joilla kaveri jaksaa vielä yrittää lisää. Ne eivät tule aina 
automaattisesti ja aidosti. Myös myönteisiä sanoja tulee 
harjoitella ja toistaa.

Olympiakasvatus korostaa parhaansa yrittämistä eri tilan-
teissa. Harjoittele ja tee toistoja paljon, kehu ja kannusta 
toisia, anna itsellesi myönteistä palautetta ja hyväksy se, 
että välillä sinun tulee epäonnistua, jotta voit taas onnistua. 
Liikkumalla voit  onnistua ja voittaa, itsesi.

Pystytkö toistamaan jotain liikesuoritusta monta ker-
taa peräkkäin? 
Varmasti suoriudut helpoista tehtävistä, mutta jaksatko 
hyppiä samalla jalalla sata kertaa peräkkäin, pystytkö hyp-
päämään sata kertaa hyppynarulla, laskeutua kyykkyyn ja 
pysyä siinä kolme minuuttia tai vetämään rekillä kymme-
nen leukaa.

Jotta näihin tuloksiin päästään, tulee niitä harjoitella. Olet 
varmasti kuullut sellaisesta sanonnasta, että harjoitus tekee 
mestarin. Jos haluat osata kertotaulut, tulee niitä harjoi-
tella ahkerasti  joka vuosi.  Jos haluat hyväksi jalkapallon 
pelaajaksi, tulee sinun harjoitella 20 tuntia viikossa. Vaikka 
kaikkien ei tarvitse tähdätä maailman huipulle, on ihmi-
nen luotu liikkumaan.

Ole nyt kuin taikina omalla pulpetilla ja tuolilla. Pystytkö 
valumaan turvallisesti lattialle? 
Pystytkö nousemaan takaisin tuolille ilman käsien apua?

Kun liikut vähintään kaksi tuntia päivässä, jaksat ja voit 
hyvin sekä pärjäät koulussa paremmin. Miten nuo kaksi 
tuntia voisi saada aikaan? Koulumatkoista saa helposti 
puoli tuntia ja pitkistä välitunneista tunnin, joten jäljelle 
jää enää puolituntia. Sen voisi toteuttaa kotona kaverien 
kanssa pihaleikeissä.  Ja kuka nyt leikkii puoli tuntia, 
hyvässä porukassa leikkiin kuluu aikaa monta kertaa 
enemmän.  

Päivänavausteksti
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Olympia-aate

Olympialiikkeen olemuksen ymmärtämiseksi on 
tärkeää muistaa paroni Pierre de Coubertinin luoman 

olympismin eli olympia-aatteen olennaisimmat asiat.

Olympismi on luotu yli sata vuotta sitten, osittain antiikin 
olympialaisten periaatteista kopioiden ja osittain yhdistäen 
1800-luvun lopun erilaisia elementtejä urheilusta ja yhteis-
kunnista Ranskasta, Iso-Britanniasta, Kreikasta sekä Yh-
dysvalloista.

Pierre de Coubertin kirjoitti, että kansainvälinen urheilu 
voisi edistää yksilöllistä ja yhteisöllistä hyväntahtoisuutta 
sekä maailman rauhaa. Hänen ajatuksensa 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 ym-
märtämystä eri ihmisten ja kansojen välillä.

4. Urheilu ja estetiikka tulisi yhdistää taiteen ja 
kirjallisuuden kautta.

Jokaisissa olympialaisten avajaisissa julistetaan Pierre de 
Coubertinin olympiasanomaa: tärkein asia olympialai-
sissa kilpailuissa ei ole voittaminen, vaan osallistuminen. 
Samoin kuin ihmisen elämässä tärkeintä ei ole voitto vaan 
taistelu.

MOTTO
Olympialaisten virallisen moton kehitti vuonna 1920 
Isä Didon, Pierre de Coubertinin ystävä. Motto kuuluu 
seuraavasti: Citius, Altius, Fortius. Motto on latinaa ja 
tarkoittaa “nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin.”

