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1. TUISKUN LATUKONE -KOULU1. TUISKUN LATUKONE -KOULU

LATUKONE-KOULUN TAVOITTEET

• Lasten ja vanhempien INNOSTAMINEN

• Maastohiihdon perustaitojen OPETTAMINEN

• Laadukas ja monipuolinen TOIMINTA

Tuiskun Latukone -koulu on tarkoitettu kaikille 6–12-vuotiaille ja heidän vanhemmilleen. 
Lajikoulu sisältää 10 kertaa, joiden aikana innostutaan liikkumaan lumella ja opitaan maasto-
hiihdon perustaidot.

Tuiskun Latukone -koulu ohjaajan opas on suunnattu lajikoulun ohjaajille/opettajille tuke-
maan ohjausten suunnittelua niin, että lasten kehitys- ja taitotasot tulevat otettua huomioon. 
Haluamme rohkaista ohjaajia innostamaan lapsia liikunnallisen elämäntavan pariin. Oppaan 
avulla ohjaajat osaavat viedä yksittäisen harjoituksen läpi niin, että hauskanpidon ohella kehi-
tystavoitteet täyttyvät.  



Lajikoulun työtehtävät on jaettu seuran ja vastuuohjaajan kesken, jotta lajikoulun järjestäminen olisi 
helppoa ja vastuualueet selkeitä. Lajikoulua järjestettäessä kannattaa kiinnittää huomiota alla lueteltuihin 
asioihin. 

2. TUISKUN LATUKONE -KOULUN  2. TUISKUN LATUKONE -KOULUN  
 JÄRJESTÄMINEN JÄRJESTÄMINEN

2.1. SEURA 

• VALITSEE lajikoululle vastuuhenkilön
• JÄRJESTÄÄ harjoittelulle asianmukaisen harjoittelupaikan, päivän ja kellonajan
• REKRYTOI ohjaajia, vastuuohjaajia sekä apuohjaajia
• HANKKII harjoittelua varten tarvikkeita
• HUOLEHTII ohjattavien vakuutuksista; alle 18-vuotiaille Skipassi (vain hiihtolajeihin),    
 mikäli yli 12-vuotias ohjattava haluaa kilpailla, tulee Skipassin lisäksi hankkia  
 kilpailulisenssi
• HUOLEHTII markkinoinnista ja tiedottamisesta

2.1.1. MARKKINOINTI JA TIEDOTTAMINEN

• Latukone-koulusta tiedottaminen paikallisesti: kunta, koulut, liikuntakerhot,   
 erilaiset tapahtumat ja paikallislehdet

 Latukone-koulun markkinoiminen:
 • sosiaalinen media -> seuran oma Facebook-sivu, Instagram- ja Twitter-tili    
 sekä seuran omat nettisivut
  •-> sivujen linkittäminen ristiin ja muiden tahojen kanssa, kuten seuran  
 urheilijat, muut seurat, lajin esikuvat, liikuntajärjestöt, lajiliitot, kunnan  
 liikunta toimi, koulut ja seurakunnat
 •-> tiivis yhteistyö sosiaalisessa mediassa seuran omien urheilijoiden kanssa
 • Alaikäisten lasten vanhemmilta tulee kysyä lupa kuvien ja videoiden julkaisuun
 • helpoin tapa luvan kysymiseen on lajikouluun ilmoittautumisen yhteydessä

2.2. VASTUUOHJAAJA

• VASTAA lajikoulun ohjaamisesta
• VALMISTELEE harjoitukset yhdessä apuohjaajien kanssa
• JAKAA tehtävät apuohjaajille
• KOKOAA harjoitusten jälkeen ohjaajien itsearvioinnit jokaisesta ohjauskerrasta
• KONTAKTOI vanhempia: yhteystietojen kerääminen, viestiringin tekeminen ja    
 tiedottaminen sekä vanhempien ohjaustuntien järjestäminen



3. TUISKUN LATUKONE -KOULUN   3. TUISKUN LATUKONE -KOULUN   
 RAKENNE RAKENNE

LATUKONE-KOULUN RAKENNE

TUNTI   MITÄ TEHDÄÄN

1 ja 2    opetellaan uutta

3    kerrataan kaksi edellistä

4 ja 5    opetellaan uutta

6    kerrataan kaksi edellistä

7 ja 8    opetellaan uutta

9    kerrataan kaksi edellistä

10    nautitaan maastohiihdosta

Lapset saavat 3h, 6h ja 9h osaamisestaan suoritusmerkinnän. 
Kyseisillä tunneilla kerrataan ja testataan lasten osaamista 
leikkimielisesti. Näin voidaan varmistua, että kaikki ovat oppineet 
hiihdon perustaidot. Suoristusmerkeillä innostetaan lapsia 
tekniikan oppimisessa ja itsensä ylittämisessä.

