
 
 
 
 
 
 
 
 
TERVETULOA JKU:n LIIKUNTALEIKKIKOULUUN!  
 
 
Liikuntaleikkikouluharjoitukset (Liikkarit) alkavat viikolla 3 (ma 16.1.2023 alkavalla viikolla). 
 
Kevätkausi viikot 3-17 (taukoa vko 9).  
 
Ryhmäjaot sekä harjoituspaikat erillisenä liitteenä. 
 
Harjoitukset pidetään ryhmäjaoissa näkyvillä paikoilla. Olethan ajoissa paikalla, jotta ryhmä 
saadaan kokonaisuudessaan ajallaan alkuun. Sairasta tai puolikuntoista lasta ei saa tuoda 
harjoituksiin!   
 
Ensimmäisellä kerralla tiistain Hipposhallin ryhmät kokoontuvat Hipposhallin pesäpallokentän 
puoleisen sisäänkäynnin (A5) aulassa. Sunnuntain ryhmät kokoontuvat puolestaan 
Monitoimitalon judosali nro 4 edustalla.   
 
SuomiSport: Olemme ottaneet käyttöön SuomiSport-palvelun. Liikkariryhmät ja ryhmien 
harjoitukset on luotu SuomiSportiin, joten toivomme, että kaikki lataavat SuomiSport-
mobiiliapplikaation puhelimeen. Myös selain -versio toimii. Tämän jälkeen kalenterin kautta voi 
kätevästi ilmoittautua yksittäisiin harjoituksiin.  
Toisen huoltajan voi myös lisätä lapsen tietoihin sen huoltajan tunnusten kautta, joka 
ilmoittautumisen on tehnyt.  
 
Toivomme harjoitusläsnäolon merkkausta viimeistään harjoitusta edeltävänä päivänä joko 
IN/OUT. Ohjaajat tarkistavat harjoitusten alussa lasten läsnäolot omilla mobiililaitteillaan.  
 
 
Varusteet: Varusteiksi Liikkariin käyvät liikuntaan soveltuvat vaatteet sekä vesipullo. Nimikoikaa 
tavarat, erityisesti juomapullot! Tarkistattehan myös, että lapsi on käynyt vessassa ennen 
harjoitusten alkua. Lenkkarit tai sisäpelikengät on myös hyvä olla aina mukana.  
 



Yhteiskerrat ja lasten omat kerrat: Liikkarissa on noin joka kolmas kerta lapsen ja aikuisen 
yhteinen kerta. Yhteiskerrat on suunniteltu lapsen ja aikuisen yhteiseksi liikunnaksi, jossa myös 
aikuisella on oma rooli. Varauduttehan te aikuisetkin siis liikkumiseen soveltuvalla varustuksella. 
Aikuisena voi lapsella mukana olla oma vanhempi / huoltaja tai esimerkiksi aikuisen roolin 
omaksuva isosisarus tai isovanhempi. Tilarajoitteen takia mukaan toimintaan mahtuu yksi 
aikuinen/lapsi. Lasten omien kertojen aikana aikuisten paikka on harjoitusalueen ulkopuolella. 
 
Liikkarin kevätkauden ohjelma: 
vko 3 lapsi-vanhempiharjoitus  
vko 4 lasten oma harjoitus  
vko 5 lasten oma harjoitus  
vko 6 lapsi-vanhempiharjoitus  
vko 7 lasten oma harjoitus  
vko 8 lasten oma harjoitus  
vko 9 hiihtoloma, ei harjoituksia  
vko 10 lapsi-vanhempiharjoitus  
vko 11 lasten oma harjoitus  
vko 12 lasten oma harjoitus  
vko 13 lapsi-vanhempiharjoitus  
vko 14 lasten oma harjoitus  
vko 15 Taitojenmittailut, lapsi-vanhempiharjoitus  
vko 16 lasten oma harjoitus  
vko 17 lasten oma harjoitus 
 
Maksu: Lasku lähetetään teille SuomiSport -applikaation kautta ja se erääntyy noin kaksi viikkoa 
toiminnan alkamisen jälkeen. Viikon 4 jälkeen ilmoittautuminen on sitova. HUOM! Laskun 
maksamatta jättäminen ei ole peruutus. 
Maksu sisältää: 

- Liikkariharjoitukset ja kotitehtävävihkon 
- Ryhmälisenssin (sisältää tapaturmavakuutuksen laskun eräpäivän jälkeen) 
- Seuran jäsenmaksun ja liikkaripaidan 

 
Mahdollisista muutoksista Liikkarin aikatauluun ilmoitamme aina välittömästi niiden ilmaannuttua 
sähköpostitse ja SuomiSportin tapahtumiin. Tällä hetkellä tiedossa on, että sunnuntain 29.1. 
liikkareissa on poikkeusaika ja pääsiäisen sekä vapun ajan sunnuntaiharjoitukset siirtyvät arki-
iltoihin Hipposhalliin. Kaikki muutokset näkyy SuomiSportin kalenterissa.  
 
Lisätietoa: Kaikki Liikuntaleikkikouluun liittyvät kysymykset voi lähettää osoitteeseen 
johanna@jku.fi. Laskutukseen liittyvissä asioissa osoite on toimisto@jku.fi. 
 

Mukavaa Liikuntaleikkikoulukautta kaikille harrastajille! 


