KOULULIIKUNTALIITTO – KOULUN OMA LIIKUTTAJA
Missiomme on liikuttaa kouluyhteisöä –
koululaisia ja opettajia. Koululiikunta on
parhaimmillaan punaisia poskia ja pieniä hikihelmiä, hengästyneitä lapsia ja aikuisia. Se
on monipuolista, monilajista, erilaisia liikuntaelämyksiä tarjoavaa aktiivista toimintaa.
Koululiikuntaliitto organisoi yhteistyökumppaneidensa kanssa eri puolella Suomea liikunnan harrastus- ja kilpailutapahtumia peruskoulujen ja lukioiden oppilaille
sekä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n jäsenille oppituntien ulkopuolella. Haluamme tarjota positiivisia liikunnallisia elämyksiä koko kouluyhteisölle. Teemme
koululaisista ja opettajista arjen sankareita!
Järjestämme vuosittain koululaisille tanssin pyörteisiin tempaavia Power Mover tanssi- ja liikuntatapahtumia. Lapsia ja nuoria pyritään liikuttamaan lähellä kotia ja
KLL -alueilla, joiden toimintaa koordinoi Koululiikuntaliiton liikuntavastaava. Organisoimme valtakunnallisia mestaruuskilpailuja yksilö- ja joukkuelajeissa, kuten
suunnistuksessa, yleisurheilussa, salibandyssa, jalkapallossa, sekä useita muita
kilpa- ja harrasteliikuntatapahtumia.
Uusimpina toimintoina on käynnistetty Juoksu-, Pallo- ja Pyöräsankarit toiminnat
innostamaan eri liikkujatyyppejä liikunnan pariin. Lisäksi suosittu Vesisankarit hanke kannustaa tänä vuonna yli sadassa uimahallissa turvalliseen vesillä liikkumiseen. Viime vuonna Koululiikuntaliitto liikutti valtakunnallisen ja alueellisen toimintansa puitteissa yhteensä 152000 koululaista ja opettajaa!
Koululiikuntaliitto on ollut aktiivinen liikuttaja jo vuodesta 1946.

Tervetuloa mukaan Koululiikuntaliiton toimintaan ja tapahtumiin!

Koululiikuntaliitto KLL ry
Rautatieläisenkatu 6
00520 Helsinki
http://www.kll.fi/
https://www.facebook.com/koululiikuntaliitto/

TERVETULOA LAITILAAN HUIPENTAMAAN KAUSI!
Kesän kääntyessä syksyyn Laitilan keskusurheilukenttä
täyttyy nuorista urheilijoista, kun kentällä järjestetään
Koululiikuntaliiton yleisurheilun mestaruuskisat. Eri lajeissa kisailee yli 350 urheilijaa niin lukioista, ammatillisista oppilaitoksista kuin peruskoulujen yläluokilta.
Laitilan hieno kunnostettu keskusurheilukenttä toimi
kisapaikkana myös viime kesänä 19- ja 22 -ikäisten
Nuorten SM-kisoissa. Kisoissa tehtiin useita erinomaisia tuloksia. Jo vuosikymmenien ajan järjestetyt Koululiikuntaliiton mestaruuskisat ovat niin ikään poikineet aikojen kuluessa monia upeita ennätyksiä. Erinomaisia tuloksia, onnistumisia, reilua kilpailua ja hyvää
tunnelmaa odotetaan näissäkin Koululiikuntaliiton
mestaruuskilpailuissa!
Tulevaisuuden kunnissa hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen korostuvat entisestään ja
samalla yhteistyö ja kumppanuus yhdistysten kanssa nousee keskeiseksi. Urheiluseurat ovat
kuntien tärkeitä kumppaneita. Ne mahdollistavat ja luovat toiminnallaan laajasti monenlaista
hyvää ympäristöönsä ja koskettavat lähes jokaista kuntalaista jossakin muodossa. Urheiluseurat tarjoavat tärkeän yhteisön, jossa harrastaa ja toimia saman henkisten ihmisten kanssa.
Elinvoiman näkökulmasta yhdistykset ja niiden järjestämät tapahtumat markkinoivat osaltaan
kuntaa ja luovat myönteistä pöhinää – niin kuin tämäkin urheilukisa varmasti tekee. Myös
kuntien välinen ja yhdistysten keskinäinen yhteistyö luovat mahdollisuuksia ja mahdollistavat
isoja ponnistuksia. Näiden kisojen järjestelyistä vastaavat Laitilan Jyske, Uudenkaupungin
Kenttäkarhut, Koululiikuntaliitto KLL, Uudenkaupungin ja Laitilan kaupungit.
Valmentajien ja vapaaehtoisten lukemattomat talkootunnit ennen kisoja, kisoissa ja kisojen
jälkeen ovat elinehto näidenkin kisojen onnistumiselle! Niin ikään vanhempien merkitys liikunta- ja urheiluharrastuksen mahdollistajina on kiistaton. Pääosassa ovat kuitenkin upeat
nuoremme, jotka ottavat itsestään mittaa samalla, kun ottavat mittaa toinen toisistaan. Takana on paljon harjoittelua, itsensä tsemppaamista, yrittämistä ja itseensä uskomista.
Alkaen varhaiskasvatuksesta ja jatkuen läpi peruskoulun edelleen toiselle asteella saakka on
jo vuosia painotettu liikunnan iloa ja merkitystä. Liikunnan ilosta ja liikunnallisesta elämäntavasta, sitkeydestä, harjoittelusta ja itsensä haastamisesta syntyvät ne upeat suoritukset, joista
näiden kisojen aikana saamme nauttia. Liikunnalla on mittaamaton vaikutus terveyteemme
ja itseasiassa koko elämään.
Laitilan kaupungin edustajana toivotan kaikille kisoihin osallistujille menestystä, iloa ja urheilun riemua!

