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KULJETUSHARJOITTEITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Formula-ajot 

 
Kuljetetaan palloa ja harjoitellaan pysäyttämistä. 
 
Toimintamuoto: Perustaitojen harjoittelu  Kesto väh: 10 min
Liikuntataidot: Käveleminen, kuljettaminen, koukistaminen-ojentaminen, 

kehontuntemus ja -hallinta, kääntyminen, juokseminen  
Välineet: Jokaisella oma pallo, eri väriset merkkikartiot varikoita varten  

 

 
Eteneminen:  
Jokaisella lapsella on oma pallo. Kaikki kuskit menevät saman väriselle varikolle. Kun 
ohjaaja sanoo seuraavan varikon värin, lapset lähtevät kuljettamaan palloa kohti varikkoa. 
Kun varikolle päästään, kuljettajat nostavat renkaan (pallon)suorille käsin pään yläpuolelle 
renkaan vaihtoa varten.  
Jonkin ajan kuluttua vaihdetaan niin, että varikolle päästyä laitetaan bensaletku  autoon 
(jalka pallon päälle) tai vaihdetaan takasiipi (istutaan pallon päälle). 
 
Huomioitavaa: 

- Käytetään kuljetettaessa molempia jalkoja.  
- Mihin kuljetetaan?  
- Pallon pysäyttäminen jalkapohjalla  
- Voiman säätely kuljetettaessa. Annetaan lapsen oivaltaa itse kuinka vauhtia 

säätelemällä hän mahdollistaa pallon pysäyttämisen varikkoalueella.  
- Katse ylös, jotta vältetään törmääminen muiden kuskien kanssa menevät  
- Ole ohjaajana innostava! Voit aluksi ajella lasten kanssa varikolta varikolle. Oma 

mallittamisesi auttaa lapsia leikin oivaltamisessa.  
 
Helpottaminen: 
 
Vaikeuttaminen: 

- voidaan leikkiä siten, että ohjaaja sanoo ajon aikana tankataanko, vaihdetaanko 
takasiipi vai vaihdetaanko renkaat.  

- Pysähdytään varikolla joko sisä- tai 
ulkosyrjällä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tietoisuus ja käsitteet: 
Kuljetus ja pysäytys jalan eri osilla  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Akropaatit 
 
Harjoitellaan kuljettamista ja opetellaan kehon osia  
 

Toimintamuoto: Perustaitojen harjoittelu  Kesto väh: 10 min
Liikuntataidot: Juokseminen, kuljettaminen, kääntyminen, kehontuntemus ja -

hallinta, kiertyminen, koukistaminen-ojentaminen  
Välineet: Jokaisella leikkijällä pallo, pilli tai musiikkia, kuvakortteja, joissa joku 

kehon osa on väritetty  
 

 
Eteneminen:  
Lapset kuljettavat palloa jaloin. Kuljettamisen aikana ohjaaja pitää ylhäällä korttia, jossa 
jokin kehon osa on väritetty. Kun ohjaaja viheltää pilliin, hän laskee samalla kortin alas. 
Nyt lasten tulee pysäyttää pallo väritettyä kehon osaa käyttäen. Kun kaikki ovat saaneet 
pallon pysäytettyä, nimetään kehonosa ja sitten jatketaan kuljettamista. Kuljettamistapoja 
voidaan vaihdella käyttäen jalan eri osia tai käsiä käyttäen, jolloin opitaan hahmottamaan 
toisenlaisia pallonkulkutapoja (vieritys, heittelemällä, pompottamalla...) 

Jos on mahdollisuus musiikin käyttöön, niin musiikin soidessa kuljetetaan palloa ja kun 
musiikki loppuu, pysäytetään pallo tiettyä kehonosaa käyttäen.  
 
Huomioitavaa: 

- Ohjaajan tulee tehdä tehtäväkortit.  
- Varmista, että kaikki ovat varmasti nähneet kehonosakortin ennen kuin lasket sen 

alas. 
- Liiku leikin aikana, jolloin lapset joutuvat kuljettamisen aikana seuraamaan, missä 

kuva on näkyvillä.  
- Käytetään kuljettaessa molempia jalkoja.  

 
Helpottaminen: 

- Kuva on näkyvillä loppuun saakka.  
 
Vaikeuttaminen: 

- Vaikeutetaan kuljetustapaa.  
- Vaihdetaan ärsykkeitä, esim. kuvan 

noustessa pyritään mahdollisimman pian 
pysäyttämään pallo. Näin pysäyttämiseen 
ei ehditä valmistautua.  

- Voidaan vaihdella saman kerran sisällä 
ärsykettä siten että välillä on pelkkä kuva, 
välillä lisätään kuvan nostoon 
kuuloärsyke. 
 

 

 
 
Tietoisuus ja käsitteet: 
Opitaan kuljettamaan palloa jalan eri osilla sekä tunnistamaan ja nimeämään kehon osia.  

 



 
Autiot saaret 

 
Harjoitellaan kuljettamista  
 
Toimintamuoto: Perustaitojen harjoittelu  Kesto väh: 10 min
Liikuntataidot: Juokseminen, kuljettaminen, kääntyminen, kehontuntemus ja -

hallinta, kiertyminen, koukistaminen-ojentaminen  
Välineet: Jokaisella leikkijällä pallo, pilli 

 

 
Eteneminen:  
Leikkijät kuljettavat palloja isossa piirissä. Ympäri salia on levitetty patjoista/vanteista 
erilaisia saaria. Kun ohjaaja viheltää pilliin, tulee myrsky ja jokaisen leikkijän on päästävä 
nopeasti turvaan saarelle.  
 
Huomioitavaa: 

- Riittävän iso tila leikkijämäärään nähden.  
- Kuljetuksen rytmittäminen piirissä ja kohti saarta. Piirissä voidaan kuljettaa vähän 

rauhallisemmin toisia ohittelematta. Saarelle on kiire.  
 
Helpottaminen: 

- Kuljetetaan piirissä jaloin, kun lähdetään kohti saarta otetaan pallo käteen. 
- Kuljetaan piirissä kävellen pallo kädessä ja kun tulee myrsky laitetaan pallo maahan 

ja lähdetään kovaa vauhtia kuljettamaan kohti saarta.  
 
Vaikeuttaminen: 

- Laitetaan saaria yksi vähemmän kun leikkijöitä ja vähennetään saaria leikin 
edetessä. 

  

Tietoisuus ja käsitteet: 
Opitaan kuljettamaan molemmin jaloin  

 

 



 

 

Maa - Meri - Laiva 
Kuljetetaan palloa ja harjoitellaan pysäyttämistä  

Toimintamuoto: Perustaitojen harjoittelu  Kesto väh: 10 min

Liikuntataidot: Juokseminen, kuljettaminen, kääntyminen, kehontuntemus ja -

hallinta, hyppääminen, koukistaminen-ojentaminen, 

pomputtaminen  

Välineet: Vähintään kuusi merkkikartiota, jokaisella leikkijällä oma pallo  

 

 

Eteneminen:  

Ohjaaja huutaa jonkun kolmesta vaihtoehdosta: maa, meri tai laiva. Pelaajat lähtevät 

kuljettamaan palloa kyseiselle viivalle pysäyttäen pallon viivalla jaloin. Kehotetaan pitämään 

palloa lähellä jalkoja, jotta pysäyttäminen on helpompaa. 

Pallon kuljettamis- ja pysäytystapaa voidaan vaihdella. Voidaan viedä palloa eteenpäin 

jalkapohjilla, leipoen palloa jalkojen välissä, mennä kylki edellä, pudottaen pallo kädestä 

yrittäen palauttaa se jalalla takaisin käsiin (pomputtelu) jne. Voidaan pysäyttää jalkapohjalla, 

sisäsyrjällä, ulkosyrjällä, pepulla, selällä, vatsalla, päällä jne. Ohjaajan luovuus on rajana. 

Huomioitavaa: 

- Opetellaan säätelemään kuljetusvauhti oman taitotason mukaan.  

- Pidetään pallo lähellä jalkoja  

- Pyritään pallokosketuksiin molemmin jaloin  

 

Helpottaminen: 

- Kuljetetaan palloa jaloin, mutta viivalle päästyä nostetaan pallo suorille käsille pään 

yläpuolelle.  

Vaikeuttaminen: 

- Vaikeutetaan kuljetustapaa taidon karttuessa: 

Rytmitetään esim. kuljetusta sisäsyrjä-ulkosyrjä tai 

jalkapohja-sisäsyrjä.  

 

Tietoisuus ja käsitteet: 

Opetellaan kuljettamaan palloa jalan eri osilla sekä pysäyttämään kehon eri osilla  

 



 
 

Tulkaa lapset kentälle/kotiin 
 
Harjoitellaan pallon käsittelyä  
 

 Toimintamuoto: Perustaitojen harjoittelu  Kesto väh: 5 min
Liikuntataidot: Juokseminen, kuljettaminen, kääntyminen, kehontuntemus ja -

hallinta, koukistaminen-ojentaminen, hyppääminen, 
pomputtaminen, käveleminen, vierittäminen, kiertyminen, 
heittäminen-kiinniottaminen 

 

Välineet: Jokaisella leikkijällä oma pallo, 4 merkkikartiota alueen rajaukseen  
 

  
Eteneminen:  
Lapset asettuvat pallojen kanssa leikkialueen päätyyn. Ohjaaja on alueen toisessa 
päässä. Hän huutaa: "Tulkaa lapset kotiin". Lapset kysyvät "Miten?" Ohjaaja sanoo ja 
näyttää "kuljettakaa palloa jaloin". Lapset kuljettavat pallon alueen läpi pallon kotiin. 
Seuraavaksi ohjaaja huutaa: "Tulkaa lapset kentälle!" "Miten?" "Pomputtakaa palloa 
käsin." Leikkiä jatketaan keksien erilaisia tapoja liikkua ja kuljettaa palloa.  

 Huomioitavaa: 
- Kannusta lapsia yrittämään uudelleen vaikeampiakin juttuja.  
- Tehdään harjoitteita sekä jaloin että käsin. Näin lapsi saa monenlaisia 

kokemuksia pallon liikkumisesta ja oppii sen arvioimista.  
- Kuljetettaessa käytetään molempia jalkoja.  

 Helpottaminen: 
- Liikkumisen vaikeustasoa lisätään pelaajien taitotason mukaan.  

 Vaikeuttaminen: 
- Vaikeutetaan liikkumis- ja kuljetustapoja.  
- Rajataan työskentelevää jalkaa tai kättä.  

 
 

 Tietoisuus ja käsitteet: 
Opitaan pallonhallintaa kehon eri osilla sekä erityisestä jalan eri osilla.  

 

 
 



 
Sillan ylitys 

 
Harjoitellaan kuljettamista  
 

 Toimintamuoto: Perustaitojen harjoittelu  Kesto väh: 15 min
Liikuntataidot: Juokseminen, kuljettaminen, kääntyminen, kehontuntemus ja -

hallinta, koukistaminen-ojentaminen  
Välineet: Jokaisella ryhmällä pallo, 10 merkkikartiota  

 

  
Eteneminen:  
Lasten tulee ylittää joki erilaisia siltoja pitkin. Piirretään kepillä maahan (tai salissa 
käytetään apuna maalarinteippiä) erilaisia reittejä, joita pitkin lasten tulee kuljettaa pallo 
sisä- tai ulkosyrjää käyttäen. Pallo kuljetetaan sillan yli ja odotetaan, että kaikki ryhmäläiset 
ovat päässeet yli. Tämän jälkeen palataan samaa siltaa pitkin takaisin.  

  
Huomioitavaa: 

- Jokaisella sillalla riittävän vähän pelaajia, jotta toistoja tulee riittävästi. 3 
pelaajaa/silta on hyvä. Tehdään ratoja sen mukaan.  

- Käytetään kuljetettaessa molempia jalkoja.  

  
Helpottaminen: 

- Lapsi saa itse valita kumpaa jalkaa käyttäen kuljettaa pallon sillan yli.  

  
Vaikeuttaminen: 

- Rajataan kuljetettavaa jalkaa.  
- Tehdään vaikeampia siltoja.  

 

 Tietoisuus ja käsitteet: 
Opitaan kuljettamaan palloa jalan eri osilla.  

 

 
 
 
 
 



Puhtaat futarit 
 
Harjoitellaan pallonhallintaa sekä opitaan käsitteet piiri, rivi, jono. 
 
Toimintamuoto: Perustaitojen harjoittelu  Kesto väh: 10 min
Liikuntataidot: Juokseminen, kuljettaminen, kääntyminen, kehontuntemus ja -

hallinta, kiertyminen, vierittäminen, pomputtaminen, 
koukistaminen-ojentaminen 

 

Välineet: Jokaisella leikkijällä pallo  
 

Eteneminen:  
Lapset ovat pesukoneessa pyöriviä vaatteita jotka menevät sikin sokin koneessa ja pesun 
jälkeen ne asetetaan siistiin järjestykseen kuivamaan. Lapset saavat itse nimetä, mikä 
vaate on. 

Tehdään lasten kanssa vuorotellen piiri, rivi ja jono, jotta jokainen lapsi tietää käsitteet. 
 Tämän jälkeen lapset lähtevät kuljettamaan palloa salissa tai rajatulla alueella. Kun 
ohjaaja sanoo jonkin seuraavista rivi, piiri tai jono, lapset ottavat pallon käteen ja 
muodostavat sanotun järjestyksen mahdollisimman nopeasti. Kun muoto on oikein, 
laitetaan pallo maahan ja jatketaan kuljettamista. Vaihdetaan kuljetustapoja. Kuljetus voi 
tapahtua jaloin tai käsin. Kuljetustapoja on hyvä kysyä myös lapsilta.  

