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Toimintamallit  
Vesisankarit 
-tapahtumien  
toteuttamiseksi 
koulussa 

KOKO KOULUN TAPAHTUMA  
-TOIMINTAMALLI

Tapahtuman suunnittelu 
Valitkaa Vesisankarit-
tapahtumatyöryhmä, joka päättää 
tapahtumapäivän, suunnittelee 
tapahtuman ja koordinoi tehtäviä 
muulle henkilökunnalle. Puolet 
rasteista voi olla pihalla ja puolet 
sisätiloissa. Toteutustavassa 
voidaan käyttää joko aikataulutettua 
toimintamallia tai messutyylistä 
toimintamallia.  
      Tapahtuman kesto voi olla yksi 
päivä tai Vesisankareista voi tehdä 
koko viikon kestävän ilmiöpohjaisen 
teemaviikon.

1.  Tilavaraukset 
Tehkää tarvittavat tilavaraukset 
koulun tiloista. Hyödyntäkää kaikkia 
koulun tiloja esim. käsityöluokkia, 
liikuntasalia, kerhotiloja tms. 

2.  Ulkopuolisten toimijoiden 
kontaktointi 
Toteutuksen voitte hoitaa koulun 
henkilökunnan voimin tai kysyä 
paikallisilta vesiseuroilta apua 
toteutukseen. Tarvittaessa 
myös Vesisankarit-hankkeessa 
mukana olevat liitot auttavat 
paikallisseurojen yhteystietojen 
etsimisessä.

3.  Info koulun henkilökunnalle ja 
oppilaille 
Lähettäkää info tapahtumasta 
koulun henkilökunnalle ja oppilaille, 
sekä tarvittaessa vanhemmille. 

4.  Toimijainfo 
Lähettäkää toimijainfo tapahtumaan 
osallistuville ulkopuoliselle 
toimijoille kaksi viikkoa ennen 
tapahtumaa. Toimijainfosta selviää 
aikataulu rastipisteet ja sisältö, 
ryhmäjako ja oppilaiden mahdolliset 
erityistarpeet, sekä toimijaruokailu 
(jos järjestetty).

5.  Ensiapupäivystys ja 
pelastussuunnitelma 
Tarkistakaa ennen tapahtumaa, 
että koululla on riittävästi 
ensiaputarvikkeita ja 
pelastussuunnitelma kunnossa. 

6.  Ennakkopalaveri 
Järjestäkää tarvittaessa ennakko-
palaveri koululla muutamaa 
päivää ennen tapahtumaa. Myös 
mahdolliset ulkopuoliset toiminnan 
järjestäjät (seurojen ohjaajat) on 
hyvä kutsua paikalle. Palaverissa on 
hyvä käydä läpi tapahtuman kulku 
ja aikataulu, rastipisteiden sisällöt, 
ensiapupisteen sijainti ja muut 
turvallisuuteen liittyvät asiat.

Toimintamallit tarjoavat toteutusohjeet paikallis-
toimijoiden tai koulujen järjestämän Vesisankarit 
-tapahtumapäivän rakentamiseen.  

Rastipisteiden harjoitusten tulee toimintamallis-
ta riippumatta olla toiminnallisia. Toiminnallisuus 
tarkoittaa, että oppilaat harjoittelevat ja tekevät 
yhtä aikaa tehtävää. Esimerkiksi kylkiasentoon 
kääntäminen: Ensin ohjaaja kertoo missä tilanteis-
sa henkilö käännetään kylkiasentoon ja näyttää 
miten se tehdään. Sen jälkeen harjoitellaan pareit-
tain. Jonottamista on vältettävä!
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AIKATAULUTETTU TOIMINTAMALLI

•	 Tapahtumapaikka: piha-alue ja sisätilat (esim. luokat ja 
liikuntasali)

•	 Osallistujien määrä: 20 luokkaa
•	 Rastipisteiden määrä: 10
•	 Yhden rastin kesto: 12 minuuttia

Tapahtumassa on yhteensä kymmenen rastia ja osallistujia 
yhteensä 20 luokkaa. Yksi rastipiste kestää siirtymisineen 
12 minuuttia. Jokainen tapahtumaan osallistuva luokka 
kiertää kaikki kymmenen rastia. Luokat kiertävät rasteja 
yhdessä oman opettajansa kanssa ennakkoon määritellyn 
kiertojärjestyksen mukaan. Rastipisteet voi ohjata luokan 
oma opettaja tai seurojen ohjaajat.

