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LI2 AKTIIVINEN ELÄMÄNTAPA 
 

Monipuolistetaan edellisen kurssin lajitaitoja 

- ja tietoja. Kurssin sisältöön kuuluu oman 

kunto-ohjelman tekeminen, omasta kunnosta 

huolehtiminen sekä ryhmätyöskentely ja vuo-

rovaikutustaitojen oppiminen.  

LI3-LI5 syventävät kurssit 
 

Syventäviä liikuntakursseja on tarjolla kolme; 

Terveyttä liikkuen  ja Yhdessä liikkuen sekä  Hy-

vinvointia liikkuen.  

Kursseilla pyritään opiskelijalähtöisyyteen, yh-

teistoiminnallisuuden edistämiseen sekä koulun 

yhteishengen vahvistamiseen. Oppilaat voivat 

vaikuttaa kurssien sisältöön.  

LI1 ENERGIAA LIIKUNNASTA 
 

Monipuolista ja iloista liikunnan riemua. 

Vanhojen taitojen kertaamista ja mahdolli-

suuksien mukaan myös uusien lajien kokei-

lua. Kurssin sisältö; fyysisen kunnon har-

joittaminen, oman fyysisen kunnon mittaa-

minen ja arviointi, sisä- ja ulkopalloilut sekä 

mailapelit, voimistelu ja tanssi, talviliikunta-

lajeja, uinti ja vesi-pelastus, yleisurheilu, 

suunnistus, ja luontoliikunta.  

Kurssi suoritetaan ensimmäisen opiskelu-

vuoden syksynä.  

Kurssin sisältö: samat kuin Li1 - kurssilla, mutta 

lisäksi myös lihashuoltoa ja rentoutusta, kuntouin-

tia, jonkin uuden liikuntalajin kokeilua ja enemmän 

talviliikuntalajeja.  

Kurssi suoritetaan toisen opiskeluvuoden keväänä  

LI3 TERVEYTTÄ LIIKKUEN 
 

Terveyttä liikkuen -kurssin tavoitteena on li-

sätä oppilaitten opiskeluvireyttä ja jaksamista 

elämyksellisten ja rentouttavien liikuntakoke-

musten kautta. Kurssi suoritetaan ensimmäi-

sen opiskelu-vuoden kevätlukukaudella .  

 

LI4  YHDESSÄ LIIKKUEN 
 

Tavoitteena on  edistää opiskelijoiden  sosiaa-

lista yhteenkuuluvuutta.  Työtavoissa painottuu 

opiskelijaryhmän toiminnallisuus ja yhteistoi-

minta.  Kurssin sisältö tarkennetaan yhdessä 

kurssin alkaessa. Kurssi suoritetaan keskite-

tysti yhden jakson aikana tai toisen opiskelu-

vuoden syyslukukaudella.  

 



 

LI7 TALVILIIKUNTAKURSSI 
Kurssi suoritetaan viikonlopun tai  muutaman 

koulupäivän aikana jossain hiihto– ja taviur-

heilukeskuksessa.  Mukana on kaikenlaista 

talviliikuntaa monipuolisesti ja mukavasti. 

LI8  SALIBANDYKURSSI 
Kurssilla keskitytään pääsääntöisesti fyy-

sisen kunnon kohottamiseen pelaamisen ja 

lajinomaisten harjoitteiden avulla. Kurssi suo-

ritetaan hajautetusti kevät - tai syyslukukau-

della . 

LI5 HYVINVOINTIA LIIKKUEN 
Tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista  ja 

lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyk-

sellisten liikuntakokemusten kautta. Monipuoli-

set liikuntatehtävät mahdollistavat osallisuu-

den, liikunnallisuuden ja kehollisen ilmaisun 

LI6 VAELLUS JA RETKEILY 
Kurssin aikana perehdytään luonnossa liikku-

miseen ja siellä selviytymiseen.  

Vaellus antaa mahdollisuuden Suomen luon-

non monipuolisuuden näkemiseen ja kokemi-

seen vaeltaen, meloen tai koskessa laskien. 

Luonnossa liikkuminen keskittää ajatuksia 

myös luonnonsuojelun tärkeyteen sekä joka-

miehenoikeuksiin. Vaellusmaasto valitaan vuo-

denajan- ja edellisten kokemusten perusteella. 

Vaellettava matka on yleensä noin 30 km ja 

melottava matka noin 15 - 20 km. Kurssi suori-

tetaan joko syksyllä tai keväällä viikonlopun/

viikonloppujen aikana.  

LI9 VIRKISTY LIIKUNNASTA 
Kurssin tavoitteena on virkistys ja rentou-

tuminen sekä monipuolinen liikunta. Kurssin si-

sältö suunnitellaan tarkemmin oppilaitten kans-

sa. Antaa uusi kokemuksia eri lajien puitteissa. 



LI11 KILPAURHEI-

LUN VALMENTAU-

TUMINEN 
 

Tämä kurssi katsotaan suori-

tetuksi, mikäli oppilas osallis-

tuu säännölliseen, valmen-

nettuun kilpaurheilun harjoitteluun. Oppilaan 

tulee esittää opettajalle harjoittelun vuosisuun-

nitelma, harjoitustavoitteet sekä ote harjoitus-

päiväkirjasta.  

LD4 LIIKUNNAN LUKIODIPLOMI 

 
Kurssin tavoitteena on suorittaa liikunnan lukiodiplomi, joka antaa lisäpisteitä haettaessa tiet-

tyihin jatkopintoihin. Kurssi on tarkoitettu sekä kilpa- että harrasteliikkujille. Kurssiin kuuluvat 

tämän kurssin lisäksi vähintään neljä lukion liikunnan-kurssia sekä liikuntakykyisyystestit, uin-

titesti, erityisosaaminen, tutkielman teko sekä portfolio  

 

LI10 VENYTTELY JA KEHON-

HUOLTOKURSSI 
 

Monipuolista ja iloista liikunnanriemua. Van-

hojen taitojen kertaamista ja mahdollisuuksi-

en mukaan myös uusien lajien kokeilua. 

Kurssin sisältö; fyysisen kunnon harjoittami-

nen, oman fyysisen kunnon mittaaminen ja 

arviointi, sisä - ja ulkopalloilut sekä mailape-

lit, voimistelu ja tanssi, talviliikuntalajeja, uin-

ti ja vesi-pelastus, yleisurheilu, suunnistus, ja 

luontoliikunta.  

LI 12 MAILAPELIKURSSI 
Kurssin aikana perehdytään monipuolisesti eri 

mailapeleihin sekä ulkona että sisällä. Kurssilla 

keskitytään pelien perustaitojen oppimiseen ja 

LI 13 VANHOJEN TANSSIT 
Kurssilla opitaan tanssin perusteet; valssi, 

tango, foxtrot sekä juhlatansseja. Kurssi hui-

pentuu vanhojenpäivään ja koko ryhmän yh-

teiseen esiintymiseen ja juhlaruokailuun. 

Kurssi suoritetaan 32 - 4. jaksojen aikana; 2 

h viikossa . 

 