Leikissä voidaan käyttää tukena myös musiikkia. Tällöin musiikin soidessa pyykit pyörivät 
koneessa eli kuljetetaan palloa ja musiikin loppuessa vaatteet laitetaan kuivamaan eli 
muodostetaan pyydetty järjestys.  
Huomioitavaa: 

- Kuljetetaan palloa monipuolisesti sekä käsiä että jalkoja käyttäen.  
- Käytetään myös heikompaa kättä ja jalkaa.  
- Annetaan lasten keksiä itse erilaisia kuljetustapoja.  

Helpottaminen: 
- Tehdään ensimmäisillä kerroilla rivi, piiri ja jono samoihin paikkoihin. Voidaan 

käyttää salissa apuna valmiita viivoja tai tehdään ne maalarinteipistä.  
- Ulkona voidaan piirtää viivat maahan ensimmäisinä kertoina auttamaan 

hahmottamisessa.  
Vaikeuttaminen: 

- Vaatteet voidaan laittaa kuivamaan ihan mihin kohtaan leikkialuetta hyvänsä.  
- Jaetaan leikkijät kahteen tai kolmeen joukkueeseen erivärisillä liiveillä. Mikä 

joukkue saa vaatteet nopeimmin järjestykseen?  
 

Tietoisuus ja käsitteet: 
Opitaan pallon hallintaa kehon eri osilla. Opitaan myös käsitteet piiri, rivi ja jono.  

 



 

Pöllö ja hiiret 
 
Harjoitellaan kuljettamista ja pallon pysäyttämistä.  

 Toimintamuoto: Perustaitojen harjoittelu  Kesto väh: 5 min
Liikuntataidot: Käveleminen, kuljettaminen, kääntyminen, kehontuntemus ja -

hallinta, pomputtaminen, kiertyminen, juokseminen, 
heittäminen-kiinniottaminen, koukistaminen-ojentaminen 

 

Välineet: Jokaisella leikkijällä pallo, keltainen merkkikartio (tai askarreltu aurinko ja 
pöllö)  

 

  
Eteneminen:  
Lapset asettuvat sekaisin leikkialueelle. Ohjaaja nostaa keltaisen merkkikartion = auringon 
ylös. Tällöin on päivä ja hiiret voivat kulkea rauhassa pellolla. Kun ohjaaja laskee auringon 
alas, tulee yö ja pöllö lähtee liikkeelle. Tällöin hiiret ovat ihan hiljaa liikkumatta paikalla, jottei 
pöllö huomaa heitä. Jos Pöllö = ohjaaja näkee jonkun lapsen liikkuvan, hän käy 
hipaisemassa tämän poskea. Myöhemmin voidaan vaihtaa pöllöä siten, että se lapsi joka 
liikkuu pöllön lähdettyä liikkeelle, vaihtuu pöllöksi.  

 Huomioitavaa: 
- Voiman säätely palloa kuljetettaessa.  
- Kuljetetaan palloa riittävän lähellä, jotta pysäyttäminen on mahdollista.  

 

 Helpottaminen: 
- Kuljetetaan palloa pomputtaen käsillä.  
- Kuljetetaan palloa heittelemässä sitä ilmaan.  

 Vaikeuttaminen: 
- Lisätään kuljetukseen tempoa.  
- Vaihdetaan aurinkoa ja pöllöä nopeammalla tempolla.  

 
 

 

 Tietoisuus ja käsitteet: 
Opitaan voiman säätelyä palloa kuljetettaessa sekä pallon liikeradan arvioimista.  

 

 

 



Karhu nukkuu 
Kuljetetaan palloa, harjoitellaan suojaamista  

Toimintamuoto: Pelit ja leikit  Kesto väh: 10 min

Liikuntataidot: Juokseminen, kuljettaminen, kääntyminen, kehontuntemus ja -

hallinta, kiertyminen, koukistaminen-ojentaminen  

Välineet: Jokaiselle lapselle oma pallo, 4 merkkikartiota  

 

 

Eteneminen:  

Lapset kulkevat piirissä karhun ympäri kuljettaen palloa jaloilla laulaen samalla Karhu 

nukkuu –laulua. Kun karhu herää, pelaajat yrittävät juosta kotiin turvaan. Jos karhu saa 

pelaajalta pallon pois, tulee hänestä pikkukarhu eli karhun apulainen. 

”Karhu nukkuu, karhu nukkuu talvipesässänsä. Ei ole vaaraa kellään, pallolla leikitellään. 

Karhu nukkuu, karhu nukkuu. Eipäs nukukaan!” 

Huomioitavaa: 

- Kuljetetaan palloa molemmin jaloin.  

Helpottaminen: 

- Rajoitetaan karhun kulkemistapaa  

- Tehdään useampi kotipesä  

Vaikeuttaminen: 

 

Tietoisuus ja käsitteet: 

Opetellaan kuljettamaan palloa jalan eri osilla ja oivaltamaan kuinka palloa voi suojata.  

 

 

 



 

 

Kuka pelkää puolustajaa 
Harjoitellaan kuljettamista, harhauttamista ja pallon suojausta  

Toimintamuoto: Pelit ja leikit  Kesto väh: 10 min

Liikuntataidot: Juokseminen, kuljettaminen, kääntyminen, kehontuntemus ja -

hallinta, koukistaminen-ojentaminen, kiertyminen  

Välineet: jokaisella leikkijällä pallo, 4 merkkikartiota alueen rajaukseen  

 

 

Eteneminen:  

Yksi leikkijöistä valitaan puolustajaksi. Ensimmäisellä kerralla se voi olla ohjaaja itse. Muut 

asettuvat päätyviivan taakse pallojen kanssa. Puolustajan huutaessa "Kuka pelkää 

puolustajaa" leikkijät lähtevät kuljettamaan palloa jaloin alueen läpi toiseen päätyy. Jos 

puolustaja saa pallon pois, tulee pallon menettäneestä puolustajan puolustajakaveri. Nyt he 

huutavat yhdessä "kuka pelkää puolustajaa", jonka jälkeen leikkijät yrittävät päästä takaisin 

toiseen päähän. Kuka jää viimeiseksi hyökkääjäksi?  

Huomioitavaa: 

- Kuljetetaan palloa molemmin jaloin.  

- Palloa ei saa potkaista alueen läpi vaan se kuljetetaan.  

Helpottaminen: 

- Leikitään leikkiä ensin ilman palloa, jolloin puolustaja pyrkii koskettamaan hyökkääjiä. 

- Riittää kun puolustaja koskettaa palloa.  

Vaikeuttaminen: 

- Rajataan kuljettavaa jalkaa. 

- Puolustajan pitää saada pallo alueen ulkopuolelle. 

 

 

Tietoisuus ja käsitteet: 

Opitaan kuljettamaan palloa jalan eri osilla, opitaan termit hyökkääjä ja puolustaja  

 



 
Hedelmäsalaatti 

 
Kuljetetaan palloa ja harjoitellaan harhauttamista/ohittamista. 
 

Toimintamuoto: Pelit ja leikit  Kesto väh: 10 min
Liikuntataidot: Juokseminen, kuljettaminen, kiertyminen, kehontuntemus ja -

hallinta, koukistaminen-ojentaminen, kääntyminen  
Välineet: vähintään 8 merkkikartiota, jokaiselle lapselle oma pallo  

 

 
Eteneminen:  
Lapset asettuvat leikkialueen toiseen päähän riviin ja heille kerrotaan (tai he saavat itse 
päättää) mitä hedelmiä he ovat. Ohjaaja huutaa hedelmän (omena, päärynä tai banaani). Ne 
lapset kenen hedelmä huudetaan, lähtevät kuljettamaan pallon jaloin salin toiseen päähän. 
Mikäli kokki saa hedelmältä pallon pois, joutuu hedelmä hedelmäsalaattiin, eli kartioilla 
rajattuun kulhoon. Kun kulho on riittävän täysi, käy ohjaaja sekoittamassa salaatin (eli 
kutittamassa kulhossa olevia lapsia). 

Huomioitavaa: 
- Kuljetetaan palloa molemmin jaloin tilanteen mukaan.  
- Ohjeistetaan ohitusta tarvittaessa.  

 
Helpottaminen: 

- Leikitään ensin ilman palloja, jolloin lapsella tulee ohitustilanteessa helpommin 
suunnanmuutoksia ja rytminvaihtoja.  

- Rajataan kokin liikkumistapaa (liikkuminen yhdellä jalalla hyppien)  
 
Vaikeuttaminen: 

- Lisätään kokkeja  
 
 
 
 

Tietoisuus ja käsitteet: 
Opetellaan kuljettamaan palloa molemmin jaloin jalkapöydällä. Annetaan lapsen kokeilla 
omia keinoja päästä kokin ohi.  

 

 

 
 



 
Verkot tötterölle 

 
Harjoitellaan laukaisua ja kuljettamista  
 

 Toimintamuoto: Perustaitojen harjoittelu  Kesto väh: 20 min
Liikuntataidot: Juokseminen, potkaiseminen, koukistaminen-ojentaminen, 

kehontuntemus ja -hallinta, kääntyminen, kuljettaminen, 
heittäminen-kiinniottaminen 

 

Välineet: Jokaisella pelaajalla pallo, 4 maalia tai 8 merkkikartiota  
 

  
Eteneminen:  
Pelaajat asettuvat maalien oikealla puolelle. Jokaisella pelaajalla on pallo. Maaleihin 
voidaan laittaa maalivahdit, mutta niitä tulee vaihtaa riittävän usein. Molemmista päistä 
lähtee pelaajat kuljettamaan palloa kohti maalia. Laukauksen jälkeen pelaaja hakee pallon ja 
siirtyy toisen jonon päähän.  

Vaihdetaan lähtöpuolta. 

 Huomioitavaa: 
- Kannustetaan kokeilemaan molempia jalkoja.  
- Ohjataan laukausten ydinkohtia: tukijalan paikka pallon vieressä, laukaisevan 

jalan varpaat osoittavat alaspäin, missä on maalivahti  

 Helpottaminen: 
- Ei ole maalivahteja  
- Saa valita kumpaa jalkaa käyttää  

 Vaikeuttaminen: 
- Rajataan laukaisevaa jalkaa  
- Laitetaan merkkikartioista laukaisuraja, mitä ennen laukaus tulee suorittaa  

 

 Tietoisuus ja käsitteet: 
Opitaan tunnistamaan ja suorittamaan nilkkapotku molemmilla jaloilla.  

 

 
 



 
Paripatsas 

 
Harjoitellaan kuljettamista sekä kehonosien tunnistamista  
 
Toimintamuoto: Perustaitojen harjoittelu  Kesto väh: 10 min
Liikuntataidot: Juokseminen, kuljettaminen, kääntyminen, kehontuntemus ja -

hallinta, kiertyminen  
Välineet: Jokaisella parilla pallo, kehonosakortit  

 

 
Eteneminen:  
Pelaajat lähtevät pareittain kuljettamaan palloa rajatulla alueella. Pallollinen pelaaja menee 
edellä, palloton takana. Kuljetuksen aikana ohjaaja pitää kehonosakorttia ylhäällä. Kun 
ohjaaja laskee kortin alas, tulee parin asettaa pallo mahdollisimman nopeasti niiden 
kehonosien väliin, mikä on väritetty. Jos esimerkiksi kuvasta on selkä väritetty, tulee pallo 
asettaa selkien väliin. Tämän jälkeen vaihdetaan kuljettajaa. 

Salissa on hyvä käyttää musiikkia tukena rytmin löytymiseen. Musiikin loppuessa kuva 
lasketaan alas. Välillä voi vaihtaa myös niin, että kuljetuksen aikana kortti on alhaalla ja kun 
kortti nousee ylös niin sen jälkeen tulee reagoida nopeasti kuvan antamiin ohjeisiin. 
 
Huomioitavaa: 

- Sijoitu niin, että kaikilla pareilla on mahdollisuus nähdä kortti.  
 

Helpottaminen: 
 
Vaikeuttaminen: 

- Palloton pelaaja menee edellä, jolloin pallollinen joutuu seuraamaan häntä.  
- Rajataan kuljettavaa jalkaa  

 
 

 
Tietoisuus ja käsitteet: 
Opitaan kuljettamaan palloa jalan eri osilla molemmin jaloin sekä opitaan tunnistamaan 
kehonosat  

 

 

 
 



 
Pallojen kuningas/kuningatar 

 
Kuljetetaan palloa ja harjoitellaan harhauttamista  
 

 Toimintamuoto: Pelit ja leikit  Kesto väh: 10 min
Liikuntataidot: Juokseminen, kuljettaminen, kääntyminen, kehontuntemus ja -

hallinta, koukistaminen-ojentaminen  
Välineet: Merkkikartioita vähintään 6 kpl, jokaista leikkijää kohti vähintään yksi 

pallo, muita aarteita (esim. käsineitä, kenkiä...)  
 

 

Eteneminen:  

Leikkialueen toiseen päähän sijoitetaan kaikki pallot riviin. Ryöstäjät lähtevät ryöstämään 
aarteita kuninkaalta/kuningattarelta. Varas pyrkii kuljettamaan pallon jaloin omalle alueelle 
turvaan. Mikäli kuningas koskee ryöstäjää ennen kuin hän on päässyt keskialueen omalle 
puolelle, joutuu ryöstäjä palauttamaan aarteen kuninkaalle ja palaamaan lähtöalueelle. 
Tämän jälkeen hän saa lähteä uudelleen ryöstämään. Jos ryöstäjiä on enemmän kuin 12, 
niin silloin kaksi kuningasta/kuningatarta. 

