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Tervetuloa meille!

Tervetuloa Ymca Tampereen lasten koristoimintaan mukaan! 
Toivottavasti tarjoamme teille mukavan harrastuksen. 

Käytännön asioita:
• Lasten ryhmiin tulee aina ilmoittautua ennen 

ensimmäistä kertaa

• Pyri tulemaan ajoissa harjoituksiin. Kuitenkin olette 
tervetulleita mukaan myös alkamisajan jälkeen

• Harjoituksissa tulee olla mukana liikunnalliset vaatteet, 
juomapullo ja iloinen sekä reipas asenne



Ymca Tampere koripalloarvot

• KOHTAAMINEN -jokainen lapsi kohdataan yksilönä

• YHDENVERTAISUUS – meille jokainen on tärkeä

• YHTEISÖLLISYYS - ryhmässä on voimaa

• OSALLISUUS – jokaisella lapsella on oikeus vaikuttaa

• KEHITTYMINEN – onnistumisen takuu



Alle kouluikäisten lasten toiminnan 
tavoitteet

• LIIKE - hyvin suunniteltu ja organisoitu toiminta tuottaa paljon 
liikettä jokaiselle

• ILO - hauskan toiminnan tarkoitus on tuottaa iloa liikkujalle

• INNOSTUS - tavoitteena houkuttaa ja koukuttaa lapsia 
liikkumiseen

• KISAILU - turvallinen ja leikkimielinen kisailu motivoi liikkujaa

• ONNISTUMINEN - joka kerta on onnistumisen takuu!



Mikä on perhekoris?
• Perheen yhteinen harrastus, jossa lapsi pääsee liikkumaan ja 

opettelemaan monipuolisia liikuntataitoja

• Perhekoriksen yhden kerran ohjelma rakentuu erilaisista 
toimintapisteistä

• Jokainen perhe saa omassa tahdissaan kiertää pisteitä

• Toimintapisteet on rakennettu niin, että joka kerta pääsee 
tekemään erilaisia temppuja, pelaamaan erilaisia pelejä sekä 
harjoittelemaan erilaisia pallonkäsittelytaitoja

• Perhekoris loppuu aina yhteiseen loppuleikkiin



Vanhemman rooli perhekoriksessa

• Jokaisella lapsella on oma tuttu ja turvallinen aikuinen 

• Vanhemman tehtävä:
• AUTA - Tue lasta tekemään itse

• KANNUSTA JA KEHU - Anna positiivista palautetta

• INNOSTA - Olet malli ja esimerkki lapselle, tee lapsen 
kanssa yhdessä

• HOUKUTA JA KOUKUTA - tekemään monipuolisesti 
erilaisia pisteitä



Perhekoriksen harjoiteltavat taidot

1. Motoriset perustaidot

2. Liikkumisen taidot

3. Koripallon lajitaidot

4. Luonteen vahvuudet



1. Motoriset perustaidot
• Liikunnan perustaitoja harjoitellaan joka kerta paljon 

ja monipuolisesti

• Näitä harjoitellaan:
• TASAPAINOTAIDOT mm. Tasapainoilu, 

väistäminen, pysähtyminen, kääntyminen, 
pyöriminen

• LIIKKUMISEN TAIDOT mm. Käveleminen, 
juokseminen, hyppääminen, kiipeäminen

• VÄLINEEN KÄSITTELYTAIDOT mm. Vierittäminen, 
heittäminen, kiinniottaminen, kuljettaminen



2. Liikkumisen perusteet

• Liikkumisen perusteita harjoitellaan joka kerta

• Näitä harjoitellaan:
• HAVAINTOMOTORISET TAIDOT – Kehonosien 

tunnistaminen ja nimeäminen, silmä-käsi koordinaatio.
• Kehonosien nimeäminen on todella tärkeää, jotta 

lapsi voi tehdä tehokkaasti liikkeitä, tulee hänen 
tunnistaa kehonosat

• KOORDINAATIO, KETTERYYS - Leikkien ja pelien mukana 
lapset oppivat myös mm. koordinaatiota ja ketteryyttä



3. Koripallon lajitaidot

• Lajitaitoja muokataan ja sääntöjä helpotetaan, jotta lapset 
saavat onnistumisia

• Käytetään erilaisia välineitä ja huomioidaan jokaisen 
lapsen taitotaso

• Näitä harjoitellaan:
• PALLON HEITTÄMINEN JA KIINNIOTTAMINEN
- heitetään paljon ja joka kerta ja erilaisia välineitä 
erilaisiin kohteisiin

• PELAAMINEN 
– pelataan erilaisia pelejä yhdessä oman aikuisen kanssa



4. Luonteen vahvuudet

• Perhekoriksessa on tavoitteena myös huomioida jokaisen 
lapsen vahvuudet ja kehittää myös niitä

• Näitä harjoitellaan:

• ITSESÄÄTELY - harjoitellaan odottamaan omaa vuoroa

• SINNIKKYYS - Harjoitellaan toistamaan muutama kerta 
samaa asiaa

• ROHKEUS - Kannustetaan kokeilemaan uusia asioita



Lapsen liikuntataitojen kehittyminen
• Alle kouluikäisen lapsen tulisi liikkua kolme tuntia joka päivä ja tämä 

kertyy päivän aikana erilaisista liikkumisista

• Liikuntataitoja voi harjoitella kotipihassa leikkien ja pelaillen, 
metsäretkillä, lähipuistoissa sekä perheen yhteisten harrastusten parissa

• Ohjattu harrastustoiminta on yksi osa kokonaisuutta, joka tukee lapsen 
motorista kehittymistä

• Alla kouluikäisen lapsen tulisi harjoitella motorisia taitoja joka päivä ja 
lapsen tulisi saada ennen kouluikää kymmeniätuhansia toistoja

• Mitä paremmat liikunnalliset perustaidot lapsella on, sen helpompi 
lapsen on oppia urheilulajien lajitaitoja


