


Aerobinen kunto ja liikkumistaidot lasten ja 
nuorten harjoittelussa
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Miten kehitämme lasten ja nuorten aerobista kuntoa?

Aerobinen kunto kehittyy parhaiten runsaan arkiliikunnan avulla
• Koulu- ja treenimatkat jalan tai pyöräillen
• Pelien ja harjoitusten avulla, joissa tulee huomaamatta paljon 

suorituksia ja liikkumista à riittävä intensiteetti harjoituksissa
• Suunnistaminen
• Vaellus- ja pyöräretket 
• Marjastus, sienestys sekä muu luonnossa liikkuminen
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Aerobisen kunnon harjoittamisen merkitys 

Hyvä aerobinen kunto ennustaa suotuisaa kehitystä
• Motorisissa taidoissa: liikkumistaidot, käsittelytaidot, tasapainotaidot
• Myös muilla fyysisen kunnon osa-alueilla: mm. voima ja nopeus
• Kognitiivisissa taidoissa à matemaattista ja kielellistä kykyä 

vaativissa oppiaineissa
• Harjoitettavuus paranee

• Jaksat harjoitella à kehityt paremmin à itsetuntemus ja  
itseluottamus vahvistuu à parempi sitoutuminen harjoitteluun
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Miten kehitämme lasten ja nuorten liikkumistaitoja?

Liikkumistaidot kehittyvät parhaiten runsaan ja monipuolisen 
liikunnan avulla
• Hyppyharjoittelu

• Kinkat, loikat, tasahypyt erisuuntiin
• Eri liikuntalajit/liikkumisvälineet: esim. liukuminen, kiipeäminen 
• Juoksuharjoittelu

• Sekä kestävyyttä että nopeutta
• Juoksuleikkejä ja pelejä, joissa tulee ärsykkeenvaihtelua ja 

suunnanmuutoksia
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Liikkumistaitojen harjoittamisen merkitys 

Monipuolinen pohja liikkumistaidoissa ennustaa:
• Kyky sopeutua uusien urheilulajien taito- ja kuntovaatimuksiin
• Vahvistaa luustoa ja pehmytkudoksia kestämään kuormitusta 

tulevina vuosina à vammariski pienenee merkittävästi
• Luo pohjaa voimaharjoittelulle 

• Monipuolisen liikkumistaitoharjoittelun ansiosta elimistö on 
valmiimpi ja adaptoituu nopeammin erityyppiseen 
voimaharjoitteluun
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HUOMIOI HARJOITTELUSSA
KESTÄVYYSKUNTO JA LIIKKUMISTAIDOT 

MÄÄRITTÄVÄT ENITEN MUIDEN TAITOJEN JA 
FYYSISTEN KUNTO-OMINAISUUKSIEN KEHITTYMISTÄ
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Kehonhallinta ja käsittelytaidot lasten ja nuorten 
harjoittelussa
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Kehonhallinan harjoittamisen merkitys 

Hyvä kehohallinta ennustaa
•Tehokkaampaa taidon oppimista
•Vähentää loukkaantumisriskiä
•Lisää liikunnan nautintoa àparantaa 
harjoitteluun sitoutumista
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Miten kehonhallintaa kehitetään? 
• Tasapainotaidot

• Voimistelu/parkour
• Pallopelit (jääpelit) 
• Monipuoliset hyppelyt

• Keskivartalon voima ja hallinta à lihaskunto-/voimaharjoittelu
• Liikkuvuusharjoittelu

• Sekä aktiivinen että passiivinen liikkuvuusharjoittelu 
• Koordinaatio- ja rytmiharjoitteet

• Naruhyppelyt
• Mototikkailla tehtävät harjoitteet
• Käsillä ja jaloilla yhtä aikaa tehtävät liikevariaatiot
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Käsittelytaitojen harjoittamisen merkitys 

•Paremmat hienomotoriset taidot ja 
oppimisvalmiudet à siirtovaikutus

•Taloudellisuus suhteessa tehontuottoon
•Esim. painonsiirto eri välinelajeissa  

•Luovuus, improvisaatio ja kyky reagoida 
nopeasti yllättäviin tilanteisiin kehittyy
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Miten käsittelytaitoja kehitetään? 
• Painonsiirtoa vaativien urheilulajien/pallopelien harjoittaminen

• Heittolajit: yleisurheilu, käsipallo, pesäpallo jne.
• Lyöntilajit: lentopallo, pesäpallo, tennis, golf, salibandy, 

jääkiekko, jalkapallo jne.
• Heittäminen – kiinniottaminen
• Potkaiseminen - kuljettaminen
• Pomputtaminen - lyöminen

• Arkiliikunta: sahaaminen, haravointi, lapioiminen jne.
• Sirkusharjoittelu eri välineillä

• jongleeraus, vanteet, tasapainolaudat jne.
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Voima ja lihaskunto lasten ja nuorten harjoittelussa
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Miten harjoitamme lasten ja nuorten voima- ja 
lihaskunto-ominaisuuksia?

Voimaharjoittelua valmiuksien mukaan

• Harjoitamme voimaa ja lihaskuntoa oman kehon painolla 
syntymästä alkaen sen mukaan kuinka paljon ja 
monipuolisesti liikumme

• Valmius voimaharjoitteluun lisäpainoilla kehittyy 
pikkuhiljaa monipuolisen harjoittelun kautta

• Valmentaja tarkkaillee kehon jäntevyyden kehittymistä 
à pehmeästä liikkeestä kimmoisaan suoritukseen
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Lihaskuntoharjoittelun merkitys 
• Valmistaa elimistöä voimaharjoitteluun

• Parantaa lihasten aineenvaihduntaa ànopeuttaa palautumista

• Lisää lihasten liikkuvuutta

• Vahvistaa lihaksia, niveliä ja jänteitä à ehkäisee vammoilta

• Kehittää harjoitettavuutta à jaksat harjoitella tehokkaasti ja 
pidempään

• Opettaa urheilijalle harjoitteluun tarvittavaa asennetta ja 
luonteenlujuutta à työskentely epämukavuusalueella
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Milloin lisäpainoharjoittelu 
on ajankohtaista?

VEIKKOVOIMAKAS

6000
PISTETTÄ

www.fitnessdecathlon.com

20.9.2020

• Kinkka 280cm/jalka
• Pallonheitto 10m
• Riipunta-leuanveto 8 leuanvetoa
• Puolapuuvatsa 8 toistoa   

tasolla 5
• Keskivartalonpito 4min
• Hölkkä 5600m
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