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2003 alkoi parkourin harjoittelu ja perustimme Suomen ensimmäisen
Parkour ryhmän. Osallistuminen kansallisten ja kansainvälisten 
parkour-järjestöjen toimintaan alkoi

2004 ensimmäiset parkour-opetukset ja paljon treenireissuja Ranskaan ja 
Britteihin seuraavien vuosien aikana

2005 vuodesta asti esiintynyt lajin parissa aktiivisesti Suomessa ja ulkomailla

2007 valmistui fyysikoksi ja ryhtyi Suomen ensimmäiseksi 
parkour-ammattilaiseksi

2008 perustettiin yhdessä tiimin kanssa Parkour Akatemia Jyväskylään

2010 avattiin ensimmäinen oma parkour-sali ja kehitettiin Lappset groupin 
kanssa parkour-välinesarja

2012 julkaistiin kirja Hyppimisen lyhyt oppimäärä, jossa toisena kirjoittajana

2015 osana parkour-turvallisuusstandardin luonutta EU:n työryhmää

2019 uusi parkour-välinesarja Lappset groupin kanssa

2020 kehittämässä digitaalisia ratkaisuja parkouriin kuten Loikkakopla ja 
parkourpolku

Hämähäkki Perttu



Parkour Akatemia

Parkour Akatemian piirissä harjoittelee noin 4000 harrastajaa. 
Pelillistettyä ja oppilaslähtöistä opetusta. Työllistää noin 100 
osa- tai kokoaikaista ohjaajaa, joiden osaaminen varmistetaan 
jatkuvalla koulutuksella.

Maailman suurin parkour-toimija

Parkour Akatemialla on Suomessa uniikki tarkkailupaikka. 
Olemme vuoden 2021 aikana olleet yhteistyössä lähes 
sadan eri kuntien kanssa harrastamisen Suomen mallin 
tiimoilta.
 

Näkymä kuntien ja koulujen toimintaan

Parkour Akatemialla on 11 toimipistettä Suomessa ja se on 
kehittänyt useita opetuskonsepteja (kuten perheparkour, 
kuntoparkour). Opetuksen lisäksi olemme suunnitelleet ja 
luoneet  parkour-alueita ja -välinesarjoja sekä digitaalisia 
sovelluksia (Pkspottter, Parkourpolku, Loikkakopla).

Pioneeri parkourin parissa

4000

100

1Parkour Akatemian tavoitteet:
● Edistää lajia
● Tarjota lajia kaikille halukkaille
● Ammattimaistaa lajia
● Luoda hyvä yhteisö 3
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Harrastustoiminnan haasteita ja 
vinkkejä

ILMOITTAUTUMINEN: Iso ja helposti todella paljon työllistävä asia.

Yksi sähköinen ilmoittautumisjärjestelmä

● Ei vaadi kirjautumista tai erillisiä tunnuksia

● saa erilliset linkit eri ryhmiin ilmoittautumiseen

● saa irti helposti osallistujalistat ja vanhempien yhteystiedot

● tarjoaa ryhmän maksimi määrän ja varasijalle ilmoittautumiset

● tarjoaa sähköiset nimilistat

● Hyvä esimerkki: Hellewi

● Tälläkin pärjää: Google forms (asenna form limiter lisäosa)

● Sähköinen ei ainoa oikea tapa. Mikä teidän koulujen vanhemmille 
helpoin? Vanhempai-illassa kiertävä paperilappu, josta 
etukäteistiedotus?
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KIIRE

● juuri ennen toiminnan alkamista palkatut koordinaattorit

● tilavarausten ja muiden kriittisen asioiden selviäminen myöhään

● seuralle esim. työntekijän löytäminen kouluttaminen ja työvuoroista 
sopiminen)

● aikaa vievät toimet, esim. kilpailutukset, ilmoittautumisten peruminen

● lasten toiveissa valtava lajien kirjo 

Miten kiire saadaan pois?