Heli Kiertokari-Laitinen
Sivistystoimenjohtaja
Laitilan kaupunki

HYVÄT YLEISURHEILUN YSTÄVÄT
Laitilan keskusurheilukenttä on jälleen isojen kisojen
näyttämönä. Koululiikuntaliiton yleisurheilun mestaruuskilpailut ovat jatkumoa viime vuonna järjestetyille 19-ja 20-sarjojen Suomen mestaruuskilpailuille
ja kahden järjestäjäseuran Laitilan Jyskeen ja Uudenkaupungin Kenttäkarhujen saumattomalle yhteistyölle.
Näin jo neljät SM-kisat tällä vuosituhannella järjestänyt kisaorganisaatio halutaan pitää jatkuvassa vireessä.
Tällä kertaa kyseessä on hieman erilainen haaste 350
osallistujan käsittäessä sekä harrastusmielessä kisailevia että valtakunnan kärkikastiin kuuluvia nuoria. Näissä kisoissa korostuukin urheilun ilo ja toisaalta nämä antavat mahdollisuuden tehdä kauden lopulla rohkeita
lajikokeiluja uusissakin lajeissa. Kisojen teema onkin: Tervetuloa huipentamaan
kausi Laitilaan!
Lähes 200 hengen järjestelyorganisaatio perustuu kahden seuran yhdenvertaiseen
talkoiluun. Kummankin seuran vahvuudet yhdistäen on jokaiselle osa-alueelle löytynyt osaavimmat tekijät.
Kisojen talous perustuu vahvoihin yhteistyökumppanuuksiin. Suuret kiitokset kaikille tukijoillemme.
Iso kiitos myös Laitilan kaupungille. Viimevuotinen panostus kentän suorituspaikkoihin yhdessä aiempien investointien kanssa uimahalliin, jäähalliin, monitoimihalliin ja pesäpallon sekä jalkapallon keinonurmiin muodostavat kompaktin paketin
niin koululiikunnan kuin seurojenkin toiminnan tarpeisiin.
Kiitos myös Uudenkaupungin kaupungille. Yhdistämällä resurssit saamme enemmän aikaan.

Toivotan urheilijoille menestystä ja katsojille hienoja kisaelämyksiä!
Viihtykää Laitilassa!

Ilkka Simola

Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja

KLL:N PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Tervetuloa Koululiikuntaliiton yleisurheilun mestaruuskisoihin Laitilaan! Laitilan Keskusurheilukenttä
tarjoaa hienot puitteet jännittävälle
viikonlopulle.
Yleisurheilun juuret ulottuvat kauaksi historiaan. Niin kauan kuin on
ollut olemassa kulttuuria, ihmiset
ovat kilpailleet nopeudessa ja voimassa. Varsinaisia yleisurheilulajeja
on harrastettu antiikin olympialaisista lähtien. Nykyaikainen yleisurheilu kehittyi 1800-luvun alussa Englannissa, jossa kisailtiin mm. puistoissa. Nykyisin
välineet ja varusteet ovat kehittyneet, mutta sama yleisurheilun ylevä henki ja
luonne tulevat säilymään aina.
Toivotan kaikille kisailijoille rehtiä urheiluhenkeä ja itsensä ylittämistä!
Kiitän lämpimästi Laitilan Jyskettä ja Uudenkaupungin Kenttäkarhuja käytännön järjestelyistä!

Nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin! Citius, altius, fortius!

Raija Vahasalo
Koululiikuntaliiton puheenjohtaja