Variaatioita: 

-          Jos kuningas saa ryöstäjän kiinni, hän joutuu vankilaan siihen saakka kunnes toinen 
ryöstäjä joutuu sinne. 

-           Jos palloja on liian vähän, voi ryöstettäviksi aarteiksi ottaa myös vaihtokengät, 
käsineet tms. jolloin niitä ryöstettäessä aarteet kuljetetaan käsin. 

 

Huomioitavaa: 
- Kuljetetaan palloa jalkapöydällä, koska se on nopein tapa  
- Pallokosketuksia molemmin jaloin  
- Katse ylhäällä törmäysten välttämiseksi  

 
 

Helpottaminen: 
- Kuljetetaan ensin kaikki aarteet käsin, myös pallot.  

 

Vaikeuttaminen: 
- Lisätään kuninkaita/kuningattaria  
- Rajataan kuljetettavaa jalkaa (vain vasen/oikea)  

 
 

 

Tietoisuus ja käsitteet: 
Opetellaan kuljettamaan palloa jalan eri osilla.  

 

 



 

 

 

Käpyjahti 
Kuljetetaan palloa ja harjoitellaan pysäyttämistä  

Toimintamuoto: Pelit ja leikit  Kesto väh: 10 min

Liikuntataidot: Juokseminen, kuljettaminen, kääntyminen, kehontuntemus ja -

hallinta, koukistaminen-ojentaminen  

Välineet: kolmen-neljän värisiä liivejä leikkijämäärästä riippuen, merkkikartioita 

pesien rajaukseen (mieluiten samanvärisiä kuin liivit), jokaiselle leikkijälle 

pallo  

 

 

Eteneminen:  

Oravat jakautuvat tasaisesti joka pesään (vähintään kolme pesää). Kaikki pallot (= kävyt) 

laitetaan leikkialueen keskelle. Ohjaajan annettua merkin oravat lähtevät keräämään käpyjä 

talven varalle. Käpy kuljetetaan ja pysäytetään pesään jaloin. Kun vapaana olevat kävyt on 

kerätty pesiin, sen jälkeen lähdetään ryöstämään käpyjä toisten oravien pesistä. Missä 

pesässä on leikin päätyttyä eniten käpyjä? 

Huomioitavaa: 

- Kuljetetaan palloa molemmin jaloin.  

- Käpy tulee kuljettaa pesään (ei saa potkaista)ja pysäyttää se sinne jaloin. Vain 

pesässä olevat kävyt lasketaan.  

Helpottaminen: 

- Kuljetetaan kävyt pesään ensin käsin.  

- Kuljetetaan jaloin, mutta saa pysäyttää pallon käsin.  

Vaikeuttaminen: 

- Rajataan kuljetettavaa jalkaa.  

 

Tietoisuus ja käsitteet: 

Harjoitellaan värejä, opetellaan kuljettamaan palloa jalan eri osilla.  

 



 
Autovaras 

 
Harjoitellaan kuljettamista ja pallon suojausta. 
 
Toimintamuoto: Pelit ja leikit  Kesto väh: 10 min
Liikuntataidot: Juokseminen, kuljettaminen, kääntyminen, kehontuntemus ja -

hallinta, kiertyminen, koukistaminen-ojentaminen  
Välineet: Jokaisella leikkijällä pallo, 4 x 4 eri värisiä merkkikartioita alueiden 

rajaukseen  
 

 
Eteneminen:  
Alueen jokaiseen kulmaan tehdään autokauppa. Leikkijät jakautuvat tasaisesti jokaiseen 
autokauppaan. Alueen keskelle jää suurin piirtein yhtä monta autovarasta kuin yhdessä 
autokaupassa on asiakkaita. Auton ostajat lähtevät koeajoon. He ajavat autokaupasta 
toiseen eli kuljettavat palloa jaloin alueelta alueelle. Autovarkaat pyrkivät varastamaan 
auton ajon aikana. Mikäli varas saa auton ryöstettyä eli pallon riistettyä, tulee pallon 
menettäneestä autovaras ja autovaras pääsee koeajamaan autoa. Pääseekö joku 
kiertämään koko alueen samalla autolla? 
 
Huomioitavaa: 

- Näytetään etukäteen juoksusuunta.  
 
Helpottaminen: 

- Lyhennetään juoksu- ja kuljetusmatkaa  
- Otetaan vähemmän autovarkaita  

 
Vaikeuttaminen: 

- Pidennetään autokauppojen väliä  
- Lisätään autovarkaita  
- Voi ajaa kumpaan suuntaan vain  

 

Tietoisuus ja käsitteet: 
Opitaan kuljettamaan palloa molemmin jaloin jalan eri osilla sekä suojaamaan palloa.  

 

 

 



 

 

 

Karkuun krokotiileja 
Harjoitellaan kuljettamista ja pallon suojaamista.  

Toimintamuoto: Pelit ja leikit  Kesto väh: 10 min

Liikuntataidot: Juokseminen, kuljettaminen, kääntyminen, kehontuntemus ja -

hallinta, koukistaminen-ojentaminen, kiertyminen  

Välineet: Jokaisella leikkijällä pallo, 16 merkkikartiota alueiden rajaukseen  

 

 

Eteneminen:  

Lapset kuljettavat palloa (pallokalaa) rajatulla alueella. Krokotiilit yrittävät saada pallon pois 

kuljettajilta. Leikkialueen kulmiin on rajattu turva-alueet, joissa voi olla aina yksi pelaaja 

kerrallaan. Kun turvaan tulee uusi pelaaja, niin edellisen täytyy lähteä pois. Kun krokotiili saa 

pallokalan napatuksi itselleen tai potkaistua pois alueelta, vaihtuvat roolit.  

Huomioitavaa: 

- Turva-alueet ja krokotiilien määrä tulee suhteuttaa leikkijöiden määrään  

- Kiinnitetään huomiota nopeaan kuljetukseen jalan eri osilla ja katseen nostamiseen 

pallosta, suojaamiseen sekä pallon pysäyttämiseen  

 

Helpottaminen: 

- Suurennetaan leikkialuetta  

 

Vaikeuttaminen: 

- Pienennetään leikkialuetta  

- Vähennetään turvia  

 

 

Tietoisuus ja käsitteet: 

Opitaan kuljettamaan palloa jalan eri osilla  
 

 



 
Peikon metsästys 

 
Kuljetetaan palloa ja harjoitellaan pallon suojausta  
 

 Toimintamuoto: Perustaitojen harjoittelu  Kesto väh: 10 min
Liikuntataidot: Juokseminen, kuljettaminen, kääntyminen, kehontuntemus ja -

hallinta, kiertyminen  
Välineet: Jokaisella pelaajalla pallo, merkkikartioita alueen rajaamiseen, 4 liiviä  

 

 Eteneminen:  
Neliön kulmiin piirretyissä kolmioissa on metsästäjät puettuina värillisiin liiveihin. Peikot 
ovat pallot jaloissaan neliön keskellä. Metsästyspillin soidessa metsästäjät säntäävät 
jahtaamaan peikkoja, jotka pakenevat palloineen neliön sisällä pysyen. Palloa saa 
kuljettaa vain jaloin. Kun metsästäjä saa kosketuksi jollain tavoin peikon palloon, hän saa 
ottaa pallon käteensä ja kuljettaa sen kantamalla samalla peikkoa hihasta 
vetämällä omaan metsästysnurkkaansa. Tämän jälkeen metsästäjä lähtee välittömästi 
metsästämään uusia peikkoja. Kun kaikki peikot on saatu kiinni, palaavat metsästäjät 
omaan nurkkaansa laskemaan saaliin. Kenen metsästäjän pesässä on eniten peikkoja?  

 Huomioitavaa: 
- Tehdään alueesta riittävän iso, jotta vauhdikkaampikin kuljettaminen on 

mahdollista.  
- Kuljetetaan palloa molemmin jaloin. 
- Kuljetetaan palloa kauimmaisella jalalla metsästäjään nähden. 

 

 Helpottaminen: 
- Leikitään ensin ilman palloa. Kun metsästäjä saa peikon kiinni, hän vie tämän 

kädestä kiinni pitäen omaan pesäänsä.  

 Vaikeuttaminen: 
- Metsästäjän pitää riistää pallo jaloin. 
-  Metsästäjän pitää kuljettaa pallo omaan nurkkaan jaloin kuljettaen. 

 
 

 Tietoisuus ja käsitteet: 
Opetellaan kuljettamaan palloa jalan eri osilla ja suojaamaan palloa.  

 

 

 

 
 



 
Pesän ryöstö 

 
Kuljetetaan palloa ja harjoitellaan pysäyttämistä  
 

 Toimintamuoto: Pelit ja leikit  Kesto väh: 10 min
Liikuntataidot: Juokseminen, kuljettaminen, kiertyminen, kehontuntemus ja -

hallinta, kääntyminen, koukistaminen-ojentaminen  
Välineet: Vähintään 8 merkkikartiota, jokaisella pelaajalla pallo  

 

  
Eteneminen:  
Leikkijät jaetaan kahteen tai useampaan pesään. Jokaisessa pesässä on isä tai äiti 
haukka, joka suojelee pesäänsä. Pikkuhaukat yrittävät ryöstää munia toisten 
haukkaperheiden pesistä, joita isä- tai äiti-haukat suojelevat. Mikäli iso haukka saa 
vastapuolen pikkuhaukan kiinni, joutuu pikkuhaukka laskemaan ohjaajan vierellä 
kymmeneen, jonka jälkeen hän on taas vapaa ryöstämään munia pesästä. Kenen 
haukkaperheen pesässä on lopuksi eniten munia? Munat kuljetetaan omaan pesään 
jaloin. 

 Huomioitavaa: 
- Kuljetetaan palloa molemmin jaloin  
- Katse ylös, jotta nähdään missä muut leikkijät ovat  

 Helpottaminen: 
- Kuljetetaan munat pesään käsissä.  

 Vaikeuttaminen: 
- Lisätään niin, että pesässä on sekä isä että äiti - haukka.  

 

 Tietoisuus ja käsitteet: 
Opetellaan kuljettamaan palloa jalan eri osilla.  

 

 
 

 
 
 



 
Liikennepoliisi 

 
Harjoitellaan laukausta kuljetuksen päätteeksi  
 

 Toimintamuoto: Perustaitojen harjoittelu  Kesto väh: 10 min
Liikuntataidot: Juokseminen, potkaiseminen, koukistaminen-ojentaminen, 

kehontuntemus ja -hallinta, hyppääminen, kääntyminen, 
kuljettaminen, heittäminen-kiinniottaminen, kiertyminen 

 

Välineet: jokaisella pelaajalla pallo, 4 merkkikartiota, maali/maaleja tai 
maalikohde  

 

  
Eteneminen:  
Autot (pelaajat) ajavat kohti liikennepoliisia, joka näyttää kädellään kummalta puolen auton 
tulee hänet ohittaa. Tämän jälkeen pelaaja kuljettaa sallitulta puolelta ohitse ja laukaisee 
pallon maaliin. joku lapsista voi halutessaan toimia maalivahtina tai maalina on jokin 
sovittu potkun kohde, esimerkiksi kartio. Jokainen laukaisija hakee itse pallon. 

 Huomioitavaa: 
- Liikennepoliisin tulee antaa merkkinsä riittävän ajoissa siten, että autoilija ehtii 

reagoida merkkiin. Ohjaajan on hyvä aloittaa poliisina ja myöhemmin lapset 
voivat itsekin toimia suunnan näyttäjinä.  

- Riittävä etäisyys poliisin ja maalin välissä, jotta laukaisulle jää riittävästi aikaa. 
- Laukauksessa tukijalka lähelle palloa, varpaat alaspäin ojennettuna  
- Osumakohta pallon keskelle  

 Helpottaminen: 
- Pelaaja saa itse valita kummalta puolen poliisin ohittavat  

 Vaikeuttaminen: 
- Vaihdetaan lähestymissuuntia  
- Rajataan laukaisevaa jalkaa  

 

 Tietoisuus ja käsitteet: 
Opitaan tunnistamaan ja toteuttamaan nilkkapotku sekä kuljettamaan palloa 
mahdollisimman nopeasti molempia jalkoja käyttäen  

 

 
 

 



 
Pujotteluhippa 

 
Harjoitellaan kuljettamista  
 
Toimintamuoto: Pelit ja leikit  Kesto väh: 10 min
Liikuntataidot: Juokseminen, kuljettaminen, kääntyminen, kehontuntemus ja -

hallinta, kiertyminen  
Välineet: Palloja puolet vähemmän kuin leikkijöitä, 12 punaista ja 8 sinistä 

merkkikartiota, 4 liiviä  
 

 
Eteneminen:  

Leikitään hippaa rajatulla alueella. Kun hippa saa kiinni, pujottelee kiinniotettu punaisen 
radan läpi ja tuo pallon takaisin lähtöpisteeseen. Tämän jälkeen hän saa palata rajatulle 
alueelle ja häntä voidaan ottaa uudelleen kiinni. Vaihdetaan hippoja säännöllisin väliajoin. 

Saavatko hipat kiinniottoalueen tyhjäksi? 

Huomioitavaa: 
- Käytetään pujottelussa molempia jalkoja ja jalan eri osia.  
- Asetetaan pujoteltavat merkkikartiot leikkijöiden tason mukaisin välimatkoin.  
- Riittävästi hippoja suhteessa leikkijöihin, jotta moni "joutuu" pujottelemaan 

pelastautuakseen.  
 

Helpottaminen: 
- Kiinniotetut juoksevat pujotteluradan läpi.  

Vaikeuttaminen: 
- Rajataan kuljetettavaa jalkaa.  
- Lisätään pujoteltavia merkkikartioita.  