Viimeisellä kerralla (10h) nautitaan lumilajeista ja ohjaajat 
voivat valita mieluisimpia harjoitteita rastipisteille, joita 
ohjattavat pääsevät testaamaan. Lopuksi ohjattavat saavat 
suoritusmerkinnän ja diplomin osallistumisestaan lajikouluun. 

Mikäli ohjattava ei pääse osallistumaan kertauskerroille, voi 
hän halutessaan suorittaa harjoitteet eri kerralla (sovittava 
vastuuohjaajan kanssa erikseen) ja saada näin suoritusmerkinnän.
  



Tuntisuunnitelmat on suunniteltu siten, että ne ovat kestoltaan aina 90 min. Kaikki harjoitteet ovat 
sovellettavissa erilaisiin ympäristöihin ja niitä voi helposti vaikeuttaa tai helpottaa mielikuvitusta käyt-
täen. Tuntisuunnitelmat löytyvät tämän oppaan liitteistä ja niitä on yhteensä 10 kappaletta (ks. kohta 8.1 
Valmiit tuntisuunnitelmat).

Jokainen harjoituskerta on luotu samalla kaavalla:

3.1.  TUNTISUUNNITELMAT

• ALOITUS: kuulumisten kysyminen ja alkulämmittely

• HARJOITTEET: tekniikkaa ja motorisia taitoja kehittäviä harjoitteita

• LOPETUS: loppupelailut/kisailut ja fiilisten kysyminen

TUNTISUUNNITELMAN YDIN

• IINNOSTAVA JA MONIPUOLINEN LIIKKUMINEN

• LAJITAITOJEN OPPIMINEN

• OHJAAJIEN PYSYMINEN MOTIVOITUNEENA

Tuntisuunnitelmien harjoitteet voi suorittaa joko ratamaisesti tai yksittäisinä harjoitteina.

Ratamaisessa harjoitusmuodossa ohjaajat voidaan jakaa vaihtoehtoisesti kahdella tavalla; jokaisella 
ohjaajalla on yksi pienempi ryhmä tai jokaisella harjoitepisteellä on oma ohjaaja. Käytettäessä jälkim-
mäistä tapaa, kiertävät ohjattavat pienryhmissä rataa läpi ja jokaisella harjoitepisteellä on eri ohjaaja. 
Vastuuohjaaja tarkkailee ajankulkua ja viheltää pilliin harjoitepisteen vaihtamisen merkiksi.  

Harjoitteet voidaan suorittaa myös yhtenä ryhmänä siirtyen yhdessä harjoitteesta toiseen. Lisäksi 
harjoitteista voi yhdistää myös ns. kokonaisharjoitteen esim. kiipeäminen + alastulo + pysähtyminen = 
yksi harjoite. 

Tuntisuunnitelmissa on tarkoituksella paljon harjoitteita, joista ohjaajat voivat valita tarkoituksen 
mukaisia harjoitteita. Mikäli tuntuu, että kaikkia tuntisuunnitelman harjoitteita ei ehdi käydä läpi yhden 
kerran aikana, voi jättää pois leikkejä ja pelejä. Tärkeintä kuitenkin on, että ohjattavat pääsisivät suorit-
tamaan perusmotorisiataitoja kehittäviä harjoitteita mahdollisimman paljon ja turha seisoskelu jäisi 
vähälle.

Tuntisuunnitelmien käyttöä voidaan soveltaa monipuolisesti ohjaajien, ohjattavien ja muuttuvien tilan-
teiden mukaan. 



4. TUISKUN LATUKONE -KOULUN   4. TUISKUN LATUKONE -KOULUN   
 OHJAAMINEN OHJAAMINEN

4.1. VINKKEJÄ OHJAUKSEN TUEKSI

•  INNOSTAMINEN liikunnalliseen ja monipuoliseen elämään – 
 innostumalla itse innostat muita

•  HARJOITTEET ovat innostavia, monipuolisia, motorisia perustaitoja kehittäviä  
 sekä lasten herkkyyskaudet huomioivia

•  Ryhmän kanssa olisi hyvä luoda YHTEISET PELISÄÄNNÖT esim. harjoituksiin  
 saapumisesta, varusteista, käyttäytymisestä harjoitusten aikana ym.  

•  PYRI OSALLISTAMAAN LAPSIA harjoittelussa mahdollisimman paljon mm.  
 ratojen rakentaminen, lämmittely- ja lopetus harjoitteiden ideoiminen

• RYHMÄN KOOSSA PITÄMINEN: lasten laskeminen tunnin alussa ja lopussa

•  HUOLEHDI, että jokaista lasta tullaan hakemaan treenien jälkeen 

Tässä osiossa on asioita, joiden avulla ohjaaminen on helppoa, kivaa ja kehittävää.