URHEILIJAVALA 
Jokaisissa olympialaisissa yksi järjestävän maan urheilija 
vannoo olympiavalan.

“Kaikkien kilpailijoiden nimissä, lupaan, että kilpailemme 
näissä olympialaisissa kunnioittaen ja noudattaen sääntöjä, 
sitoudumme urheiluun ilman dopingia tai muita 
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 Olympic 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 sportsmanship, for the glory of sport and the honour of 
our teams.”

OLYMPIARAUHA
KOK on soveltanut antiikin olympiarauhan (ekekheiria) 
periaatteita nykypäivään. Olympiarauha pyrkii suoje-
lemaan urheilijoiden ja urheilun asemaa maailmassa ja 
omalta osaltaan edistämään diplomaattisten ratkaisujen 
mahdollisuutta konflikteissa eri puolilla maailmaa. Olym-
pialaiset ovat esimerkillään osoittaneet, että ystävyys, soli-
daarisuus ja yhteistyö eri kansojen välillä ovat mahdollisia, 
edellyttäen, että yhteistä halua näihin periaatteisiin löytyy. 

OLYMPIALIPPU
Olympialipun on suunnitellut Pierre de Coubertin. Lippu 
esiteltiin ensimmäisen kerran vuonna 1914 nykyaikaisen 
olympialiikkeen 20. vuosijuhlien yhteydessä. Ensimmäisen 
kerran lippu nostettiin olympiakisojen salkoon Antwer-
penissä, Belgiassa vuonna 1920. Siitä lähtien lippu on 
liehunut kaikilla kisapaikoilla olympialaisten ajan.

Kouluilla joku oppilaista vannoo valan kaikkien oppilaiden 
puolesta
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OLYMPIATULI 
Olympiatuli on rauhan ja ystävyyden merkki. Olympiatuli 
sytytettiin ensimmäistä kertaa Amsterdamissa 1928.

1. Olympiatuli aloittaa matkansa olympialaisten syntysi-
joilta Olympiasta, Kreikasta.

2. Erityinen seremonia pidetään temppelin raunioissa, 
joka oli aikanaan rakennettu Heralle,  kreikkalaisten 
jumalien kuningattarelle.

3. Keskipäivällä auringon kuumuus sytyttää liekin metal-
likulhoon.

4. Korkein papitar (rooliin valittu näyttelijätär) kantaa 
liekin uurnassa antiikin stadionille.

5. Seremonian jälkeen hän sytyttää soihdun ja antaa sen 
ketjun ensimmäiselle juoksijalle.

6. Kun soihtu saapuu Ateenaan, se luovutetaan kisojen 
isäntämaan huostaan loppumatkan ajaksi.

7. Määränpaikkaansa soihtu saattaa kulkea jalan, lentoko-
neella, laivalla, helikopterilla, lumikelkalla tai vaikkapa 
koiravaljakon kyydissä.

OLYMPIASOIHTU 
Olympiasoihtu symboloi täydellisyyden tavoittelua sekä 
kamppailua voitosta. Se edustaa samalla rauhaa ja ystä-
vyyttä. Nykyaikaisten olympialaisten osalta olympiasoihtu 
esiintyi ensimmäisen kerran vuoden 1936 olympialaisissa 
ja on sen jälkeen säilynyt osana olympiaperinnettä. Soihtu 
sytytetään auringon säteestä Olympiassa, Kreikassa ja 
kuljetetaan sen jälkeen soihtuviestinä kisakaupunkiin. 
Olympialaisten avajaisissa soihtu tuodaan stadionille ja 
yleensä tarkasti varjeltuna salaisuutena pidetty henkilö saa 
kunnian toimia viimeisenä soihdunkantajana ja sytyttää 
olympiatulen stadionilla. Tuli palaa olympialaisten ajan ja 
se sammuu vasta päättäjäisten yhteydessä.