 

Tietoisuus ja käsitteet: 
Opitaan kuljettamaan jalan eri osilla.  

 

 

 

 

 



 
Kuninkaan pallovajan tyhjennys 

 
Harjoitellaan kuljettamista  
 

 Toimintamuoto: Pelit ja leikit  Kesto väh: 10 min
Liikuntataidot: Juokseminen, kuljettaminen, kääntyminen, kehontuntemus ja -

hallinta, kiertyminen, koukistaminen-ojentaminen  
Välineet: Jokaista leikkijää kohti ainakin 1 pallo, 12 merkkikartiota  

 

  
Eteneminen:  
Prinsessat (tai ritarit) tyhjentävät kuninkaan pallovajaa (10m x 10m), joka sijaitsee 
lohikäärmeiden vartioiman alueen (20m x 10 m) takana. Pelin ideana on juosta 
lohikäärmeiden ohi (alueen läpi), niin ettei heidän tuli (käsi) osu ohi juoksijaan ja ohi 
pääsyn jälkeen kuljettaa pallo nopeasti oman ryhmän pallokasaan pujottelureittien kautta 
(lohikäärmeille merkatun alueen ulkopuolelta). Jos lohikäärmeen tuli osuu, on prinsessan 
palattava oman ryhmän perään parantamaan haavojaan. Seuraava saa ryhmästä lähteä, 
kun edellinen on pallovajassa tai jää kiinni.  

 Huomioitavaa: 
- Lohikäärmeiden ohituksessa suunnanmuutokset ja rohkea harhauttelu.  
- Kuljetuksessa molempien jalkojen käyttö.  
- Käytetään jalan eri osia.  

 Helpottaminen: 
- Lohikäärmeitä on vähemmän.  

 Vaikeuttaminen: 
- Lisätään lohikäärmeitä.  
- Lisätään yksi lohikäärme lentelemään alueen ulkopuolelle saalistamaan 

pallovajasta palaavia prinsessoja.  
 
 

 Tietoisuus ja käsitteet: 
Opitaan kuljettamaan palloa jalan eri osilla.  

 

 

 

 



 
Palavan pallon sammutus 

 
Harjoitellaan kuljetusta  
 

 Toimintamuoto: Pelit ja leikit  Kesto väh: 15 min
Liikuntataidot: Juokseminen, kuljettaminen, kääntyminen, kehontuntemus ja -

hallinta, kiertyminen, potkaiseminen, koukistaminen-
ojentaminen 

 

Välineet: 1-3 palloa, 4 merkkikartiota, 7 liiviä  
 

  
Eteneminen:  
Pelaajat jaetaan kahteen joukkueeseen. Pelin ajatuksena on saada kuljetettua pallo 
jaloin vastustajan päätyrajan yli. Jotta pelaajat pyrkisivät nopeaan etenemiseen, kerrotaan 
pallon olevan palava, ja se tulee saada mahdollisimman nopeasti jokeen, jotta se 
sammuisi. Peliä pelataan 20m x 25/30 m olevalla alueella.  

 Huomioitavaa: 
- Kannustetaan rohkeisiin yrityksiin kuljettaa palloa  
- Suhteutetaan pallojen määrä pelaajiin  

 

 Helpottaminen: 
- Levennetään aluetta  
- Lisätään palloja  

 Vaikeuttaminen: 
- Pienennetään aluetta  
- Rajataan jokialue, jolloin pallo tulee pysäyttää tietyllä alueella.  

 
 
 

 Tietoisuus ja käsitteet: 
Opitaan kuljettamaan palloa jalan eri osilla sekä tunnistamaan mihin suuntaan pelataan.  

 

 



 
 

 

 

 

Kartiot kumoon 
Harjoitellaan pallon kuljetusta, teräviä suunnanmuutoksia sekä havainnointia. 

Toimintamuoto: Pelit ja leikit  Kesto väh: 15 min

Liikuntataidot: Juokseminen, kuljettaminen, kääntyminen, kehontuntemus ja -

hallinta, kiertyminen, potkaiseminen, koukistaminen-

ojentaminen  

Välineet: 8 isoa merkkikartiota, 2 palloa, 7 liiviä  

 

 

Eteneminen:  

Pelataan rajatulla alueella, pyrkimyksenä kaataa vastustajan puolella olevat kartiot kumoon. 

(1 kaatunut kartio=1 maali). Kaatunut kartio nostetaan aina pystyyn. Maalin jälkeen peli 

jatkuu siitä mihin pallo jää tai kenellä se on hallussa. Maalintekotilanne vaatii tarkkuutta ja 

nopeaa ratkaisua. Ideaali on pelata 3v3 tai 4v4 yhdellä pallolla, mutta jos pelaajia on 

enemmän, niin sitten on hyvä lisätä myös yksi pallo.  

Huomioitavaa: 

- Kartioita tulee laittaa useampia, jolloin maalintekomahdollisuuksia tulee riittävästi  

Helpottaminen: 

- Kaikki kartiot ovat kaadettavissa eli ei rajata puolia miltä saa kaataa  

Vaikeuttaminen: 

- Rajoitetaan kosketuksia 

- Rajataan pelaaminen vain toiselle jalalle 

 

 

Tietoisuus ja käsitteet: 

Opitaan kuljettamaan palloa jalan eri osilla molempia jalkoja käyttäen sekä käyttämään 

sisäsyrjäsyöttöä  

 



 
3 pallon peli 

 
Harjoitellaan kuljettamista sekä mihin suuntaan pelataan. 
 
Toimintamuoto: Pelit ja leikit  Kesto väh: 15 min
Liikuntataidot: Juokseminen, kuljettaminen, kääntyminen, kehontuntemus ja -

hallinta, kiertyminen, potkaiseminen, koukistaminen-
ojentaminen 

 

Välineet: 3 palloa, 6 liiviä, 2 maalia (tai 4 merkkikartiota)  
 

 
Eteneminen:  
Pelaajat jaetaan kahteen joukkueeseen. Kaikki kolme palloa ovat pelissä yhtä aikaa. Näin 
hyökkäyksiä voi tulla yhtä aikaa molempiin päihin. Kannustetaan ja rohkaistaan pelaajia 
kuljettamaan palloa ja etenemään kohti maalia.  
 
Huomioitavaa: 

- Ensimmäisillä kerroilla pääpaino siinä, että lapset oppivat tunnistamaan kumpaan 
maaliin he tekevät maaleja.  

- Kannustetaan kuljettamaan palloa 
 

Helpottaminen: 
- Lisätään palloja  
- Isonnetaan kenttää ja maaleja  

 
Vaikeuttaminen: 

- Pienennetään maaleja ja aluetta  
 

Tietoisuus ja käsitteet: 
Opitaan mihin suuntaan jalkapallossa hyökätään  

 
 



 

 

 

 

 

SYÖTTÖ- JA 

LAUKAISUHARJOITTEITA 



 

 

Polttopallo 
 
Harjoitellaan sisäsyrjäsyöttöä  
 

 Toimintamuoto: Pelit ja leikit  Kesto väh: 10 min
Liikuntataidot: Hyppääminen, potkaiseminen, koukistaminen-ojentaminen, 

kehontuntemus ja -hallinta, kääntyminen, juokseminen, 
kiertyminen 

 

Välineet: 3 palloa, 8 merkkikartiota ympyrän rajaukseen  
 

  
Eteneminen:  
2-3 pelaajaa asettuu ympyrän ulkopuolelle, muut pelaajat menevät alueen sisälle. Jos 
polttajia on kaksi, niin aloitetaan yhdellä pallolla. Kun polttajia on kolme, voi palloja olla 
kaksi. Kolmas pallo voidaan ottaa mukaan myöhemmin tarvittaessa. Ulkopuolella olevat 
pelaajat polttavat sisällä olevia sisäsyrjäsyöttöä käyttäen. Mikäli pallo osuu sisällä olevien 
jalkoihin, siirtyvät he polttajiksi alueen ulkopuolelle. Kuka jää viimeiseksi ympyrän 
sisäpuolelle?  

 Huomioitavaa: 
- Polttaminen tapahtuu sisäsyrjäsyöttöä käyttäen.  
- Tukijalan paikka, osumakohta jalassa sekä pallossa, saatto  
- Voidaan leikkiä pehmeällä pallolla.  

 Helpottaminen: 
- Voidaan leikkiä ensin vierittämällä.  

 Vaikeuttaminen: 
- Sisällä olevat lapset joutuvat liikkumaan tietyllä tavalla.  

 

 Tietoisuus ja käsitteet: 
Opitaan tunnistamaan ja toteuttamaan sisäsyrjäsyöttö  

 

 
 

 
 



 
Oma puoli puhtaana 

 
Harjoitellaan sisäsyrjäsyöttöä  
 

Toimintamuoto: Pelit ja leikit  Kesto väh: 5 min

Liikuntataidot: Juokseminen, potkaiseminen, koukistaminen-ojentaminen, 

kehontuntemus ja -hallinta, kiertyminen  

Välineet: Jokaiselle leikkijällä pallo, voi olla myös enemmän. Vähintään 6 

merkkikartiota alueen rajaukseen.  

 

 
Eteneminen:  
Leikissä on kaksi joukkuetta ja kaikilla oma pallo. Ylimääräiset pallot jaetaan molemmille 

joukkueille tasaisesti. Sali jaetaan kahteen osaan. Pelaajat yrittävät saada oman puolen 

puhtaaksi syöttämällä pallot sisäsyrjällä vastustajan kenttäpuoliskolle. Se joukkue, kenellä 

on vähemmän palloja omalla kenttäpuoliskolla ohjaajan määräämän peliajan päättyessä, 

on voittaja. 

 
Huomioitavaa: 

- Pallo pysyy maassa.  
- Käytetään syöttäessä molempia jalkoja.  
- Syöttö tapahtuu sisäsyrjällä.  
- Voidaan käyttää pehmeämpiä palloja vahinkojen minimoimiseksi.  

 
Helpottaminen: 
Vaikeuttaminen: 
 
 

Tietoisuus ja käsitteet: 

Opitaan tunnistamaan ja suorittamaan sisäsyrjäsyöttö.  

 

 
 
 



 
Pyörivä maali 

 
Harjoitellaan sisäsyrjäsyöttöä  
 

 Toimintamuoto: Perustaitojen harjoittelu  Kesto väh: 10 min
Liikuntataidot: Juokseminen, potkaiseminen, koukistaminen-ojentaminen, 

kehontuntemus ja -hallinta, ryömiminen-konttaaminen, 
kääntyminen 

 

Välineet: Jokaisella parilla pallo ja vanne  
 

  
Eteneminen:  
Toinen parista laittaa vanteen pyörimään ja toinen yrittää syöttää pallon pyörivän vanteen 
läpi. Kun hän on syöttänyt pallon, hän yrittää vielä itse ehtiä pujahtaa vanteen läpi. 
Vaihdetaan osia. Montako maalia pari saa yhteensä  

  
Huomioitavaa: 

- Tukijalka pallon viereen  
- Osumakohta jalassa ja pallossa (sisäsyrjä)  
- Lantion tulee osoittaa syöttösuuntaan  
- Pidetään katse pallossa syöttöhetkellä  
- Korostetaan yhteistyön merkitystä, eli laitetaan vanne kauniisti pyörimään, jotta 

kaveri voi onnistua.  
 

 Helpottaminen: 
- Pidetään vanne paikallaan  
- Lyhennetään syöttömatkaa  

 Vaikeuttaminen: 
- Pidennetään syöttömatkaa  
- Laitetaan vanne pyörimään nopeammin  

 
 

 Tietoisuus ja käsitteet: 
Opitaan tunnistamaan ja suorittamaan sisäsyrjäsyöttö  

 

 



 

Keilan kaato 
 
Harjoitellaan sisäsyrjäsyöttöä ja kuljettamista 
  

 Toimintamuoto: Pelit ja leikit  Kesto väh: 10 min
Liikuntataidot: Juokseminen, potkaiseminen, koukistaminen-ojentaminen, 

kehontuntemus ja -hallinta, kiertyminen, kuljettaminen, 
kääntyminen 

 

Välineet: Jokaisella leikkijällä pallo, 15- keiloja  
 

  
Eteneminen:  
Leikkialue jaetaan viivalla kahteen osaan. Keilat asetetaan viivalle pystyyn. Kilpailevat 
joukkueet asettuvat vastakkain päätyrajojensa taakse. Jokaisella leikkijällä on pallo. 
Leikkijät yrittävät kaataa keiloja vastapuolelle. Leikkijät saavat hakea palloja omalta 
kenttäpuoliskolta ja juosta syöttämään uudelleen rajansa takaa. Voittaja on se, jonka 
kenttäpuoliskolla on vähemmän keiloja.  

 Huomioitavaa: 
- Päätyraja suhteutetaan leikkijöiden voimaan ja taitotasoon.  
- Syöttö tapahtuu sisäsyrjällä.  

 

 Helpottaminen: 
- Kaadetaan keiloja ensin heittämällä.  
- Kuljetetaan pallo käsissä päätyrajan taakse.  

 Vaikeuttaminen: 
- Pidennetään matkaa.  
- Rajataan syöttävää jalkaa.  
- Kuljetetaan pallo päätyrajan taakse jaloin.  

 
 

 Tietoisuus ja käsitteet: 
Opitaan tunnistamaan sisäsyrjäsyöttö  

 

 
 
 



 
Porttipallo 

 
Harjoitellaan sisäsyrjäsyöttöä  
 

 Toimintamuoto: Perustaitojen harjoittelu  Kesto väh: 10 min
Liikuntataidot: Potkaiseminen, koukistaminen-ojentaminen, kehontuntemus ja 

-hallinta, kiertyminen  
Välineet: Jokaista paria kohti vähintään 2 merkkikartiota ja yksi pallo.  