OHJAUKSEN YDIN 

• INNOSTAMINEN

• OSALLISTAMINEN 

• YHTEISET PELISÄÄNNÖT

• LYHYET JA SELKEÄT OHJEISTUKSET

• SELKEÄT NÄYTÖT, NÄYTTÖSUUNTA HUOMIOIDEN

• KANNUSTAMINEN JA PALAUTTEEN ANTO



4.2 OHJAUKSEN ARVIOINTI

Ohjaajana kehittymisen kannalta on hyvä aktivoitua arvioimaan ja pohtimaan omaa ohjaa-
mistaan. Jotta seuran kaikki ohjaajat kehittyisivät jatkuvasti, olisi hyvä, että vastuuohjaaja kirjaisi 
pohdintojen tärkeimpiä huomioita ylös.  

 Apukysymyksiä arvioinnin tueksi:
 • Itsearviointi jokaisen ohjauksen jälkeen: Miten onnistuin? Mitä olisin   
  voinut tehdä toisin? Miten paljon onnistuneita suorituksia?  
  Ohjattavien kehitys?

 • Vertaisarviointi ohjaajien välillä: Miten treenit sujuivat? Mikä oli erityisen   
  hyvää? Minkä olisi voinut tehdä toisin?

4.3 PALAUTE

 
 

Oppimisen kannalta on tärkeää, että suorituksesta saa palautetta. Palauteen annossa 
on hyvä keskittyä seuraaviin asioihin:

• Ohjattavalle tulisi antaa niin positiivista kuin kehitettävää palautetta

• Palaute on helppo rakentaa hampurilaismallin mukaan eli positiivinen    
 huomiointi - kehitysehdotus -positiivinen huomiointi

• Palaute tulisi antaa vain noin joka viidennen suorituksen jälkeen 

• Suorituksen jälkeen kysy ohjattavalta itsearviointi suorituksesta esim. Miten   
 liukuminen mielestäsi sujuu? Mitä ohjeita antaisit itsellesi seuraavaan    
 suoritukseen? Huomasitko, että kehityit edelliseen kertaan verraten? Missä   
 tänään onnistuit?

• Keskity palautteessa 1-2 ydinkohtaan ja rajaa palaute mahdollisimman tarkaksi   
 esim. Yritä keskittyä seuraavaksi vasemman puolen liukuun siten, että lasket   
 aina liukuessasi kolmeen

• Antaessasi palautetta voit käyttää mielikuvia helpottaaksesi taidon oppimista   
 esim. Hiihtäessä vapaata ajattele, että väistelet puita ja kiviä tai lähtiessäsi   
 tasatyöntöön ajattele olevasi mäkihyppääjän asennossa

• Henkilökohtainen palaute tulisi antaa aina kahden kesken

• Antaessasi palautetta koko ryhmälle ei ole suositeltavaa nostaa yksittäisiä   
 henkilöitä esille

4.3  Palaute



5. VANHEMPIEN OSALLISTAMINEN5. VANHEMPIEN OSALLISTAMINEN

VANHEMPIEN OPASTUS

• oikeanlaisten varusteiden hankinta (1 h)

• suksien voitelu (2 h)

• ravinto ja lepo (3 h)

Vanhempien osallistuminen harjoitteluun on tärkeää lapsen liikunnallisen elämän kannalta. 
Vanhemmat otetaan mukaan harjoituksiin kolmena kertana, jolloin heille pidetään ohjattu 
tuokio hiihtoon liittyvistä asioista, kuten: suksien voitelu, ravinto ja varusteiden hankinta.

Tuiskun Latukone -koulussa on otettu huomioon  

OLYMPIAKOMITEAN KASVATUSTAVOITTEET, jotka ovat: 

• ILO

• REILU PELI

• KUNNIOITUS

• ERINOMAISUUS

• YSTÄVÄLLISYYS

6. OLYMPIAKOMITEAN  6. OLYMPIAKOMITEAN  
 KASVATUSTAVOITTEET KASVATUSTAVOITTEET

Nämä viisi tavoitetta näkyvät jokaisella ohjaustunnilla tapana toimia ja ohjata ohjattavia. Vastuuohjaa-
ja tarkkailee tavoitteiden toteutumista tarkemmin kolmella kertaus kerralla (3h, 6h ja 9h). Lajikoulun 
viimeisellä kerralla (10h) tarkkaillaan miten ohjattavat ovat omaksuneet tasapainoisen elämisen ja 
reilun pelin tarkoituksen. 