OLYMPIAMASKOTTI 
Ensimmäinen laajaa julkisuutta saanut maskotti esitettiin 
Münchenin Olympialaisissa kesällä 1972. Maskotti lisää 
kisojen kuvaan oman persoonallisuutensa sekä heijastaa 
järjestävän maan perinteitä sekä kulttuuria animaation 
muodossa. Viime aikoina olympialaisissa ja paralympia-
laisissa on ollut useampia kuin yksi maskotti ja jokaisen 
hahmon taustalla on oma tarinansa.

OLYMPIAHYMNI
Kansainvälinen Olympiakomitea hyväksyi olympiahymnin 
vuonna 1957. Musiikin on säveltänyt kreikkalainen Spiri-
don Samaras ja sävellyksen on sanoittanut Kostis Palamas.  
Olympiahymni esitetään jokaisessa virallisessa olympialiik-
keen seremoniassa.

OLYMPIARENKAAT
Olympialipussa olevat renkaat edustavat maailman viittä 
eri aluetta: Eurooppaa, Aasiaa, Amerikoita, Afrikkaa ja 
Oseniaa. Ei ole kuitenkaan määritelty, mikä väri ilmentää 
mitäkin mannerta. Olympiasymboli edustaa reiluutta, 
ystävyyttä, ymmärrystä ja kunnioitusta kaikkien kisoihin 
osallistuvien maiden kesken.

Pierre de Coubertinin vuonna 1913 suunnittelemat viisi 
yhteen liitettyä rengasta symboloivat värien puolesta myös 
kaikkien osallistuvien maiden lipuista löytyviä värejä: 
sininen, musta, vihreä, punainen, keltainen ja taustan 
valkoinen.

Sotši 2014 –kisoissa olympialaisilla on kolme maskottia ja 
paralympialaisilla kaksi maskottia. Lisää maskoteista seuraavassa 
julkaisussa.
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Olympialiikkeen perusperiaatteet

1. Nykyaikainen olympialiike perustettiin ranskalai-
sen Pierre de Coubertinin aloitteesta kansainvälisen 
urheilukongressin yhteydessä vuonna 1894. Kansainvä-
lisen Olympiakomitean (KOK) perustamispäivämäärä 
oli 23. kesäkuuta 1894.

2. Olympia-aate on elämänfilosofia, jossa yhdistyy ihmi-
sen kehon, tahdon sekä mielen tasapainoinen kehit-
täminen. Olympismi yhdistää urheilun, kulttuurin ja 
kasvatuksen ja sen tavoitteena on kehittää elämäntapaa, 
jossa ilo löytyy yrittämisestä, kasvatukselliset arvot 
hyvästä esimerkistä, ja jossa kunnioitetaan maailman-
laajuisia eettisiä periaatteita.

3. Olympia-aatteen 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 edistämään 
rauhaa maailmassa.

4. Olympialiike, jota johtaa KOK, juontaa juurensa mo-
dernista olympismistä.

5. Olympialiike, jota hallitsee KOK, käsittää kaikki ne or-
ganisaatiot, urheilijat ja muut henkilöt, jotka hyväksy-
vät peruskirjan säännöt. Olympialiikkeeseen jäseneksi 
liittymisen kriteereistä päättää KOK.

6. Olympialiikkeen pyrkimyksenä on rakentaa rauhal-
lisempaa ja parempaa maailmaa kasvattamalla nuoria 
urheilun avulla, ilman syrjintää ja Olympian hengessä 
ymmärtämään paremmin toinen toisiaan ystävyyden, 
solidaarisuuden ja reilun pelin periaatteiden mukaan.

7. Olympialiikkeen toiminta, jota symbolisoi viisi toisiin-
sa liittynyttä olympiarengasta, on maailmanlaajuista ja 
pysyvää. Toiminta käsittää kaikki viisi maanosaa ja saa-
vuttaa huippunsa saattamalla yhteen kaikki maailman 
urheilevat kansat suureen urheilujuhlaan, olympialai-
siin.

 

8. Urheilun harjoittaminen on ihmisoikeus. Jokaisella 
ihmisellä tulee olla oikeus harjoittaa urheilua omien 
tarpeidensa mukaan.