● järjestellä mahdollisimman paljon etukäteen ja mahdollisimman ajoissa: 
ohjaajien ja palveluntarjoajien kartoitus ja heidän kanssa puitesopimukset 
aikaisin, tilavarauksille ainakin raamit (klo 15-17 välissä nämä salit käytössä 
tms), kilpailutukset 6kk aikaisemmin.

○ Esimerkki: Parkour Akatemia suunnittelee syksyn markkinoinin 
tammi-maaliskuussa ja ilmoittautuminen syksyn ryhmiin alkaa 1.5.

● kerhoja ei alkamaan heti, kun koulun lukukausi alkaa vaan reilusti 
myöhemmin

● Sovitaan kerralla koulujen, palveluntuottajien jne kanssa sekä syksy, että 
kevät

● Järjestetään toimintaa, johon osallistujat sitoutuvat (ryhmäyttäminen ja 
tiedottaminen). Uusien osallistujien järjesteleminen peruneiden tilalle 
aiheuttaa lisätyötä. Keskeyttäminen tyypillistä ilmaisille harrastuksille.

Harrastustoiminnan haasteita ja 
vinkkejä
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sopimusasiat: palveluntarjoajien kanssa kirjavia käytänteitä ja viime 
hetken muutoksia ja tehtäviä

Sopimukseen ainakin nämä asiat
● sopimuskausi ja toiminnan ajankohdat
● ilmoittautumisten ja varasijalaisten kerääminen
● kuka on yhteydessä keneenkin ja kenen yhteystiedot on 

missäkin
● tilat, niiden varaaminen ja tiloihin pääsyn järjestäminen
● korvaus ja sen maksuaika
● toiminnasta raportoinnin tapa, tarkkuus ja ajankohta
● muiden mahdollisten materiaalien toimittaminen
● peruutusehdot
● mitä tehdään jos osallistujia on vähän tai liikaa? Kuka 

tekee?
● tiedotustehtävät ja raportointi toiminasta
● kaikki muut tehtävät :)

Parkour Akatemian sopimuspohja: 
https://harrastamisensuomenmalli.fi/wp-content/uploads/202
1/10/20210410_Harrastamisen_Suomen_malli_sopimuspohja
malli_parkour.pdf

Harrastustoiminnan haasteita ja 
vinkkejä

https://harrastamisensuomenmalli.fi/wp-content/uploads/2021/10/20210410_Harrastamisen_Suomen_malli_sopimuspohjamalli_parkour.pdf
https://harrastamisensuomenmalli.fi/wp-content/uploads/2021/10/20210410_Harrastamisen_Suomen_malli_sopimuspohjamalli_parkour.pdf
https://harrastamisensuomenmalli.fi/wp-content/uploads/2021/10/20210410_Harrastamisen_Suomen_malli_sopimuspohjamalli_parkour.pdf
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Raha: Miten rahan saa riittämään? Mikä on reilu korvaus 
palveluntarjoajalle? ks. Suomen Parkour ry:n ohje

viestintä: Moneen eri suuntaan viestimistä. Miten tehdä 
vastaanottajalle homma helpoksi, jotta asiat sujuvat?

● 35€/h korvaus seuralle/palveluntarjoajalle tappiollinen ja näin 
ollen rahoitetaan muulla toiminnalla

● 110€/h korvauskaan ei pärjää seuran omalle toiminnalle
● Ymmärretään yhdessä mitä kaikkea sujuvan toiminnan 

mahdollistava palvelu sisältää
● Tarjouskilpailu?  Miten varmistetaan laatu?
● Lisärahoitusta
● Kattavat oppimateriaalit voivat auttaa järjestämään edullisesti 

toimintaa (Esim. Loikkakopla)

● Vanhemmille: toimintakutsu ilmoittautua, tehty helpoksi, 
maksimimäärät ja deadlinet

● Voi useita palveluntarjoajia ja useita päällekkäisiä hankkeita 
koulujen iltapäivien toimintaan. Mieti, ettei mene saajalle 
epäselväksi.

