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SUOMEN OLYMPIA-
AKATEMIAN TEHTÄVÄ

• Levittää olympia-aatetta ja toteuttaa olympialiikkeen
sosiaalisia ja kasvatuksellisia arvoja

• Valmistaa ja levittää olympiakasvatusmateriaalia

• Järjestää istuntoja, seminaareja, kokouksia
• Osallistua Kansainvälisen Olympia-Akatemian (IOA)

toimintaan ja ylläpitää siihen yhteyksiä
• Valita edustajat IOA:n istuntoihin
• Pitää yhteyttä ja tehdä yhteistyötä muiden kansallisten

olympia-akatemioiden kanssa
• Rohkaista ja aktivoida IOA:n istuntoihin osallistuneita

pysymään mukana Akatemian toiminnassa



OLYMPIA-AKATEMIAN
KOULU- ja SEURAPROJEKTIEN

TAVOITTEENA ON

- tukea kasvattajia omassa työssään

-  kannustaa terveisiin elämäntapoihin

-  korostaa ja edistää yrittämistä ja parhaansa
tekemistä

-  korostaa reilua peliä, yhteistoimintaa ja
keskinäistä kunnioitusta

-  vaikuttaa lasten ja nuorten arvoihin ja asenteisiin



MIKSI ?

§ KOKO KOULUN / SEURAN / JAOSTON
YHTEINEN PROJEKTI

§ YHTEISHENGEN RAKENTAMINEN

§ KASVATUSTAVOITTEET JA REILU PELI

à YYHTEISET PELISÄÄNNÖT



OLYMPIAKASVATUS-
OHJELMA

OLYMPIAKASVATUSMATERIAALI -
CITIUS ALTIUS FORTIUS

-MMateriaalipaketti on tarkoitettu koulujen ja
urheiluseurojen kasvatustyön apuvälineeksi.

-SSISÄLLYS: tietoa antiikin olympiakisoista,
nykyajan olympiakisojen historiasta, seremonioista,
symboleista, motosta ja vihjeitä eri aineiden
tunneille.

-KKOHDERYHMÄT: päiväkodit, perusopetus, lukiot,
urheiluakatemiat, lajiliitot, urheiluseurat,
iltapäivätoiminta.SLU

MYYNTIPALVELU

www.noc.fi



KOULUPROJEKTIT

• Torino 2006
– 165 koulua

– n. 25 000 oppilasta

• Olympiapolku 2007
– 256 koulua

– n. 35 000 oppilasta

• Peking 2008

    -   166 koulua

    -   n. 27 000 oppilasta



OLYMPIAKASVATUSOHJEL
MA NYT ja

TULEVAISUUDESSA
KOULUPROJEKTIT

Ø VANCOUVER 12.-28.2.2010

Ø LONTOO 22.7.-12.8. 2012,                  
paralympialaiset 29.8.-9.9.

Ø SOT I 7.-23.2.2014

NUORTEN OLYMPIAKISAT

Ø SINGAPORE 14.-26.8.2010

Ø   Kansainvälinen Friends@YOG -projekti



TAMPERE EYOF 18.-25.7.2009
 

Tervehdys Hämeen alueen urheiluseuraväki!

• Lähestyvien Euroopan nuorten olympiafestivaalien
innoittamana Suomen Olympiakomitea ja Suomen Olympia-
Akatemia kutsuvat järjestämään olympiapäivän seurassanne.
Olympiapäivän järjestämisen suosituspäivä on 23.6., joka on
maailmanlaajuinen olympiapäivä ja olympialiikkeen
perustamispäivä.

• Tutustu ensimmäiseen urheiluseuroihin suunnattuun
olympiakasvatusprojektiin Olympiakomitean nettisivuilla
www.olympiakomitea.fi/seuramateriaali ja ilmoita seurasi
mukaan viestin alareunassa olevasta linkistä löytyvällä
ilmoittautumislomakkeella.



MAHDOLLISUUDET
SEURATYÖSSÄ

SEURA-
TYÖSSÄ

Yhteisleirit

Seuraolympialaiset

Yhteistyö toisten seurojen
ja koulujen kanssa

Kilpaileminen

Harrastamine
n

Lajihistoria
 Alkulämmittelyt

Yrittäminen



REILUN PELIN PELAAJAN
VALINTAKRITEERIT

• UURHEILEN REILUSTI JA TASAVERTAISESTI

•Noudatan aina sääntöjä

•Kunnioitan tuomarin tai valmentajan toimintaa ja heidän tekemiä ratkaisuja

•Kielenkäyttöni on asiallista

•Myönnän omat virheeni

• OOTAN TOISET HUOMIOON JA KANNUSTAN KAIKKIA

•Tuen ja kannustan omaa joukkuettani

•Kehun ja annan myönteistä palautetta myös muille

• Hyväksyn kaikki pelaamaan kanssani

• KÄYTTÄYDYN YSTÄVÄLLISESTI JA KUNNIOITAN TOISIA

•Kuuntelen ohjeet

•Kiitän ja osaan pyytää anteeksi

• LLIIKUN OMAN IÄN JA KEHITYSTASON MUKAAN

•Yritän parhaani

•Olen tyytyväinen siihen, mitä teen

•Jos en onnistunut,mietin mitä olisin voinut tehdä paremmin

• VAALIN / KOROSTAN PÄIHTEETTÖMYYTTÄ JA SAVUTTOMUUTTA
•En käytä päihteitä koulussa enkä vapaa-aikana