9. KOK:n peruskirja on kokoelma olympialiikkeen 
perusperiaatteita, sääntöjä ja niiden tarkennuksia, jotka 
ovat KOK:n hyväksymiä. Se kattaa olympialiikkeen 
organisaation sekä toiminnan ja asettaa reunaehdot 
olympiakisojen järjestämiselle.

Lähde: KOK:n peruskirja (Olympic Charter 2006), perusperiaatteet

TEHTÄVÄ:  
Etsi lisätietoa jostakin seuraavasta aiheesta ja esittele se luo-
kallesi tai ryhmällesi. Tehtävän voi tehdä joko yksin tai ryhmässä 
ja esitellä esimerkiksi esitelmänä, näytelmänä, piirroksena tai 
sarjakuvana.

a) Antiikin olympialaiset
b) Paroni Pierre de Coubertin
c) Nykyaikaisten olympiakisojen synty
d) Olympialaisten talvikisojen synty
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Paralympia-aate 

Paralympialaisten historia

Järjestäytynyt vammaisurheilutoiminta alkoi toisen maa-
ilmansodan jälkeen, kun tuhannet vammautuneet nuo-

ret miehet palasivat sodasta kotiin. Liikuntaa ja urheilua 
käytettiin sodassa vammautuneiden kuntoutuksessa Stoke 
Mandevillen sairaalassa Englannissa. Kuntoutustoiminnan 
käynnistäjänä toimi tohtori (myöhemmin Sir) Ludwig 
Guttman.

Ensimmäiset liikuntavammaisille tarkoitetut urheilukil-
pailut järjestettiin vuonna 1948 Stoke Mandevillessa. 
Toiminta laajeni pian kansainväliseksi ja ensimmäiset pa-
ralympialaiset 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).

Veikko Puputti toi vammaisurheilun Suomeen. Hän edusti Suomea kolmissa kesäparalympialaisissa vuosina 1968–1980 ja kolmissa 
talviparalympialaisissa vuosina 1980-1988. Hän saavutti urallaan yhden hopean ja viisi kultaa jääratakelkkailusta ja jousiammunnasta. 
Kuva on otettu Joensuu Jääratakelkkailun SM-kisoissa vuonna 1983. Kuva: VAU:n arkisto.

Vuodesta 1960 lähtien paralympiakisoja on järjestetty joka 
neljäs vuosi. Tokion kisoissa vuonna 1964 paralympialaiset 
saivat ensimmäisen kerran kuulla paralympiahymnin ja 
nähdä paralympialipun liehuvan. Talviparalympialaiset 
alkoivat vuonna 1976. Itse nimi ”paralympialaiset” hy-
väksyttiin virallisesti Kansainvälisessä Olympiakomiteassa 
1983. Vuodesta 1988 lähtien olympiakisojen järjestäjä on 
sitoutunut järjestämään samoilla suorituspaikoilla olympia-
kisojen 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).
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Osallistu SOA:n istuntoon  
Rovaniemellä

Suomen Olympia-Akatemian 
istunto 13.9.2013,  

SantaSport, Rovaniemi
Järjestämme yhteistyössä Lapin Liikunta ry:n 
ja Rovaniemen kaupungin kanssa urheilu-
toimijoille, opettajille, päiväkodin ohjaajille 
sekä opiskelijoille maksuttoman seminaarin 
SantaSportin auditoriossa 13.9.2013. 

Seminaarin aiheissa myös Sotši-teemoja!

Ilmoittaudu osoitteessa  
www.olympiakomitea.fi/suksiensotsiin

Muutakin koulutusta Suksien Sotši –teema-
vuodessa luvassa. Ilmoita kiinnostuksesta kou-
lutuksiin ilmoittaessasi koulusi tai päiväkotisi 
mukaan teemavuoteen.

http://www.olympiakomitea.fi/suksiensotsiin
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Urheilijaterveiset

Sotšin paralympialaisiin tähtäävä alppihiihtäjä Katja Saarinen ja uransa lopettanut taitoluistelija Laura Lepistö tapaavat kuntosalilla ja 
juttelevat uran tärkeimmistä kilpailuista ja niihin valmistautumisesta.