● Selkeä viestintä koulujen suuntaan ja yhteistyö hyvässä 
hengessä. Kouluille homma helpoksi ja rooli selkeänä.

● Markkinointimateriaali palveluntuottajilta kunnille (ajoissa)

Harrastustoiminnan haasteita ja 
vinkkejä

https://harrastamisensuomenmalli.fi/wp-content/uploads/2022/01/Parkour.pdf


Mikä kiinnostaa?
OKM:n koululaiskysely 2016 on hyvä 
lähde, koska kulttuuri- ja 
liikuntaharrastuksia ei kyselyssä 
eritelty erikseen, vaan ne olivat 
samalla viivalla.  Parkour sai 
suurimman suosion.

Vuonna 2020 valittavana 75 
harrastusta. Parkour oli kysytyin yli 
45%:ssa kouluista. Edelleen validi 
HSM hakemuksessa.
Lähde: OKM Valtakunnallinen koululaiskysely, mukana 
1459 koulua ja lähes 200 000 koululaista.
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Miksi parkour?

Parkour kiinnostaa:
Tekeminen on omaehtoista eikä siinä ole 
oikeaa tai väärä tapaa. Mukana on myös 
pätevyyden tunteen kokeminen ja sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus.

Parkour on hyödyllistä:
Parkour innostaa fyysiseen aktiivisuuteen, 
edistää motoristen taitojen oppimista ja 
fyysisen suorituskyvyn kehittymistä, opettaa 
sosiaalisia taitoja ja ryhmäyttää sekä kehittää 
luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä.

9Lue lisää Parkour Akatemian sivuilta: Parkour tieteessä

Grabowski, D. & Thomsen, S. 2014. Parkour as Health Promotion in Schools: A Qualitative Study Focusing 
on Aspects of Participation. World Journal of Education 6(4).

Fernández-Río, J. & Suarez, C. 2016. Feasibility and students’ preliminary views on parkour in a group of 
primary school children. Physical Education and Sport Pedagogy 21 (3), 281-294.

Dvorak, Martin & Eves, Neil & Bunc, Vaclav & Balas, Jiri. (2017). Effects of Parkour Training on 
Health-Related Physical Fitness in Male Adolescents. The Open Sports Sciences Journal. 10. 132-140

https://www.parkourakatemia.fi/wp-content/uploads/2020/11/parkour-tieteessa-by-Parkour-Akatemia.pdf


Millaista ammattitaitoa vaatii ohjata yksi 
lukuvuosi parkouria koululaisille?

Ohjaustaidot Lajitaidot Soveltamistaidot

Ryhmänhallinta
Lasten motivointi
Liikunnan ohjaustaidot
Ryhmäyttäminen
Pelit ja leikit

Liikkeiden ydinkohdat
Demonstroiminen
Lajikulttuurin ja -kielen 
ymmärtäminen
Lajin riskienhallinta / 
turvallisuus

Liikkeiden ja opetuksen 
soveltaminen opetuspaikan 
rakenteisiin ja/tai välineisiin
Lajin soveltaminen 
opetusryhmälle sopivaksi
Lajitaitoja opettavat pelit/leikit

Tarvittavat 
taidot

Mistä?

1) Ammatti- tai 
ammattikorkeakoulu, 
yliopisto

2) VOK1 + PKPK tai vastaava
3) Runsas ohjauskokemus

1) Oma lajitausta + 
lajitaitokurssi + 
ohjauskokemus

2) Erittäin yksityiskohtainen ja 
kattava materiaalipaketti 
koko kaudelle

1) PKPK + VOK1 + 
ohjauskokemus

2) Runsas ohjauskokemus 
vastaavasta

3) Kohdennettu materiaali- 
paketti koko kaudelle



Kausi 1 - syksyllä Kausi 2 - keväällä2 Kautta 
30 Treeniä

210 erilaista 
tehtävää

(15 per kausi)

(7 per treeni)

Kuinka paljon ammattitaitoa vaatii ohjata yksi kausi parkouria?