 

  
Eteneminen:  
Pelaajat asettuvat pareittain vastakkain. Heidän välissä on merkkikartioista tehty maali. 
Pelaajat syöttävät palloa sisäsyrjällä maalin läpi toisillensa. Välissä oleva maali auttaa 
lapsia tunnistamaan onnistuneita suorituksia.  

  
Huomioitavaa: 

- Syöttö tapahtuu sisäsyrjällä.  
- Tukijalka pallon viereen.  
- Osumakohta jalassa ja pallossa.  
- Saatto  
- Käytetään molempia jalkoja.  

 Helpottaminen: 
- Annetaan vapaasti valita syöttävä jalka.  

 Vaikeuttaminen: 
- Pidennetään syöttömatkaa  
- Pienennetään maalia  
- Rajataan syöttävää jalkaa  

 

 Tietoisuus ja käsitteet: 
Opitaan tunnistamaan sisäsyrjäsyöttö.  

 

 
 

 

 



 
Supermiehen / Keijukaisen metsästys 

 
Harjoitellaan sisäsyrjäsyöttöä  
 

 Toimintamuoto: Perustaitojen harjoittelu  Kesto väh: 15 min
Liikuntataidot: Hyppääminen, potkaiseminen, kääntyminen, kehontuntemus ja 

-hallinta, kiertyminen, juokseminen, koukistaminen-
ojentaminen 

 

Välineet: Jokaista kolmea leikkijää kohti 1 pallo. 4 merkkikartiota alueen 
rajaukseen.  

 

  
Eteneminen:  
1/3 osaa pelaajista rajatun alueen sisäpuolella, 2/3 ulkopuolella. Pallot ulkopuolella. 
Alueen ulkopuolella olevat pelaajat yrittävät palloilla sisäsyrjäsyöttöä käyttäen osua sisällä 
oleviin. Jos pallo osuu sisäpuolella oleviin pelaajiin, siirtyvät he alueen ulkopuolelle. 
Viimeksi jäänyt on ryhmän Supermies/Keijukainen.  

 Huomioitavaa: 
- Käytetään pehmeitä palloja.  
- Käytetään metsästyksessä sisäsyrjäsyöttöjä.  

 

 Helpottaminen: 
- Lisätään palloja.  

 Vaikeuttaminen: 
- Isonnetaan Keijukaisten ja Supermiesten aluetta.  
- Rajataan syöttävää jalkaa.  

 
 

 Tietoisuus ja käsitteet: 
Opitaan tunnistamaan ja toteuttamaan sisäsyrjäsyöttö.  

 

 
 
 
 

 
 



 
Tarkka kuti 

 
Harjoitellaan laukausta  
 

 Toimintamuoto: Perustaitojen harjoittelu  Kesto väh: 15 min
Liikuntataidot: Juokseminen, potkaiseminen, koukistaminen-ojentaminen, 

kehontuntemus ja -hallinta, heittäminen-kiinniottaminen, 
kiertyminen, vierittäminen 

 

Välineet: Jokaisella parilla pallo ja 3 merkkikartiota  
 

  
Eteneminen:  
Jokaisella parilla on merkkikartioista tehty maali, johon toinen parista menee 
maalivahdiksi. Toinen parista asettuu 4-5 metrin päähän asetetun merkkikartion luokse. 
Hän laukaisee 5 kertaa kohti maalia, jonka jälkeen vaihdetaan osia. Maalivahti palauttaa 
pallon laukaisijalle vierittämällä.  

 Huomioitavaa: 
- Laukauksen ydinkohdat: tukijalan kohta pallon vieressä, laukaisevan jalan 

varpaat alaspäin, osumakohta palloon  
- Laukaisijan ja maalivahdin etäisyys suhteutetaan pelaajien taitotasoon ja 

voimaan, jotta molemmat saavat onnistumisia niin maalivahti kuin laukaisijakin.  

 Helpottaminen: 
- Laukaus tapahtuu lähempää maalia  

 

 Vaikeuttaminen: 
- Pidennetään laukaisumatkaa  
- Rajataan laukaisevaa jalkaa  

 
 

 Tietoisuus ja käsitteet: 
Opitaan potkaisemaan palloa molempia jalkoja käyttäen.  

 

 
 
 



 
Verkot tötterölle 

 
Harjoitellaan laukaisua ja kuljettamista  
 

 Toimintamuoto: Perustaitojen harjoittelu  Kesto väh: 20 min
Liikuntataidot: Juokseminen, potkaiseminen, koukistaminen-ojentaminen, 

kehontuntemus ja -hallinta, kääntyminen, kuljettaminen, 
heittäminen-kiinniottaminen 

 

Välineet: Jokaisella pelaajalla pallo, 4 maalia tai 8 merkkikartiota  
 

  
Eteneminen:  
Pelaajat asettuvat maalien oikealla puolelle. Jokaisella pelaajalla on pallo. Maaleihin 
voidaan laittaa maalivahdit, mutta niitä tulee vaihtaa riittävän usein. Molemmista päistä 
lähtee pelaajat kuljettamaan palloa kohti maalia. Laukauksen jälkeen pelaaja hakee pallon 
ja siirtyy toisen jonon päähän.  

Vaihdetaan lähtöpuolta. 

 Huomioitavaa: 
- Kannustetaan kokeilemaan molempia jalkoja.  
- Ohjataan laukausten ydinkohtia: tukijalan paikka pallon vieressä, laukaisevan 

jalan varpaat osoittavat alaspäin, missä on maalivahti  

 Helpottaminen: 
- Ei ole maalivahteja  
- Saa valita kumpaa jalkaa käyttää  

 Vaikeuttaminen: 
- Rajataan laukaisevaa jalkaa  
- Laitetaan merkkikartioista laukaisuraja, mitä ennen laukaus tulee suorittaa  

 

 Tietoisuus ja käsitteet: 
Opitaan tunnistamaan ja suorittamaan nilkkapotku molemmilla jaloilla.  

 

 

 
 



 
Keilapallo 

 
Harjoitellaan kuljettamista ja sisäsyrjäsyöttöä  
 

 Toimintamuoto: Pelit ja leikit  Kesto väh: 15 min
Liikuntataidot: Juokseminen, kuljettaminen, kääntyminen, kehontuntemus ja -

hallinta, käveleminen, koukistaminen-ojentaminen, 
potkaiseminen, kiertyminen 

 

Välineet: 16 isoa merkkikartiota, 5 liiviä ja pallo  
 

 Eteneminen:  
Pelaajat jaetaan kahteen joukkueeseen. Leikkialueen molempiin päihin asetetaan 8 isoa 
merkkikartiota riviin. Pelataan 5v5. Pyrkimyksenä on saada vastustajan puolella olevat 
merkkikartiot kaadettua = maali. Kaatunut kartio nostetaan pystyyn. Maalin jälkeen pallo 
vastapuolen joukkueelle ja peli jatkuu.  

 Huomioitavaa: 
- Kannustetaan kuljettamaan palloa.  
- Rohkaistaan yrittämään maalintekoa kauempaakin.  
- Sisäsyrjäsyötön avainasiat: tukijalan paikka, osumakohta jalassa ja pallossa, 

lantion suunta, saatto  

 Helpottaminen: 
- Pelataan ensin käsin.  

 Vaikeuttaminen: 
- Rajataan alue, minkä takaa maali tulee tehdä.  

 

 Tietoisuus ja käsitteet: 
Opitaan kuljettamaan palloa jalan eri osilla sekä tunnistamaan ja toteuttamaan 
sisäsyrjäsyöttö  

 

 
 
 
 

 
 



 
Pistepallo 

 
Harjoitellaan sisäsyrjäsyöttöä ja pelattavaksi liikkumista  
 

 Toimintamuoto: Perustaitojen harjoittelu  Kesto väh: 10 min
Liikuntataidot: Juokseminen, potkaiseminen, koukistaminen-ojentaminen, 

kehontuntemus ja -hallinta, kääntyminen, kuljettaminen, 
kiertyminen 

 

Välineet: 12-20 merkkikartiota, jokaisella parilla pallo  
 

  
Eteneminen:  
Kentälle tai saliin tehdään merkkikartioista monta pientä maalia. Pelaajat lähtevät 
pareittain kulkemaan ja kuljettamaan palloa salissa. Tavoitteena on saada syöteltyä 2-3 
minuutin ajan mahdollisimman monen maalin läpi sisäsyrjällä kaverille. Jokaisesta 
onnistuneesta syötöstä merkkikartioiden välistä saa yhden pisteen. Samaan maaliin ei saa 
tehdä montaa pistettä peräkkäin.  

Leikitään leikkiä ainakin kaksi erää, jotta toisella kerralla voi yrittää saada enemmän 
onnistuneita suorituksia kuin ensimmäisellä. 

 Huomioitavaa: 
- Sisäsyrjäsyötön avainasiat: tukijalan paikka ja suunta pallon vieressä, 

osumakohta jalassa ja pallossa sekä syötön jälkeinen saatto  

 Helpottaminen: 
- Isonnetaan maaleja  

 Vaikeuttaminen: 
- Pienennetään maaleja  

 

 Tietoisuus ja käsitteet: 
opitaan tunnistamaan ja toteuttamaan sisäsyrjäsyöttö  

 

 
 
 



 
Tietokonevirus 

 
Harjoitellaan sisäsyrjäsyöttöä ja kuljettamista  
 

 Toimintamuoto: Perustaitojen harjoittelu  Kesto väh: 10 min
Liikuntataidot: Juokseminen, potkaiseminen, koukistaminen-ojentaminen, 

kehontuntemus ja -hallinta, kääntyminen, kuljettaminen, 
kiertyminen 

 

Välineet: Paria kohti pallo, 4 merkkikartiota alueen rajaukseen  
 

  
Eteneminen:  
Pelaajat asettuvat vastakkain rajatulle alueelle. Pelaajien etäisyys on 2-4 metriä 
taitotasosta riippuen. Tietokone toimii moitteettomasti. Tällöin pallo kulkee pelaajalta 
toiselle sisäsyrjällä. Tietokoneeseen iskee virus. Merkkinä voi olla pillin 
vihellys, käden nosto tms. Tällöin koneen yksi osa häiriintyy.  Se pelaajista keneen virus 
on iskenyt (eli kenellä oli merkin tullessa pallo) lähtee kuljettamaan palloa kovaa vauhtia 
ympäri leikkialuetta. Toinen parista yrittää saada viruksen poistettua ja sitä varten sen 
täytyy napata virus eli pallo pois. Kun virus on saatu kiinni, tilanne rauhoittuu ja tietokone 
toimii taas normaalista ja pallo kulkee pelaajalta toiselle sisäsyrjäsyöttöä käyttäen.  

 Huomioitavaa: 
- Sisäsyrjäsyötön avainasiat: tukijalan asento ja paikka, osumakohta jalassa ja 

pallossa sekä syötön jälkeinen saatto  
- Leikkialueen tulee olla riittävän iso suhteessa leikkijöiden määrän.  

 
Helpottaminen: 

- Aloitetaan leikki leikkialueen päädystä. Viruksen iskiessä pallollinen pelaaja 
kuljettaa pallon leikkialueen toiseen päähän. Kun molemmat pareista ovat 
päässeet perille, jatketaan syöttelyä.  

- Riittää että kiinniottaja koskettaa pelaajaa, ei tarvitse saada palloa pois  

 Vaikeuttaminen: 
- Virus joutuu ohittamaan palomuurin eli pelaamaan 1v1 siirtyessä leikkialueen 

päästä päähän  
 

 Tietoisuus ja käsitteet: 
Opitaan tunnistamaan ja toteuttamaan sisäsyrjäsyöttö sekä kuljettamaan palloa jalan eri 
osilla  

 

 

 
 



 
Pupujussi 

 
Harjoitellaan sisäsyrjäsyöttöä sekä pallon liikeradan arviointia  
 

 Toimintamuoto: Perustaitojen harjoittelu  Kesto väh: 15 min
Liikuntataidot: Kehontuntemus ja -hallinta, hyppääminen, potkaiseminen, 

koukistaminen-ojentaminen, kääntyminen  
Välineet: Pallo/3 pelaajaa  

 

  
Eteneminen:  
Kolmen lapsen ryhmässä yksi pelaaja asettuu keskelle pupujussiksi kahden pelaajan 
väliin. Päädyissä olevat lapset syöttelevät maata pitkin toisilleen ja keskellä oleva 
pupujussi hyppää aina pallon yli.  

 Huomioitavaa: 
- Keskellä olevaa pitää vaihtaa riittävän usein, koska hyppely on raskasta.  
- Syötön avainasiat: tukijalka pallon viereen, potku sisäsyrjällä pallon keskelle  
- Lantion tulee osoittaa syöttösuuntaan  

 Helpottaminen: 
- Lyhennetään syöttäjien välimatkaa  
- Keskellä oleva väistää palloa sivusuunnassa nopealla liikkeellä  

 Vaikeuttaminen: 
- Pidennetään syöttäjien välimatkaa  
- Rajataan syöttävää jalkaa  
- Keskellä oleva seisoo haara-asennossa, jolloin syöttö pitää saada jalkojen 

välistä. 
 