http://youtu.be/W6XZ81hqCA8
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Osallistu Liikkuva koulu  
–videokisaan olympiateemalla

Veikkaus ja Liikkuva koulu –ohjelma järjestävät syk-
syllä 2013 videokilpailun kouluille. Kilpailun aiheena on:

Miten koulupäivään saa lisää liikettä?
Kilpailussa etsitään videoita, joissa on kuvattu oivaltavia, 
yllättäviä tai hauskoja tapoja liikkua koulupäivän aikana 
tai koulupäivän yhteydessä. Videokilpailun tarkoituksena 
on tuoda esille oppilaiden näkökulmaa. Oppilasryhmät 
suunnittelevat, käsikirjoittavat ja kuvaavat syksyn aikana 
videoita.

Kilpailussa on kaksi sarjaa:
1. Alakoululaiset (luokat 1-6)
2. Yläkoululaiset (luokat 7-9)

Jollei video ole jo lähtenyt kilpailuun, niin mitä, jos tekisit-
te sen olympiateemalla. Videot voi toimittaa 12.9. saakka.

Tarkemmat ohjeet osoitteessa:  
www.liikkuvakoulu.fi/videokilpailu

http://www.liikkuvakoulu.fi/videokilpailu
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Vielä ennätät laittamaan  
”Varpaat vauhtiin”

Varpaat vauhtiin!  
30.9.-11.10.2013

Tervetuloa mukaan päivähoidon Varpaat vauhtiin! -kam-
panjaan! Kampanjan teemana on tänä vuonna ulkoliikun-
ta. Ilmoittautuneet ryhmät saavat maksutta käyttöönsä ul-
koliikuntavinkkikortit, ideoita sisältävän ohjaajan oppaan 
sekä vanhemmille jaettavan materiaalin. Menossa mukana 
on myös lasten suosikki, Vauhtivarvas-toukka.
Ilmoittautuminen 30.8. mennessä osoitteessa:  
http://www.nuorisuomi.fi/varpaatvauhtiin

Taisto tulee taas
Taisto –  

voita itsesi ja naapurikoulusi
Taisto on lihaskuntoa kehittävä kampanja yläkoululaisille. 
Treenijakso haastaa kaikki oppilaat liikkeelle kuntotasosta 
riippumatta. Kampanja huipentuu Taisto School Power 
-kisoihin, joissa mitellään Taisto-radan kuninkuudesta!

Ilmoittautuminen 6.10. mennessä osoitteessa: 
yourmove.fi/taisto

http://www.nuorisuomi.fi/varpaatvauhtiin
http://tapahtumat.yourmove.fi/taisto
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Haku Para School Day 
–kiertueelle aukeaa pian 

Fortum Para School Day –kiertue järjestetään ensi vuonna neljättä 
kertaa. Koulut voivat hakea paralympiapäivää koululleen 2.9. alkaen 
osoitteessa www.paraschoolday.fi. 

Kiertue toteutetaan toukokuussa 2014.

Katso miltä paralympiapäivä näytti reilu vuosi sitten Niittykummun 
koululla Espoossa!

http://www.paraschoolday.fi
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100 päivää Sotšin olympialaisiin ja 
paralympialaisiin

Tulevien olympialaisten ja paralympialaisten odotuksessa 100 päivää kisoihin –tapahtumat ovat 
muodostuneet jo traditioksi. Tuolloin kisajärjestäjät ovat laajasti esillä ja nostattavat innostusta 

tulevia huipputapahtumia kohtaan. 

Päivämäärät 30.10. eli 100 päivää olympialaisiin ja vastaavasti 27.11. eli 100 päivää paralympialaisiin 
tulee olemaan Suomessakin paljon esillä. 

Nämä päivämäärät voisivat olla myös teemavuoteen osallistuvilla kouluilla ja päiväkodeilla hyviä päiviä 
järjestää jotain pientä. Esimerkiksi tuolloin voisi kutsua jonkun paikallisen urheilijan vierailemaan ja 
kertomaan urheilijan elämästä.