Jokainen 
tehtävä

● oikeaa ja lasten toiveiden mukaista 
parkouria

● parkour-ammattilaisten suunnittelema
● turvallinen
● hauska, kiva, mielekäs -> oppilaat 

jatkavat ryhmässä

● ryhmäyttää
● kehittää opittujen taitojen päälle 

rakentaen
● hyödyntää leikkejä ja pelejä
● pelillistetty: tehtävistä saa palkintoja

Millä välineillä kaikki tämä pitää tehdä?



Missä parkouria normaalisti harjoitellaan ja opetetaan? by



Miten ihmeessä sitten näillä? by



Ohjaajia, jotka omaavat riittävän ammattitaidon 

on liian vähän.
Parkour-ohjaajia ei käytännössä pysty löytämään, 
eikä lyhyiden koulutusten anti riitä. 
Mikä neuvoksi?

Riittävät yksityiskohtainen oppimateriaali 
→ kuka tahansa voi ohjata parkour-harjoituksia 
→ rekrytointi helpottuu kummasti



Mikä ihmeen Loikkakopla?

Parkour-harjoitusten sisältö mobiilipelin avulla:

● Opetuskertojen yksityiskohtaiset sisällöt 
esitetään hauskan ja innostavan mobiilipelin 
avulla kerho-ohjaajalle ja oppilaille

● Mielekkäiden treenien lisäksi Loikkakopla 
motivoi hauskoilla video-ohjeistuksilla, 
kerättävillä pisteillä ja mitaleilla sekä 
palkintovideoilla

● Loikkakopla sisältää kausia, joissa jokaisessa on 
15 treeniä

● Käyttökokemukset keväältä 2021 todella 
positiivisia

Voit lukea lisää ja testata ensimmäisten 
harjoitusten mobiilipeliä:

www.loikkakopla.fi/tietoa

Loikkakoplan käyttö edellyttää

● Kunta järjestää tilan ja kerho-ohjaajan. 

● Kerho-ohjaajan ei tarvitse tietää parkourista. 

● Tilaksi riittää koulun sali, josta löytyvät 
perustelinevoimisteluvälineet.

● Loikkakoplaa voi käyttää älypuhelimen, tabletin 
tai tietokoneen verkkoselaimella. Erillisten 
sovellusten asentamista ei tarvita.
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http://www.loikkakopla.fi/tietoa


Kokemuksia Loikkakoplasta

Loikkakoplaa on testattu keväällä 2021 23:lla 
paikkakunnalla. Jokaiselta kerralta kysytyn 
palautteen mukaan kokemukset ovat olleet todella 
positiivisia. Kyselyyn vastanneista valvojista 100% 
suosittelisi Loikkakoplaa muille. Tässä keväällä 
Loikkakoplaa käyttäneiden valvojien kommentteja:

● kerholaisten itsensä mielestä parasta se kun 
kaikki osallistuivat aktiivisesti kaikkiin 
hommiin.

● Hyvin toimii koko sivusto, ja loistava "pelin" 
idea. 

● Kaiken saimme toimimaan ja homma oli 
monipuolisesti suunniteltu.”

● Ohjevideot loistavia, lapset osasivat heti 
niiden perusteella tehdä

● Pisteytys innosti kerholaisia enemmän 
liikkeelle ja tekemään

● Jokaisella kerralla kun kerron että nyt on aika 
alkaa siivoamaan niin porukka käytännössä 
suuttuu että miksei tää vois olla kahta tuntia. 
Hirveesti tulee myös esimerkin jälkeen että 
"VÄHÄN SIISTIÄ!" :D Mussukat diggailee ihan 
sikana siis kerhoa. tää on h**v*tin hyvää kamaa 
skideille! Toivon totisesti että ens syksylle 
saadaan jatkoa !!!