 

 Tietoisuus ja käsitteet: 
Opitaan tunnistamaan ja toteuttamaan sisäsyrjäsyöttö  

 

 
 

 

 
 



 
Kujapallo 

 
 
Harjoitellaan sisäsyrjäsyöttöä  
 

Toimintamuoto: Pelit ja leikit  Kesto väh: 10 min

Liikuntataidot: Juokseminen, potkaiseminen, koukistaminen-ojentaminen, 

kehontuntemus ja -hallinta, kiertyminen, kääntyminen  

Välineet: 4 kartiota/joukkue, pallo/joukkue  

 

 
Eteneminen:  
Leikkijät jaetaan kahteen tai useampaan joukkueeseen, jotka asettuvat kahteen 
vastakkaiseen jonoon niin, että väliin jää noin 3-5 m taitotasosta riippuen. Kunkin 
joukkueen ensimmäisellä on pallo. Jonojen ensimmäiset syöttävät pallon sisäsyrjällä 
kartioilla merkityn kujan läpi ja siirtyvät oman jonon viimeiseksi. Vastaanottajat tekevät 
samoin. Voittaja on se joukkue, jolla pallo on nopeimmin leikin aloittajalla. Pallon 
mennessä kujalta pois, syöttäjä noutaa sen ja syöttää uudelleen. Jos leikkijöitä/joukkue on 
vähän, voidaan kisassa tehdä peräkkäin useampi kierros.  
 
Huomioitavaa: 

- Syöttö tapahtuu sisäsyrjällä.  
- Tukijalan paikka pallon vieressä. 
- Osumakohta sisäsyrjällä pallon keskelle.  
- Tukijalan varpaat osoittavat syötön suuntaan.  

 
Helpottaminen: 

- Lyhennetään kujan pituutta jolloin voiman sijasta voi keskittyä syötön puhtauteen.  
 
Vaikeuttaminen: 

- Rajataan syöttävää jalkaa.  
- Pidennetään kujan pituutta.  

 

Tietoisuus ja käsitteet: 

Opetellaan tunnistamaan sisäsyrjäsyöttö.  

 

 
 



 
Tunnelipallo 

 
Harjoitellaan syöttämistä ja pallon kuljettamista  
 

 Toimintamuoto: Pelit ja leikit  Kesto väh: 10 min
Liikuntataidot: Juokseminen, potkaiseminen, koukistaminen-ojentaminen, 

kehontuntemus ja -hallinta, kääntyminen, kuljettaminen, 
vierittäminen 

 

Välineet: 2 palloa, 8 merkkikartiota  
 

  
Eteneminen:  
Pelaajat jaetaan joukkueisiin. 4-5 lasta/joukkue. Joukkueet seisovat jonossa haara-
asennossa ja jonojen ensimmäisellä on pallo. (Leikkiä voidaan leikkiä myös ilman, että on 
useampi joukkue. Yhdellä joukkueella tehdessä voidaan yrittää parantaa omaa ennätystä.)  

Ensimmäinen pelaaja syöttää pallon jonossa seisovien jalkojen välistä. Viimeinen 
pysäyttää pallon ja kuljettaa sen jonon ensimmäiseksi ja syöttää taas pallon jalkojen välistä 
menemään jonon viimeiselle. Leikkiä jatketaan kunnes pallo on taas leikin aloittaneella 
pelaajalla.  

 Huomioitavaa: 
- Sisäsyrjäsyötön avainasiat: tukijalan paikka, osumakohta jalassa ja pallossa 

sekä potkun jälkeinen saatto  
 

Helpottaminen: 
- Vieritetään ensin pallo käsin  
- Kuljetetaan pallo kädessä.  
- Pidetään tunnelit lyhyinä  

 Vaikeuttaminen: 
- Pidennetään tunneleita  
- Käytetään koko ajan vain jalkoja  
- Käytetään eri kehon osia pallon pysäyttämiseen  
- Rajataan syöttävää jalkaa  

 
 

 Tietoisuus ja käsitteet: 
Opitaan tunnistamaan ja toteuttamaan sisäsyrjäsyöttö.  

 

 

 
 



 
Kujajuoksu 

 
Harjoitellaan sisäsyrjäsyöttöä  
 

Toimintamuoto: Pelit ja leikit  Kesto väh: 10 min

Liikuntataidot: Juokseminen, potkaiseminen, koukistaminen-ojentaminen, 

kehontuntemus ja -hallinta, hyppääminen, kiertyminen  

Välineet: Jokaista leikkijää kohti pallo, 6 merkkikartiota alueen rajaukseen  

 

 
Eteneminen:  
Pelaajat jaetaan kahteen ryhmään. Toinen joukkue menee leikkialueen päätyyn, toinen 
joukkue asettuu leikkialueen sivuille pallojen kanssa. Ohjaajan annettua merkin päädyssä 
olevat pelaajat lähtevät juoksemaan alueen läpi toiseen päähän, jolloin sivulla olevat 
pelaajat polttavat juoksijoita pallolla sisäsyrjäsyöttöä käyttäen. Mikäli pallo osuu juoksijaa 
jalkaa, tulee hän myös polttajaksi. Kun kaikki juoksijat on saatu poltettua, vaihdetaan osia.  
 
Huomioitavaa: 

- Tärkeintä on ohjata polttajana olevan syöttöä: tukijalan asentoa, osumakohtaa 
sisäsyrjässä sekä pallossa ja potkun jälkeistä saattoa.  

- Juoksijat lähtevät liikkeelle ohjaajan merkistä, jotta kaikki juoksevat aina samaan 
suuntaan.  

- Leikissä voidaan käyttää pehmeitä palloja.  
 
Helpottaminen: 

- Rajataan alueen läpi kulkevien liikkumistapaa jolloin polttajilla on enemmän aikaa 
syötön suorittamiseen.  

 
Vaikeuttaminen: 

- Levennetään kujaa jolloin syöttötaidon merkitys korostuu.  
 
 

Tietoisuus ja käsitteet: 

Opitaan tunnistamaan ja tekemään sisäsyrjäsyöttö  

 

 
 



 
Pallon pommitus 

 
Harjoitellaan sisäsyrjäsyöttöä 

 Toimintamuoto: Pelit ja leikit  Kesto väh: 10 min
Liikuntataidot: Juokseminen, potkaiseminen, koukistaminen-ojentaminen, 

kehontuntemus ja -hallinta, vierittäminen, kuljettaminen  
Välineet: jokaisella lapsella oma pallo, yksi iso pallo, 4 merkkikartiota (vähintään) 

 

 

 
Eteneminen:  

Salin tai kentän päädyistä on rajattu alue, minne pelaajat jakaantuvat. Jokaisella pelaajalla 
on pallo ja leikkialueen keskellä on yksi iso pallo (esim. jumppapallo). Molemmat joukkueet 
yrittävät liikuttaa ison pallon vastustajan kotipesään syöttämällä oman pallon kohti isoa 
palloa sisäsyrjällä. Oman syötön jälkeen pelaaja saa hakea leikkialueella vapaana olevan 
pallon ja tuoda sen käsissä omaan kotipesään. Tämän jälkeen hän saa syöttää taas 
uudelleen. Syöttö tulee aina tapahtua omasta kotipesästä. 

 

Huomioitavaa: 
- Syöttö tapahtuu sisäsyrjällä.  
- Kannustetaan jalan heilahdukseen, jotta syöttöön saadaan voimaa.  

 Helpottaminen: 
- Kaikki lapset ovat ensin samalla puolella, jolloin heidän on helpompi hahmottaa 

mistä pallo haetaan ja minne iso pallo pyritään saamaan.  
- Leikitään leikkiä ensin palloa heittämällä ja vierittämällä.  
- Jotta lapsi oppisi löytämään tasapainon ja uskaltaisi heilauttaa jalkaa, voi aluksi 

kiinnittää vähemmän huomiota sisäsyrjän puhtauteen.  
- Aikuinen voi toimia pallojen palauttajana leikkijöille, jolloin leikkijät voivat 

keskittyä pallon syöttämiseen.  

 Vaikeuttaminen: 
- Rajataan syöttävää jalkaa.  
- Pidennetään leikkialuetta.  

 
 

 Tietoisuus ja käsitteet: 
Opetellaan sisäsyrjäsyöttö.  

 

 
 

 
 



 
Tornin vartija/t 

 
Harjoitellaan sisäsyrjäsyöttöä 
  

 Toimintamuoto: Pelit ja leikit  Kesto väh: 10 min
Liikuntataidot: Juokseminen, potkaiseminen, koukistaminen-ojentaminen, 

kehontuntemus ja -hallinta, kääntyminen, heittäminen-
kiinniottaminen, kiertyminen 

 

Välineet: 5 isoa merkkikartiota, 8 merkkikartiota, jokaisella leikkijällä pallo  
 

  
Eteneminen:  
Leikkialueen keskelle sijoitetaan 5 isoa merkkikartiota, joita 1-2 torninvartijaa suojelee. 
Muut leikkijät asettuvat tornien ympärille rajatun alueen taakse. Torninvartija/t 
pyrkivät jaloilla puolustamalla suojelemaan ettei tornit kaatuisi. Laidalla olevat soturit 
yrittävät sisäsyrjällä syöttämällä osua torniin ja saada ne kaatumaan. Syöttö tulee tapahtua 
hyökkäysrajan takaa.  

 Huomioitavaa: 
- Syöttö tapahtuu aina hyökkäysalueen takaa  
- Käytetään molempia jalkoja  
- Pallo pysyy maassa  

 Helpottaminen: 
- Torninvartijat saavat suojellessaan käyttää myös käsiä.  

 Vaikeuttaminen: 
- Rajataan syöttävää jalkaa.  
- Viedään hyökkäysrajaa kauemmaksi.  

 

 Tietoisuus ja käsitteet: 
Opitaan tunnistamaan, mikä on sisäsyrjäsyöttö.  

 

 
 
 
 

 



 
Tornihippa 

 
Harjoitellaan sisäsyrjäsyöttöä  
 

 Toimintamuoto: Pelit ja leikit  Kesto väh: 10 min
Liikuntataidot: Juokseminen, potkaiseminen, koukistaminen-ojentaminen, 

kehontuntemus ja -hallinta, kääntyminen  
Välineet: Jokaisella leikkijällä pallo, 4 merkkikartiota alueen rajaukseen, 1-4 liiviä  

 

  
Eteneminen:  
Valitaan 1-4 hippaa, jotka ovat ilman palloa. Muilla leikkijöillä on pallo kädessä. Hipat 
yrittävät rajatulla alueella saada muita kiinni koskettamalla heitä. Kiinniotetut jäävät 
seisomaan tikkusuorana pallo suorille käsille pään yläpuolelle nostettuna. Muut voivat 
pelastaa menemällä kiinniotetun eteen ja syöttelemällä hänen kanssaan sisäsyrjällä 6 
kertaa. Pelastettaessa hippa ei saa ottaa kiinni.  

 Huomioitavaa: 
- Ensimmäisiä kertoja leikittäessä autetaan oivaltamaan pelastaminen.  
- Aloitetaan pienestä määrästä hippoja, jolloin on aikaa ohjeistaa pelastamisessa, 

mutta lisätään hippoja jo melko pian, jotta pelastamisia ja syöttösuorituksia tulisi 
paljon.  

 Helpottaminen: 
- Vähennetään syöttöjen määrää pelastustilanteessa.  
- Vähennetään hippoja.  

 

 Vaikeuttaminen: 
- Lisätään hippoja.  
- Pelastettaessa syöttöjä enemmän.  
- Syötettäessä pidempi välimatka.  
- Käytetään pelastettaessa vain heikompaa jalkaa.  
- Kuljetetaan palloa jaloin ja nostetaan käsiin vain kiinni jäätyä.  

 
 

 

Tietoisuus ja käsitteet: 
Opitaan tunnistamaan ja toteuttamaan sisäsyrjäsyöttö 

 

 
 



 
Haarahippa 

 
Harjoitellaan sisäsyrjäsyöttöä  
 
Toimintamuoto: Pelit ja leikit  Kesto väh: 10 min
Liikuntataidot: Juokseminen, potkaiseminen, koukistaminen-ojentaminen, 

kehontuntemus ja -hallinta, kääntyminen  
Välineet: Jokaisella leikkijällä pallo, 4 merkkikartiota alueen rajaukseen, 4 liiviä  

 

 
Eteneminen:  
Valitaan 1-4 hippaa leikkijöistä riippuen, jotka ovat ilman palloa. Muilla on pallo kädessä. 
Hipat yrittävät rajatulla alueella saada muita kiinni koskettamalla heitä. Kiinniotetut jäävät 
seisomaan pallo kädessään paikoilleen leveässä haara-asennossa. Muut pallolliset voivat 
pelastaa kiinniotettuja syöttämällä parin kanssa sisäsyrjällä kiinniotetun jalkojen välistä 2 
kertaa, eli parille ja takaisin. Pelastettaessa hippa ei saa ottaa kiinni.  
Huomioitavaa: 

- Ensimmäisiä kertoja leikittäessä auta lapsia oivaltamaan pelastaminen, ennen 
kaikkea parin löytäminen.  

- Käytetään pelastettaessa molempia jalkoja.  
Helpottaminen: 

- Vähän hippoja, jolloin on aikaa kiinnittää huomiota pelastamiseen.  
 

Vaikeuttaminen: 
- Lisätään hippoja, jolloin pelastamisen tulee tapahtua nopeammin.  
- Pelastaminen tulee tapahtua heikompaa jalkaa käyttäen.  
- Pidennetään syöttäjien välimatkaa.  
- Kuljetetaan palloa jaloin ja otetaan se käteen vasta kiinni jäädessä.  

 

Tietoisuus ja käsitteet: 
Opitaan tunnistamaan ja tekemään sisäsyrjäsyöttö  

 

 
 
 
 
 

 
 



 
5 maalin syöttöpeli 

 
Harjoitellaan sisäsyrjäsyöttöä ja pelattavaksi tulemista. 
  