100 päivää  
Sotšin olympialaisiin  

30.10.

100 päivää  
Sotšin paralympialaisiin  

27.11.
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Urheiluopistot mukana 
edistämässä olympiakasvatusta

    

Urheiluopistot ovat mukana toteuttamassa Suksien 
Sotšiin 2014 -olympiakasvatusprojektia!

Varalan Urheiluopisto toteutti Liikkuen Lontooseen 2012 
- kouluprojektin yhteydessä kokeilun, jossa liikunta-alan 
opiskelijat toteuttivat olympiakasvatusta Liikunnanohjauk-
sen perustutkinnon työssäoppimisjaksoilla ja yksittäisinä 
liikuntatapahtuman järjestämisen näyttöinään. Olemme 
kannustaneet nyt muutkin Urheiluopistot ja liikunnan 
alan opiskelijat mukaan Suksien Sotšiin - kouluprojektiin, 
olympiahengessä!

Käytännössä opiskelija suunnittelee ja toteuttaa Suksien 
Sotšiin 2014 -olympiapäivän tai kokonaisen olympiaviikon 
päiväkodissa, koulussa tai urheiluseurassa, jossa hän suorit-
taa työssäoppimistaan. Kohteena voi olla myös jokin muu 
oppilaitos tai yhteisö tai yksittäinen tapahtuma!

Olympialaiset pohjautuvat olympismin arvoihin, reiluun 
peliin ja yrittämisen iloon – tunteella, yhdessä, suvaiten.
Ota rohkeasti yhteyttä oman alueesi urheiluopistoon ja 
tiedustele mahdollisuuksia! Urheiluopistoissa opiskelevat 
nuoret ovat kotoisin ympäri Suomea ja useat heistä suorit-
tavat työssäoppimisjaksonsa mielellään myös kotipaikka-
kuntansa läheisyydessä. 

Urheiluopistojen yhteystiedot löydät Suksien Sotšiin -tee-
mavuoden sivuilta www.olympiakomitea.fi/suksiensotsiin. 

Urheiluopistot löydät osoitteesta www.urheiluopistot.fi

http://www.olympiakomitea.fi/suksiensotsiin
http://www.urheiluopistot.fi
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Toimintakalenteri

Ilmoittautuminen Suksien Sotšiin  
–teemavuoteen käynnissä! 

www.olympiakomitea.fi/suksiensotsiin

Varpaat vauhtiin – 
ilmoittautuminen 30.8. mennessä

www.nuorisuomi.fi/varpaatvauhtiin

Haku Para School Day –kiertueelle aukeaa 2.9. 
http://www.paraschoolday.fi

Liikkuva Koulu –videokisan  
videot 12.9. mennessä
www.liikkuvakoulu.fi/videokilpailu

Olympia-Akatemian istunto, Rovaniemi 13.9. 
www.olympiakomitea.fi/suksiensotsiin

Opettajien TYHY –päivä syys-lokakuussa

Toiminnallinen vanhempainilta syys-lokakuussa

Sotši 2014 –olympiatuli sytytetään Antiikin Olympiassa ja 
soihtuviesti alkaa 7.10.
http://torchrelay.sochi2014.com/en/

100 päivää Sotšin olympialaisiin 30.10.

100 päivää Sotšin paralympialaisiin 27.11.

Seuraava Suksien Sotšiin -julkaisu ilmestyy marraskuussa!

http://www.olympiakomitea.fi/suksiensotsiin
http://www.nuorisuomi.fi/varpaatvauhtiin
http://www.paraschoolday.fi
http://www.liikkuvakoulu.fi/videokilpailu
http://www.olympiakomitea.fi/suksiensotsiin
http://torchrelay.sochi2014.com/en/


www.olympiakomitea.fi/suksiensotsiin

Suomen Olympia-Akatemia  
toteuttaa olympiakasvatusta Suomessa

Yhteistyössä:

http://www.olympiakomitea.fi/suksiensotsiin
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