● Helpot ja hyvät ohjeet, joista ymmärtää ohjaaja, 
joka ei ole perehtynyt parkouriin, myöskin lapsia 
ja nuoria motivoi ja innostaa, kun oikeat 
ammattilaiset ovat kertomassa ja opastamassa 
videoilla

● Lapsia huvitutti pienet mokat ja olivat 
innoissaan koko radasta ja sen sisällöstä

● Älyttömän kivat spotit ja tehtävät niissä. Itselle 
uusia innovaatioita, kun aina on jumittanut 
vähän samoja juttuja. :)

● Kaikki toimii todella mukavasti! Radat on 
simppeleitä, nopeita rakentaa ja tekemistä 
sopivasti muttei liikaa.

●
● Radan rakentaminen toimi hyvin ja lapset 

innoistuivat kovasti siitä. Aluksi osaa radan 
suorittaminen vähän jännitti mutta kun pääsi 
vauhtiin, niin huomasivat, että tämähän on 
hauskaa ja sujuu hyvin

● Älyttömän kivat spotit ja tehtävät niissä. Itselle 
uusia innovaatioita, kun aina on jumittanut 
vähän samoja juttuja. :)

● Jokaisella kerralla kun kerron että "nyt on aika 
alkaa siivoamaan" niin porukka käytännössä 
suuttuu että " miksei tää vois olla kahta tuntia"

●
● Loikkakoplassa tulee hyvät ja selkeät videot 

parkour harjoitteluun. Videoiden avulla on 
helppo lähteä harjoittelemaan esille tulleita 
liikkeitä.

● Videot on hyviä, tarpeeksi lyhyitä ja selkeitä 
jotta kaikki ymmärtää ne

●
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- Sisältää työkirjan ja verkkosivuston, joissa todella suuri harjoittelun materiaalipankki.

- 10 tasoa, joista jokaisessa erilaisia tehtäviä, tekniikkaohjeita ja tekemistä vuosiksi.

- Työkirjan avulla voi seurata omien taitojen kehitystä erityisellä “polku-pelilaudalla”.

- Käytössä kaikissa Parkour Akatemian toimipisteissä ja laajalti kuntien kerhotoiminnassa.

- Toimii parkour-kerhojen oppimateriaalina ja innostaa harjoittelemaan ohjattujen 
harjoitusten ulkopuolella. 

- Loikkakopla ja Parkourpolku toimivat hyvin yhdessä: Loikkakoplasta kerho saa 
video-ohjeistukset jokaiselle tunnille ja Parkourpolulla seurataan taitojen 
kehittymistä ja saadaan innostavia treenejä omaan harjoitteluun ohjattujen 
harjoitusten ulkopuolelle. Molemmat toimivat myös itsenäisesti toisistaan erillään.

- Harjoituskirjoja voi rahoittaa  Harrastamisen Suomen mallin rahoituksen 
materiaaliosuudella.

- 25€/työkirja tai yli 60 kpl tilauksissa 22€/kpl.  Jokaiselle harrastajalle oma työkirja.

- Lue lisää www.parkourakatemia.fi/parkourpolku
             Jos tarvitset tähän apua, niin ota yhteyttä.  Hintoihin lisätään alv 10% ja toimitusmaksu 15,90€

PARKOURPOLKU - Pelillinen oppimateriaali kerhoihin
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http://www.parkourakatemia.fi/parkourpolku
http://www.parkourakatemia.fi/kouluille


Tilaa puitesopimus, 
(Mahdollistaa palvelun 
toimittamisen, vähintään 
1 Loikkakopla = 15 krt)

Kartoita kuinka monta 
ohjaajaa ja kerhoa 
keväällä järjestetään? 
Lähetämme teille valmista 
markkinointimateriaalia 
osallistujien tavoittamiseksi!