 Toimintamuoto: Pelit ja leikit  Kesto väh: 15 min
Liikuntataidot: Juokseminen, potkaiseminen, koukistaminen-ojentaminen, 

kehontuntemus ja -hallinta, kääntyminen, kuljettaminen, 
kiertyminen 

 

Välineet: 10 merkkikartiota, 7 liiviä, 2 palloa  
 

  
Eteneminen:  
Alueelle (25m x 25m tai 15m x 25 m ) tehdään merkkikartioista 5 maalia. Pelaajat jaetaan 
kahteen joukkueeseen. Jos pelaajia on maksimissaan 5v5, niin silloin voidaan pelata 
yhdellä pallolla, mutta jos pelaajia enemmän niin sitten käytetään kahta palloa. Maali on, 
kun pelaaja saa syötettyä pallon kartioiden välistä oman joukkueen pelaajalle, joka saa 
sen myös kiinni. 

 Huomioitavaa: 
- Sisäsyrjäsyötön avainasiat: tukijalan paikka, lantion suunta, osumakohta 

pallossa ja jalassa, potkun jälkeinen saatto  
- Rohkaise pelaajia syöttämään.  
- Kannusta pelaajia liikkumaan pois syöttövarjosta eli vastustajan selän takaa  

 Helpottaminen: 
- Pelataan ensin käsin syöttelemällä  
- Isonnetaan maaleja  

 Vaikeuttaminen: 
- Pienennetään maaleja  

 
 
 

 Tietoisuus ja käsitteet: 
Opitaan tunnistamaan ja suorittamaan sisäsyrjäsyöttö, pelattavaksi tuleminen  

 

 



 

 

Kartiot kumoon 
Harjoitellaan pallon kuljetusta, teräviä suunnanmuutoksia sekä havainnointia. 

Toimintamuoto: Pelit ja leikit  Kesto väh: 15 min

Liikuntataidot: Juokseminen, kuljettaminen, kääntyminen, kehontuntemus ja -

hallinta, kiertyminen, potkaiseminen, koukistaminen-

ojentaminen  

Välineet: 8 isoa merkkikartiota, 2 palloa, 7 liiviä  

 

 

Eteneminen:  

Pelataan rajatulla alueella, pyrkimyksenä kaataa vastustajan puolella olevat kartiot kumoon. 

(1 kaatunut kartio=1 maali). Kaatunut kartio nostetaan aina pystyyn. Maalin jälkeen peli 

jatkuu siitä mihin pallo jää tai kenellä se on hallussa. Maalintekotilanne vaatii tarkkuutta ja 

nopeaa ratkaisua. Ideaali on pelata 3v3 tai 4v4 yhdellä pallolla, mutta jos pelaajia on 

enemmän, niin sitten on hyvä lisätä myös yksi pallo.  

Huomioitavaa: 

- Kartioita tulee laittaa useampia, jolloin maalintekomahdollisuuksia tulee riittävästi  

Helpottaminen: 

- Kaikki kartiot ovat kaadettavissa eli ei rajata puolia miltä saa kaataa  

Vaikeuttaminen: 

- Rajoitetaan kosketuksia 

- Rajataan pelaaminen vain toiselle jalalle 

-  

 

Tietoisuus ja käsitteet: 

Opitaan kuljettamaan palloa jalan eri osilla molempia jalkoja käyttäen sekä käyttämään 

sisäsyrjäsyöttöä  

 



 

 

 

 

 

MAALIVAHTI- PÄÄPELI-  JA 

SIVURAJAHARJOITTEITA 

SEKÄ TEMPPURADAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
Pallosota 

 
Harjoitellaan sivurajaheittoa  
 
Toimintamuoto: Perustaitojen harjoittelu  Kesto väh: 10 min
Liikuntataidot: Juokseminen, heittäminen-kiinniottaminen, koukistaminen-

ojentaminen, kehontuntemus ja -hallinta, kääntyminen, 
pomputtaminen, kuljettaminen 

 

Välineet: Jokaisella leikkijällä pallo, 6 merkkikartiota  
 

 
Eteneminen:  
Jaetaan pelaajat kahteen joukkueeseen. Toinen joukkue on toisella puolella aluetta ja 
toinen toisella puolella. Tavoitteena on heittää kaikki omalla puolella olevat pallot toiselle 
puolelle. Heitot pitää suorittaa määrätyn viivan takaa. Omalle puolelle jääneet pallot saa 
hakea ja ne pitää kuljettaa käsissä viivan taakse heitettäväksi. Voittaja on se, kenen 
puolella on leikin loppuessa vähemmän palloja.  
 
Huomioitavaa: 

- Heitto tapahtuu pään yli vauhtia ottaen (sivurajaheitto).  
- Jalat pysyvät maassa.  

 
Helpottaminen: 

- Saa heittää pallon kuinka haluaa. 
 
Vaikeuttaminen: 

- Pallo kuljetetaan heittoviivan taakse pomputtaen kuin koripalloa tai jaloilla 
kuljettaen.  

 

 
Tietoisuus ja käsitteet: 
Opitaan tunnistamaan ja suorittamaan oikea sivurajaheitto  

 

 
 



 
Loistavat häkkärit 

 
Harjoitellaan pallon heittämistä ja kiinni ottamista. 
 
Toimintamuoto: Perustaitojen harjoittelu  Kesto väh: 10 min
Liikuntataidot: Käveleminen, heittäminen-kiinniottaminen, kiertyminen, 

kääntyminen, juokseminen, vierittäminen, hyppääminen, 
pomputtaminen, koukistaminen-ojentaminen 

 

Välineet: Jokaisella leikkijällä pallo, 4 merkkikartiota alueen rajaukseen  
 

 
Eteneminen:  
Jokaisella pelaajalla on pallo. Pelaajat eli häkkärit heittävät palloa ohjaajan ohjeiden 
mukaan. Kokeillaan jokaista heitto monta kertaa peräkkäin. Ensin häkkärit lähtevät 
vierittämään palloa maata pitkin kahdella kädellä ja tämän jälkeen vuorotellen molemmilla 
käsillä. Sen jälkeen heitetään pallo ilmaan ja pyritään saamaan kiinni ilmasta tai yhden 
pompun jälkeen. Tämän jälkeen pomputetaan palloa maahan ja otetaan kiinni sekä 
pomputetaan palloa yhdellä kädellä. Vaihdetaan kättä. 

Seuraavaksi heitetään pallo eteenpäin pään yli vauhtia ottaen. Heiton jälkeen juostaan 
nopeasti heiton perään nappaamaan pallo kiinni. Tehdään sama heittäen pallo rinnan 
edestä eteenpäin, pään yli taakse päin sekä heittämällä pallo jalkojen välistä taaksepäin. 

Annetaan häkkäreiden keksiä omia erilaisia heittotapoja. 
 
Huomioitavaa: 

- Kannusta pelaajia yrittämään uudelleen, vaikka heti ei onnistuisikaan.  
- Riittävä tila mahdollistaa enemmän onnistumisia.  

 
Helpottaminen: 

- Heitetään matalampia heittoja ilmaan, jolloin ne on helpompi saada kiinni.  
- Jätetään osa tehtävistä pois.  

 
Vaikeuttaminen: 

- Heitetään pallo korkealle ilmaan.  
- Heitetään pallo ilmaan, pyörähdetään ympäri ja otetaan pallo kiinni.  
- Heitetään pallo ilmaan, hypätään ja yritetään saada pallo ilmassa kiinni.  
- Heitellään palloa kaverin kanssa.  

 
 

 
Tietoisuus ja käsitteet: 
Opitaan heittämään, vierittämään ja kiinni ottamaan palloa eri tavoin  

 

 

 

 

 



 

 

Puskutraktori käyntiin 
 
Harjoitellaan puskemista  
 
 

Toimintamuoto: Perustaitojen harjoittelu  Kesto väh: 5 min
Liikuntataidot: Käveleminen, heittäminen-kiinniottaminen, koukistaminen-

ojentaminen, kehontuntemus ja -hallinta  
Välineet: 3 vannetta/3 pelaajaa, jokaisella pelaajalla pallo, 1 merkkikartio/ryhmä  

 

  
Eteneminen:  
Pelaajat jaetaan 3-4 hengen ryhmiin. Lapsi puskee omasta heitosta merkityn rajan takaa 
ensimmäiseen vanteeseen. Pallon pitää mennä ympyrään ilmassa, jolloin pelaaja saa 
jatkaa siitä uudella puskulla seuraavaan ympyrään. Mikäli pallo menee ohi tai pompulla 
ympyrään, jatketaan puskemista aina siitä paikasta, josta pallo saadaan kiinni. 
Puskumaalit eli vanteet mennään järjestyksessä ja seuraavaan ympyrään saa mennä 
vasta kun on onnistunut edellisessä puskussa. 

Lasketaan puskujen määrä radan selvittämiseen. Ihannetulos on 3 puskua, jolloin 
puskutraktori käynnistyy. 

 Huomioitavaa: 
- Aluksi voi käyttää pehmeämpiä palloja  
- Puskun avainasiat: Pidä katse pallossa, puske otsalla, vartalon taivutus  

 

Helpottaminen: 
- Pallo voi mennä vanteeseen pompun kautta  
- Maalien etäisyys on lyhyempi  

 

Vaikeuttaminen: 
- Pidennetään maalien välimatkaa  
- Lisätään puskun jälkeen jokin liike, esim. vatsallaan käynti, kuperkeikka jne.  

 
 

 

Tietoisuus ja käsitteet: 
Opitaan puskemaan palloa  

 

 

 

 

 

 

 



 

Taitavat futarit, osa 1 
 
Harjoitellaan jalkapallon eri osa-alueita sekä oman kehon hallintaa ja motorisia 
perustaitoja. 
  

 Toimintamuoto: Liikuntaradat ja tehtävät  Kesto väh: 15 min
Liikuntataidot: Juokseminen, kuljettaminen, koukistaminen-ojentaminen, 

kehontuntemus ja -hallinta, kääntyminen, potkaiseminen, 
hyppääminen, käveleminen, vierittäminen, kiertyminen, 
pomputtaminen 

 

Välineet: penkki, vanne, patja, 5 merkkikartiota, penkki tai seinä syöttöjä varten, 
pallo jokaisella  

 

  
Eteneminen:  
Pelaajat aloittavat heittämällä pallon vanteen läpi sivurajaheitolla. Tämän jälkeen he 
pujottelevat merkkikartiot. Seuraavaksi he syöttävät sisäsyrjäsyötöllä seinään kulkien 
samalla eteenpäin. Sen jälkeen pelaaja syöttää pallon patjaa pitkin ja tekee kuperkeikan 
syötön jälkeen. Viimeisenä rastina on pallon vieritys penkkiä pitkin. Penkin ylitys tapahtuu 
jänishyppyjä penkin yli hyppien. Yrityskertoja on niin monta, että pelaaja onnistuu 
rastillaan.  

 Huomioitavaa: 
- Aikuisen ohjaus kuperkeikkapaikalla on tärkeää niin kauan kunnes kuperkeikat 

sujuvat turvallisesti.  
- Tärkeintä ei ole vauhti vaan oikeat suoritukset  

 Helpottaminen: 

 Vaikeuttaminen: 
- Pidennetään heittomatkaa  
- Rajataan syöttävää ja kuljettavaa jalkaa  
- Tehdään kuperkeikka taaksepäin  

 
 

 Tietoisuus ja käsitteet: 
Opitaan kuljettamaan palloa jalan eri osilla molemmin jaloin sekä syöttämään ja 
potkaisemaan molemmin jaloin. Opitaan kuperkeikka.  

 

 
 
 
 
 
 



 
Taitavat futarit, osa 2 

 
Harjoitellaan jalkapallon taitoja sekä motorisia perustaitoja. 
  

 Toimintamuoto: Liikuntaradat ja tehtävät  Kesto väh: 15 min
Liikuntataidot: Juokseminen, kuljettaminen, koukistaminen-ojentaminen, 

kehontuntemus ja -hallinta, hyppääminen, potkaiseminen, 
kiertyminen, kääntyminen, heittäminen-kiinniottaminen, 
kiipeäminen, käveleminen 

 

Välineet: vanne, 2 penkkiä, puolapuut, 6 merkkikartiota, maali, askeltikkaat tai 5 
vannetta, jokaisella pelaajalla pallo  

 

  
Eteneminen:  
Pelaaja puskee pallon vanteen läpi. Tämän jälkeen hän syöttää pallon penkin viertä pitkin 
ja kävelee penkin yli toiseen päähän. Seuraavaksi pelaaja pujottelee pallon siksakkia 
kiertäen merkkikartiot ja pysäyttää pallon puolapuiden viereen. Sen jälkeen hän kiipeää 
puolapuita pitkin penkin päähän laskien sitten alas. Alastulon jälkeen pelaaja ottaa pallon 
ja potkaisee sen maaliin. Mikäli tulee ohi laukaus, hän juoksee hakemaan pallon ja 
potkaisee uudelleen. Pallon mentyä maaliin, pelaaja hyppii juoksutikapuut tai vanteet 
tasajalkaa. Hyppyjen jälkeen hän hakee pallon ja aloittaa kierroksen alusta.  

 Huomioitavaa: 
- Ohjaajan paikka on puolapuiden luona toimia turvakätenä puolapuilta penkille 

siirryttäessä  

 Helpottaminen: 
Vaikeuttaminen: 

- Rajataan kuljettavaa ja laukaisevaa jalkaa  
- Pidennetään pusku- ja laukaisumatkaa  
- Käännetään jumppapenkki nurin päin tasapainokohdassa jolloin kävelypinta on 

kapeampi  
- Hypitään tikapuut tai vanteet yhdellä jalalla  

 

 Tietoisuus ja käsitteet: 
Opitaan erilaisia jalkapallotaitoja ja käyttämään molempia jalkoja monipuolisesti  

 

 

 

 

 

 



 

Taitavat futari, osa 3 
 
Harjoitellaan jalkapallotaitoja sekä motorisia perustaitoja.  
 