TAVOITTEET on lisätty tuntisuunnitelmiin seuraavan jaon mukaisesti:
3h - ilo
6h - kunnioitus
9h -  erinomaisuus
10h - ystävällisyys ja reilu peli



7. MAASTOHIIHDON TEKNIIKAT7. MAASTOHIIHDON TEKNIIKAT

YDINKOHDAT
•  Paino päkiöillä, kädet hieman koukistettuina  
 kyynärpäistä ulospäin

•  Työnnön alussa katse nyrkkeihin ja 
  sauvat suorana alaspäin

•  Kädet ohittavat vartalon reisien kohdalta  
 molempiin suuntiin

•  Polvet joustavat vain vähän työnnön aikana

7.1. VAPAA HIIHTOTAPA

Kaikki opetusvideot löytyvät osoitteesta  
www.lumilajitliikuttavat.fi. Jokaisen tekniikan kohdalla  
on suora linkki kyseiseen opetusvideoon. 

7.1.1.  TASATYÖNTÖ
Tasatyöntö on nopea hiihtotapa, jossa kädet ja ylävartalo 
tuottavat eteenpäin vievän voiman. 



YDINKOHDAT
•  Painonsiirto liukuvalle sukselle

• Tasatyöntö tapahtuu vain toiselle liu’un puolelle

• Tavoitteena on yhtenäinen rytmi 

• Vartalo nousee ylös liukuun vain työnnön puolelta

7.1.2.  MOGREN

Mogrenissa työntö tapahtuu vain toiselle puolelle. Tämän 
tekniikan oppiminen on yleensä helpointa. 

 



YDINKOHDAT
•  Työntö molemmille puolille

•  Työnnön edettyä vartalolinjalle alkaa ponnistus ja   
 painonsiirto

•  Hyvä painonsiirto liukuvalle sukselle ja pitkä liuku

7.1.3.  WASSBERG

Wassbergissa työnnetään molemmille puolille samanlainen  
ja saman mittainen tasatyöntö.

 



YDINKOHDAT
•  Katse seuraa työnnössä nyrkkejä

•  Ponnistus viedään loppuun ojentamalla jalka suoraksi

•  Liukuponnistuksen puoleinen polvi ja nilkka pysyvät   
 koukistuneena liu’un yli

7.1.4.  KUOKKA

Kuokkassa työntö tapahtuu vain toiselle puolelle ja kuormitus 
jakaantuu tasaisesti ylä- ja alavartalolle. 

 



YDINKOHDAT
•  Paino päkiöillä, kädet hieman koukistettuina    
 kyynärpäistä ulospäin

• Työnnön alussa katse nyrkkeihin ja sauvat suorana   
 alaspäin

• Kädet ohittavat vartalon reisien kohdalta molempiin   
 suuntiin

• Polvet joustavat vain vähän työnnön aikana

7.2. PERINTEINEN HIIHTOTAPA
7.2.1.  TASATYÖNTÖ

Tasatyöntö on nopea hiihtotapa, jossa kädet ja ylävartalo 
tuottavat eteenpäin vievän voiman. 

 



YDINKOHDAT (Vuorohiihto sauvoitta)
•  Riittävät painonsiirrot ja tehokas ponnistus uuteen   
 liukuun takaavat eteenpäin pääsyn
• Tavoitteena sujuva rytmikäs liikerata

7.2.2.  VUOROHIIHTO

Vuorohiihto on liikeradoiltaan juoksun ja kävelyn kaltainen, se 
koostuu kahdesta vuorottaisesta työntö- ja ponnistusparista, 
joiden välissä on liuku vaihe.

 

YDINKOHDAT (Vuorohiihto)
•  Suorituksessa ylävartalon kallistus eteen ja    
 ponnistuksen jälkeen vuorottainen  
 yhden suksen liuku  ovat olennaisia

•  Tavoitteena yhtenäisen rytmin saavuttaminen



YDINKOHDAT
•  Sauvatyöntö alkaa kuten tasatyönnössä

•  Käsien ohitettua jalat eteenpäin tultaessa, vartalo   
 nousee ylös ja paino siirtyy potkaisevalle jalalle

•  Käsien heilahtaminen eteen

7.2.3.  1-POTKUINEN TASATYÖNTÖ

1-potkuinen tasatyöntö koostuu tasatyönnöstä ja vuorohiihdon 
ponnistusvaiheesta - potku ja työntö sekä niiden välissä olevat 
liukuvaiheet.

 



YDINKOHDAT
•  Selvät vuorottaiset askellukset ja  
 vastakkainen käsityö

8. LIITTEET
 8.1 VALMIIT TUNTISUUNNITELMAT

7.2.4.  HAARAKÄYNTI

Haarakäynnissä suksi ei luista eteenpäin vaan eteneminen 
tapahtuu askeltamalla juoksun ja kävelyn omaisesti. 

 HAARAKÄYNTI

 HAARAKÄYNTI JUOSTEN