Me luomme tunnukset 
ja annamme ohjeet 
ohjaajille. Tunnit voi 
aloittaa silloin, kun teille 
sopii.

Hanki tunneille sopivat 
ohjaajat ja lähetä meille 
heidän yhteystiedot.

1

2

3

4

Lähetämme teille valmista 
markkinointimateriaalia ohjaajien 
rekryämiseen!

Loikkakoplan ja Parkourpolun hankinta on helppoa.

www.loikkakopla.fi/tilaa

http://www.loikkakopla.fi/tilaa


Parkour Akatemian ohjaajia suoraan kouluille

Vaikka Suomessa vallitseekin kova pula 
ammattitaitoisista parkour-ohjaajista, voimme 
osalle paikkakunnista tarjota omia 
parkour-ammattilaisiamme ohjaamaan.

Jos järjestämme ohjaajat, se sisältää aina:
● Ammattitaitoiset ohjaajat
● Kausisuunnitelmaan perustuvan 

innostavan ja turvallisen ohjauksen
● Yhteyshenkilön, joka vastaa 

yhteydenpidosta kuntaan ja ohjaajien 
johtamisesta ja sijaisjärjestelyistä

Sisältää lisäksi erikseen sovittaessa
● Sähköisen 

ilmoittautumisjärjestelmän/ilmoitta
utumisten vastaanoton

● Toiminnan markkinoinnin
● Yhteydenpidon suoraan vanhempiin
● Yhteydenpidon suoraan kouluihin
● Materiaalin harjoitteluun 

vapaa-ajalle (Parkourpolku)

Jos tarvitset apua parkour-toiminnan järjestämisessä, ota yhteyttä niin mietitään miten voimme auttaa.19

http://www.parkourakatemia.fi/kouluille


Parkour-välineitä kouluille?

Sisävälineet:
Miten luoda koulujen saliin parempi ja innostavampi 
parkour-ympäristö? Miten tehdä tämä edullisesti ja mihin 
säilötään uudet välineet? 

Parkour Akatemia on kehittänyt pieneen tilaan mahtuvia 
parkour-välineitä, jotka täydentävät monilta kouluilta 
löytyviä perustelinevoimisteluvälineitä.

Kaikki välineet ovat ammattilaisten suunnittelemia ja 
testaamia. Tuotantokapasiteettimme on hyvin rajallinen ja 
eri kokoisia settejä on myynnissä vuosittain vain muutamia. 

Ulkovälineet:
Kiinteästi asennettavia välineitä löytyy Lappsetin 
parkour-ulkovälinesarjasta. Lisäksi voit tilata Parkour 
Akatemialta liikuteltavan peräkärryyn sopivan 
ulkovälinesetin.
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https://www.lappset.fi/Tuotteet/Liikuntavalineet/Dash-Parkour
https://www.lappset.fi/Tuotteet/Liikuntavalineet/Dash-Parkour


HSM avustushakemus

Määrä

● Kuinka moni osallistuu säännölliseen 
harrastamiseen?

Laatu

● Harrastusten kuvaukset harrastuksen 
järjestäjiltä

● Viestintä ja sen kanavat koululaisille
● Ketkä toimivat ohjaajina ja miten kunta 

varmistaa ohjaajien 
osaamisen/ammattitaidon

Muuta

● Ei voi rahoittaa ohjaajien koulutuksia, vaan 
suoraan kuluja koululaisten liikutamisesta

● Voi hyödyntää 2020 OKM:n koululaiskyselyn 
tulosksia (2021 ei tehty uutta)

Hakuohjeesta:

1. Harrastustoiminnan laatu.
1.1 Hakemuksessa kuvatut keinot, joilla kunta 
varmistanut, että kunkin harrastuksen ohjaajilla 
on tarvittavat tiedot ja taidot huomioiden 
harrastuksen sisältö sekä lasten ja nuorten 
kanssa työskentely. Harrastusten monipuolisuus 
ja saavutettavuus.
1.4 Innovatiiviset harrastussisällöt; esimerkkinä 
taidetta ja liikuntaa yhdistävä harrastus tai 
lasten ja nuorten ideoiden pohjalta rakennetut 
uudet harrastussisällöt.
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Miten kuvata parkour-opetuksen laatu?