 Toimintamuoto: Liikuntaradat ja tehtävät  Kesto väh: 15 min
Liikuntataidot: Juokseminen, kuljettaminen, koukistaminen-ojentaminen, 

kehontuntemus ja -hallinta, hyppääminen, kääntyminen, 
potkaiseminen, kiertyminen 

 

Välineet: vanne, 8 pientä merkkikartiota, 3 korkeaa merkkikartiota, 3 keppiä, 
jokaisella pelaajalla pallo  

 

  
Eteneminen:  
Pelaaja aloittaa puskemalla pallon vanteen sisään. Riittää että pallo pomppaa siellä, sen ei 
tarvitse pysähtyä vanteeseen. Sen jälkeen pelaaja syöttää pallon merkkikartioista tehdyn 
maalin läpi juosten takaperin onnistuneen syötön perään. Tämän jälkeen hän kuljettaa 
pallon pujotellen merkkikartiot ja laukaisten pallon maalin. Haettuaan pallon maalista hän 
syöttää pallon aitojen alitse hypäten itse aitojen yli.  

 Huomioitavaa: 
- Valitaan yksi paikka jossa kiinnitetään huomiota avainasioiden opettamiseen.  

 Helpottaminen: 
- Juostaan etuperin  
- Lyhennetään välimatkoja  
- Mennään aitojen yli kävellen tai juosten  

 Vaikeuttaminen: 
- Pidennetään välimatkoja  
- Mennään joka toisen aidan yli ja joka toisen aidan ali  
- Pienennetään tarkkuussyötön tai -laukauksen maalia  

 

 Tietoisuus ja käsitteet: 
Opitaan käyttämään jalkapallotaitoja monipuolisesti käyttäen molempia jalkoja  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MUSIIKIN HYÖDYNTÄMINEN 



 

 

 

 

 

 
Akropaatit 

 
Harjoitellaan kuljettamista ja opetellaan kehon osia  
 
Toimintamuoto: Perustaitojen harjoittelu  Kesto väh: 10 min
Liikuntataidot: Juokseminen, kuljettaminen, kääntyminen, kehontuntemus ja -

hallinta, kiertyminen, koukistaminen-ojentaminen  
Välineet: Jokaisella leikkijällä pallo, pilli tai musiikkia, kuvakortteja, joissa joku 

kehon osa on väritetty  
 

 
Eteneminen:  
Lapset kuljettavat palloa jaloin. Kuljettamisen aikana ohjaaja pitää ylhäällä korttia, jossa 
jokin kehon osa on väritetty. Kun ohjaaja viheltää pilliin, hän laskee samalla kortin alas. 
Nyt lasten tulee pysäyttää pallo väritettyä kehon osaa käyttäen. Kun kaikki ovat saaneet 
pallon pysäytettyä, nimetään kehonosa ja sitten jatketaan kuljettamista. Kuljettamistapoja 
voidaan vaihdella käyttäen jalan eri osia tai käsiä käyttäen, jolloin opitaan hahmottamaan 
toisenlaisia pallonkulkutapoja (vieritys, heittelemällä, pompottamalla...) 

Jos on mahdollisuus musiikin käyttöön, niin musiikin soidessa kuljetetaan palloa ja kun 
musiikki loppuu, pysäytetään pallo tiettyä kehonosaa käyttäen.  
 
Huomioitavaa: 

- Ohjaajan tulee tehdä tehtäväkortit.  
- Varmista, että kaikki ovat varmasti nähneet kehonosakortin ennen kuin lasket sen 

alas. 
- Liiku leikin aikana, jolloin lapset joutuvat kuljettamisen aikana seuraamaan, missä 

kuva on näkyvillä.  
- Käytetään kuljettaessa molempia jalkoja.  

 
Helpottaminen: 

- Kuva on näkyvillä loppuun saakka.  
 
Vaikeuttaminen: 

- Vaikeutetaan kuljetustapaa.  
- Vaihdetaan ärsykkeitä, esim. kuvan 

noustessa pyritään mahdollisimman pian 
pysäyttämään pallo. Näin pysäyttämiseen 
ei ehditä valmistautua.  

- Voidaan vaihdella saman kerran sisällä 
ärsykettä siten että välillä on pelkkä kuva, 
välillä lisätään kuvan nostoon kuuloärsyke.  

 
 
 
Tietoisuus ja käsitteet: 
Opitaan kuljettamaan palloa jalan eri osilla sekä tunnistamaan ja nimeämään kehon osia.  

 



 

 

Autiot saaret 
 
Harjoitellaan kuljettamista  
 
Toimintamuoto: Perustaitojen harjoittelu  Kesto väh: 10 min
Liikuntataidot: Juokseminen, kuljettaminen, kääntyminen, kehontuntemus ja -

hallinta, kiertyminen, koukistaminen-ojentaminen  
Välineet: Jokaisella leikkijällä pallo, musiikkia ja CD-soitin  

 

 
Eteneminen:  
Leikkijät kuljettavat palloja isossa piirissä musiikin tahtiin. Ympäri salia on levitetty 
patjoista/vanteista erilaisia saaria. Kun musiikki loppuu/vihelletään pilliin, tulee myrsky ja 
jokaisen leikkijän on päästävä nopeasti turvaan saarelle.  
 
Huomioitavaa: 

- Riittävän iso tila leikkijämäärään nähden.  
- Kuljetuksen rytmittäminen piirissä ja kohti saarta. Piirissä voidaan kuljettaa vähän 

rauhallisemmin toisia ohittelematta. Saarelle on kiire.  
 
Helpottaminen: 

- Kuljetetaan piirissä jaloin, kun lähdetään kohti saarta otetaan pallo käteen. 
- Kuljetaan piirissä kävellen pallo kädessä ja kun tulee myrsky laitetaan pallo maahan 

ja lähdetään kovaa vauhtia kuljettamaan kohti saarta.  
 
Vaikeuttaminen: 

- Laitetaan saaria yksi vähemmän kun leikkijöitä ja vähennetään saaria leikin 
edetessä. 

  

Tietoisuus ja käsitteet: 
Opitaan kuljettamaan molemmin jaloin  

 

 

 

 

 



 

Kaupunki ja moottoritie 
Kuljetetaan palloa vaihdellen rytmiä  

Toimintamuoto: Perustaitojen harjoittelu  Kesto väh: 10 min

Liikuntataidot: Juokseminen, kuljettaminen, kääntyminen, kehontuntemus ja -

hallinta, koukistaminen-ojentaminen, käveleminen  

Välineet: Jokaisella lapsella oma pallo, cd-soitin ja musiikki (esim. Nuoren 

Suomen vauhtivarpaat CD)  

 

 

Eteneminen:  

Kuljetetaan palloa salissa musiikin tahdissa. Kun musiikki on nopeatempoista, silloin ollaan 

moottoritiellä= kuljetetaan palloa nopeasti. Kun musiikki on hitaampaa niin silloin ajetaan 

rauhallisesti kaupungissa = kuljetetaan palloa rauhallisella tempolla. Musiikiksi sopii 

esimerkiksi Nuoren Suomen Vauhtivarpaat CD:stä kappale 9 (Koulumatka).  

Huomioitavaa: 

- Riittävän iso tila, jolloin lapsi voi rauhassa etsiä rytmiä.  

- Musiikin tulee olla riittävän isolla, jotta lapsi kuulee sen helposti.  

- Kuljetetaan palloa molemmin jaloin.  

Helpottaminen: 

- Harjoitellaan rytmin kuuntelua ensin ilman palloa juosten ja kävellen.  

- Moottoritiellä ajettaessa otetaan pallo käteen, kaupungissa kuljetetaan jaloin. 

Vaikeuttaminen: 

- Tempon vaihtuessa myös kulkusuunta muuttuu.  

 

Tietoisuus ja käsitteet: 

Opetellaan kuljettamaan palloa jalan eri osilla, rytmi/tempo, hidas/nopea  

 



 

 

 

 

Maahiset ja supermiehet/keijukaiset 
Kuljetetaan palloa ja harjoitellaan hyppäämistä  

Toimintamuoto: Perustaitojen harjoittelu  Kesto väh: 5 min

Liikuntataidot: Juokseminen, kuljettaminen, kääntyminen, kehontuntemus ja -

hallinta, koukistaminen-ojentaminen, hyppääminen  

Välineet: Jokaisella leikkijällä pallo, cd-soitin, musiikkia (Esim. Nuoren Suomen 

vauhtivarpaat CD)  

 

 

Eteneminen:  

Kuljetetaan palloa salissa musiikin rytmissä. Musiikin ollessa matalaa, maahiset kuljettavat 

palloa jaloin. Korkean musiikin kuuluessa supermiehet/keijukaiset lentävät pitkin metsää 

hyppien yli kivien (pallojen), jotka on maahiset ovat jättäneet metsään. Taas kun musiikin 

rytmi vaihtuu lähtee maahiset kuljettamaan palloja. Hyvä musiikki on esim. Nuoren Suomen 

Vauhtivarpaat CD:ltä Piirakoita ja pullaa -kappale. 

Huomioitavaa: 

- Kuljetettaessa katse ylös, jotta vältetään törmäykset  

- Käytetään molempia jalkoja  

- Maahiset pysäyttävät pallon ennen kuin muuttuvat supermiehiksi/keijukaisiksi. Näin 

pallojen yli hyppiminen on turvallista.  

 

Helpottaminen: 

- Harjoitellaan musiikin kuuntelua ensin ilman palloa liikkuen  

Vaikeuttaminen: 

- Rajataan kuljetettavaa jalkaa.  

- Lisätään saliin merkkikartioita, joihin maahiset eivät saa törmätä, mutta joiden yli 

supermiehet/keijukaiset voivat hyppiä.  

 

Tietoisuus ja käsitteet: 

Korkea - matala, opitaan kuljettamaan molemmilla jaloilla  

 



 

Paripatsas 
 
Harjoitellaan kuljettamista sekä kehonosien tunnistamista  
 

 Toimintamuoto: Perustaitojen harjoittelu  Kesto väh: 10 min
Liikuntataidot: Juokseminen, kuljettaminen, kääntyminen, kehontuntemus ja -

hallinta, kiertyminen  
Välineet: Jokaisella parilla pallo, kehonosakortit  

 

  
Eteneminen:  
Pelaajat lähtevät pareittain kuljettamaan palloa rajatulla alueella. Pallollinen pelaaja menee 
edellä, palloton takana. Kuljetuksen aikana ohjaaja pitää kehonosakorttia ylhäällä. Kun 
ohjaaja laskee kortin alas, tulee parin asettaa pallo mahdollisimman nopeasti niiden 
kehonosien väliin, mikä on väritetty. Jos esimerkiksi kuvasta on selkä väritetty, tulee pallo 
asettaa selkien väliin. Tämän jälkeen vaihdetaan kuljettajaa. 

Salissa on hyvä käyttää musiikkia tukena rytmin löytymiseen. Musiikin loppuessa kuva 
lasketaan alas. Välillä voi vaihtaa myös niin, että kuljetuksen aikana kortti on alhaalla ja 
kun kortti nousee ylös niin sen jälkeen tulee reagoida nopeasti kuvan antamiin ohjeisiin. 

 Huomioitavaa: 
- Sijoitu niin, että kaikilla pareilla on mahdollisuus nähdä kortti.  

 

 Helpottaminen: 

 Vaikeuttaminen: 
- Palloton pelaaja menee edellä, jolloin pallollinen joutuu seuraamaan häntä.  
- Rajataan kuljettavaa jalkaa  

 
 

 

 Tietoisuus ja käsitteet: 
Opitaan kuljettamaan palloa jalan eri osilla molemmin jaloin sekä opitaan tunnistamaan 
kehonosat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Hyönteisiä etsimässä 

 
Harjoitellaan kuljettamista ja pallon pysäyttämistä  
 

 Toimintamuoto: Perustaitojen harjoittelu  Kesto väh: 10 min
Liikuntataidot: Juokseminen, kuljettaminen, kääntyminen, koukistaminen-

ojentaminen  
Välineet: Jokaisella leikkijällä oma pallo, musiikkia, CD-soitin  

 

  
Eteneminen:  
Kuljetetaan palloa salissa musiikin rytmissä katsellen samalla erilaisia hyönteisiä (näin 
saadaan katse ylös pallosta). Kun nähdään kiva hyönteinen (musiikki loppuu), pysäytetään 
pallo jaloin. Kun musiikki jatkuu, käännytään toiseen suuntaan ja jatketaan kuljettamista. 
Hyvä musiikki on esim. Nuoren Suomen Vauhtivarpaat CD:ltä Hyönteisiä etsimässä.  

 Huomioitavaa: 
- Kuljetetaan ja pysäytetään molemmilla jaloilla.  
- Riittävästi tilaa leikkijöihin nähden.  

 Helpottaminen: 
- Harjoitellaan liikkumista ja pysähtymistä ensin ilman palloa.  
- Kuljetetaan palloa jaloin, mutta sen voi pysäyttää käsin.  

 Vaikeuttaminen: 
- Rajataan kuljetettavaa jalkaa.  
- Rajataan pysäyttämistapaa (jalkapohja, sisäsyrjä, ulkosyrjä)  

 
 

 Tietoisuus ja käsitteet: 
Opetellaan kuljettamaan ja pysäyttämään palloa molemmin jaloin.  

 

 


