
Suorituskortti ja ohjeet liikuntatehtävien tekoon etäopetuksessa 
 
 

 vasen jalka     oikea jalka   viimeinen yhden 
	   	    /     kosketuksen väli	  

KINKKA  ___________/___________ vasen/oikea jalka 
               cm          cm    https://www.youtube.com/watch?v=fmxAlJQ5inc	  
Kinkan voit toteuttaa turvallisesti ulkona sulalla ja pitävällä alustalla esim. hiekkakentällä tai hiekkatekonurmella. Laita maahan merkkejä 
(narun pätkiä, ohuita keppejä tms.) 20cm:n pidentyvin välein (esim. 80cm, 100cm, 120cm…jne.). 

 
            /                    / 

_____/______/_____/______ tennispallo tai kuntopallo    
  m       cm    /   m        cm    1kg pään yli eteen = 

PALLON HEITTO      tennis- /        pye         pye. Tulos: m/cm 
    pallo       /        1kg         10cm:n tarkkuudella. 

           https://www.youtube.com/watch?v=NamUxerADUs	  	  
Pallon heittoon tarvitset riittävän korkean (n. 7m) ja tasaisen seinän, johon saa heittää palloa. Välineeksi soveltuu parhaiten tennispallo. 
Mikäli et omista tennispalloa niin sellaisen voit ostaa kaupasta tai pyytää koululta lainaan etäopetuksen ajaksi. 
 

                 
 
                /              /               Tulos: hypyt/matka/aika 

 _______/________/_________esim. 38 tai 12m tai 28s 
 NARUHYPPY (30s)   hypyt       matka         aika     https://www.youtube.com/watch?v=S5UJdLu_ywk 
    0-40        0-30m       < 30s  
 
ETEENTAIVUTUS          Tulos: cm	   
HAARAISTUNNASSA _________________________  (paras) 

cm        https://www.youtube.com/watch?v=eYxdUru-cO8 
Naruhypyn voit toteuttaa ulkona tasaisella alustalla. Mikäli ehdit tehdä 40 hyppyä 30s. aikana, mittaa 15m matka ja laita merkit maahan 
1m välein. Näin voit tarkasti seurata, että kuinka pitkälle etenet suorituksen aikana. Eteentaivutuksen voit suorittaa kotona esim. 
käytävällä jonkin oven kohdalla. Ota haaraistunta-asento ja levitä jalat oviaukon molemmin puolin. Aseta mittanauha oviaukon kohdalle 
alkamaan seinän muodostamasta 0-linjasta.  

              Tulos: aika tai toistot 
                       suorin käsin = sk  

             koukkukäsin = kk 
                     /          /      /        /         leuanveto = lv 

RIIPUNTA-             _____/______/_____/_____/______ niskan taakse veto = nt  
LEUANVETO    sk (s)   kk (s)      lv       nt        vn     palomiespunnerrus = vn 
              https://www.youtube.com/watch?v=d9dx3cYx8x8 
Riipunta-leuanvedon voit toteuttaa esim. koulun pihalla tai kaupungin/kunnan liikunta-alueella, josta löytyy tehtävään sopiva tanko. 
 
 
	  
                                    /              /                        Tulos: aika/ matka (m) 
   ________/________/_____________  esim. 24min/30s / 3576m 
 HÖLKKÄ       min            s               matka      https://www.youtube.com/watch?v=asKd8WJAph0             	  
1. lankku 1min     4. x-pito 30s+30s (kyynärtuki) 
2. kylkipito 30s+30s     5. ristikkäisetunoja 30s+30s 
3. ristikkäislankku 30s+30s  /   6. ristikkäisetunoja 30s+30s  
KESKIVARTALONPITO ___________/__________  Tulos: kaikkien vaiheiden 

       min         s             yhteisaika min/s  
     https://www.youtube.com/watch?v=tzSd86VaBIw 
Keskivartalon pidon voit suorittaa kotona. Kyynärpäiden alle kannattaa laittaa jokin ohut pehmuste ja jalkojen alla olisi hyvä olla pitävä 
alusta, etteivät jalat liu’u kauemmaksi. Hölkän voi tehdä esim. urheilukentällä, jossa juostu matka on helppo laskea juostujen kierrosten 
perusteella. Juostun matkan voit selvittää myös älylaitteisiin ladattavan sovelluksen avulla, joka määrittää matkan satelliitin avulla. 