Kuvaus parkourista
Kerro lyhyesti, mitä parkour on, miten sitä opetetaan 
mielekkäästi kouluympäristössä ja miten se palvelee OKM:n 
HSM-rahoituksen tavoitteita.

Ohjaajien ammattitaidon kuvaus
Sisällytä tekstiin seuraavat

1. Ohjaustaidot
2. Lajitaidot
3. Soveltamistaidot

Lisäksi perustele, mistä ammattitaito koostuu avaamalla 
lyhyesti aiemmin esitelty ohjaajan koulutuksen ja 
kokemuksen tarve.
Olennaista on, että parkour-ohjaus kouluympäristössä 
vaatii enemmän ammattitaitoa kuin ohjaaminen muualla.
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Esimerkkejä hakemustekstiin 1
Parkourin lajikuvaus:
Parkourissa kehitetään kaikessa liikkumisessa tarvittavia 
perusominaisuuksia kuten tasapainoa, voimaa, 
dynaamisuutta, kestävyyttä, tarkkuutta, tilan hahmotusta ja 
luovuutta.  Parkourissa keskeistä on yhteisöllisyys, 
liikkeellisiä ongelmia ratkotaan yhdessä ja kaikki ovat 
tervetulleita jameihin eli yhteisiin harjoituksiin.

Parkourtunneilla mm. tasapainoillaan, ylitetään esteitä, 
sujahdellaan ahtaista väleistä, kiipeillään ja hypitään 
erilaisille pinnoille, ja ennen kaikkea – pidetään yhdessä 
hauskaa!  Tunneilla hyödynnetään luovasti liikuntasalin 
välineistöä ja sään salliessa mennään ulos parkourin 
luonnolliseen ympäristöön. Samalla tutustutaan 
lajikulttuuriin ja harjoittelun periaatteisiin.

Vaikka laji voi vaikuttaa fyysiseltä ja vaativalta, sen vahvuus 
kuitenkin on, että kukin voi harrastaa omalla tyylillään ja 
taitojensa puitteissa. Parkourissa harrastajat keksivät omia 
luovia ratkaisuja liikunnallisiin haasteisiin ja kehittävät 
samalla vastuullista ajattelua. Riskejä ei oteta. Vauhdikkaat 
liikkeet harjoitellaan turvallisesti vaiheittain.
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Esimerkkejä hakemustekstiin 2

Kunta palkkaa parkour-ohjaajan: 
Parkour-harrasteryhmien ohjaajana toimii Elli Esimerkki. 
Hän on peruskoulutukseltaan liikunnanohjaaja ja 
työskennellyt lapsiryhmien valmentajana osa-aikaisesti 
kolme vuotta, joten lasten liikunnanohjauksen perustaidot 
ovat hänellä hyvin hallussa. Lisäksi Elli on käynyt XX ja YY 
koulutukset parkourin ohjaamisesta sekä hänellä on 
harrastuskokemusta lajista vuodesta 2017 alkaen. 
Parkouria hän on ohjannut lapsiryhmille koulujen 
liikuntasaleissa seurassa XXX vuodesta 2019. Parkourin 
lajitaidot ovat riittävällä tasolla sekä kouluympäristöön 
sovellettavat opetusmenetelmät ovat Ellille tuttuja. Elli 
pystyy luomaan itsenäisesti koko opetuskaudelle lapsia 
innostavan kausisuunnitelman ja toteuttamaan sen.
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Esimerkkejä hakemustekstiin 3
Kunta hoitaa parkour-ohjauksen ostopalveluna: 
Parkour-harrasteryhmien ohjaajina toimivat Esimerkki-parkourseuran 
ohjaajat. Seuran ohjaajilla on vähintään kahden vuoden kokemus 
osa-aikaisesta lasten parkour-ryhmien ohjaamisesta. He ovat 
osallistuneet työnantajansa järjestämiin  sisäisiin koulutuksiin, joissa on 
keskitytty mm. lapsiryhmien ohjaukseen, ensiaputaitoihin, 
ryhmäyttämiseen, opetuksen eriyttämiseen, ryhmänhallintaan sekä 
turvallisuuteen.

Seuran valitsemat ohjaajat ovat käyneet XX ja YY 
parkour-ohjaajakoulutukset, ja heillä on harrastuskokemusta. Ohjaajat 
ovat antaneet näyttöjä työstään ohjaamalla seuran järjestämiä 
parkour-ryhmiä. Työskentelyä on arvioitu ja kehitetty yhdessä 
vertaisohjaajien ja esihenkilöiden kanssa. Ohjaajat saavat tarvittaessa 
tukea ja vinkkejä kollegoiltaan kauden aikana, ja ohjaustilanteissa 
vastaan tulevia haasteita ratkotaan esihenkilöiden ja palvelun tilaajan 
kanssa.

Kausisuunnitelma koko opetuskaudelle laaditaan keskitetysti Seuran 
toimesta. Kausisuunnitelma tarjoaa hyvät ja riittävän yksityiskohtaiset 
ohjeet opettaa parkouria syys- ja kevätkaudella harrasteryhmissä, jotka 
toimivat koulujen liikuntasaleissa ja pihoissa. 
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Esimerkkejä hakemustekstiin 4

Kunta palkkaa liikunnanohjaajan, joka ohjaa Loikkakoplalla: 
Parkour-harrasteryhmien ohjaajiksi valitaan henkilöt, joilla on hyvät 
lasten liikunnan ohjauksen perustaidot. Lajitaidot ja kyky soveltaa 
parkour-opetusta kouluympäristöön  saadaan tunneilla käytössä 
olevasta Loikkakopla-sovelluksesta.  Loikkakopla on Suomen 
kokeneimpien parkour-ammattilaisten luoma järjestelmä, joka tarjoaa 
yksityiskohtaiset ohjeet kullekin tunnille. Ohjeet ovat oppilaille 
videomuodossa ja ryhmän ohjaajalle lisäksi tekstinä. Harjoitukset on 
suunniteltu koululaisille, koulun liikuntasalissa ja pihalla. 

Kauden aikana käydään läpi 15 Loikkakoplan harjoituskertaa, jotka 
sisältävät mm. seuraavat asiat:

● parkourin perusliikkeiden harjoittelu kekseliäillä tavoilla 
koulujen perusvälineillä

● opetusympäristöön sopivia harjoitteita, jotka ovat turvallisia ja 
joissa huomioidaan erilaiset lähtötasot

● lajikulttuuriin perehtyminen, kokeneiden parkouraajien 
tekemisen näkeminen  ja  heidän ajatuksiensa kuuleminen

● monenlaisten mielekkäiden ja ryhmäyttävien pelien ja leikkien 
tekeminen

● pelillisyyttä, jossa  kannustavasta yhdessä tekemisestä 
saadaan itsearvioinnin kautta pisteitä ja mitaleita, mikä 
motivoi ja saa jatkamaan harrastamista
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Kysy lisätietoa

Suvi Ekroos, tuottaja, ohjaukset ja työpajat
050 4270827

suvi.ekroos@parkourakatemia.fi

Rasmus Kuvaja, Loikkakopla ja Parkourpolku
050 5533442

rasmus.kuvaja@parkourakatemia.fi

Perttu “Hämähäkki” Pihlaja, Vinkit ja viisaudet
050 3021696

perttu.pihlaja@parkourakatemia.fi

Kiitos!