Luokat on jaettu etukäteen neljään ryhmään. Jokaisessa 
ryhmässä on viisi luokkaa. Ryhmät 1 ja 2 osallistuvat tapah-
tumaan aamupäivällä ja ryhmät 3 ja 4 iltapäivällä. Ryhmät 
1 ja 3 aloittavat piha-alueen rastipisteiltä ja ryhmät 2 ja 4 
sisällä olevilta rastipisteiltä. Kun ryhmien 1 ja 3 luokat ovat 
suorittaneet kaikki viisi rastia piha-alueella, siirtyvät he 
sisärasteille.

Aikataulutetussa mallissa tapahtuma pysyy aikataulus-
saan ja kaikki luokat ehtivät käydä kaikilla rasteilla. Jokai-
sen rastin tulee kestää täysin saman verran, riippumatta 
toiminnasta.  Toiminnan on oltava sovellettavissa eri-ikäisil-
le ja tasoisille koululaisille.

Ryhmäkohtainen aikataulu  
aikataulutetussa toimintamallissa 

Aamupäiväryhmän aikataulu

Ryhmä 1: Aloittaa piha-alueelta Ryhmä 2: Aloittaa sisärasteilta

8.45 Ohjeistus piha-alueen rastipisteillä 8.45 Vaatteiden vaihto

9.00 Rastit piha-alueella 9.00 Ohjeistus sisärasteille

10.00 Siirtyminen sisälle ja vaatteiden  
 vaihto

9.15 Rastit sisällä  

10.20 Ohjeistus sisärasteille 10.15 Vaatteiden vaihto ja siirtyminen 
piha-alueelle

10.30 Rastit rastit sisällä 10.35 Ryhmäjako ja ohjeistus 

11.30 Vaatteiden vaihto 10.45 Rastit piha-alueella

11.45 Toiminta päättyy ryhmältä 1 11.45 Vaatteiden vaihto ja toiminta päättyy

Iltapäiväryhmän aikataulu                       

Ryhmä 3: Aloittaa piha-alueelta Ryhmä 4: Aloittaa sisärasteilta

11.50 Ohjeistus piha-alueen rastipisteillä 11.45 Vaatteiden vaihto

12.00 Rastit piha-alueella 12.00 Ohjeistus sisärasteille

13.00 Siirtyminen sisälle ja vaatteiden 
vaihto

12.15 Rastit sisällä

13.20 Ohjeistus sisärasteille 13.15 Vaatteiden vaihto ja siirtyminen 
piha-alueelle

13.30 Rastit sisällä 13.35 Ohjeistus rastipisteillä

14.30 Vaatteiden vaihto 13.45 Rastit piha-alueella

14.45 Toiminta päättyy ryhmältä 3 14.45 Vaatteiden vaihto ja toiminta päättyy
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MESSUTYYLINEN TOIMINTAMALLI

•	 Tapahtumapaikka: piha-alue
•	 Osallistujien määrä: 20 luokkaa
•	 Yhden rastin kesto: n. 12 min

Luokat jaetaan etukäteen aamupäiväryhmään ja iltapäi-
väryhmään. Tapahtumassa on yhteensä kymmenen rastia, 
joita luokat kiertelevät opettajansa johdolla omaan tahtiin. 
Yhden rastin kesto on 12 minuuttia, kuten aikataulutetussa 
mallissa. Rastin ohjaajana voivat toimia opettajat, seurojen 
ohjaajat, opiskelijat tai koulun oppilaat.

Jos jollakin rastilla toiminta vaatii esim. vaatteiden vaih-
toa, voi jokaiselle luokalle olla varattu oma aika rastille. 

Messutyylisessä toimintamallissa jokaisen rastin ei 
tarvitse olla täysin saman kestoinen, mutta on hyvä pyrkiä 
pysymään annetussa kestossa. Rastin kesto voi helposti 
venyä, kun vaihtoaikaa ei kontrolloida. 

Ryhmäkohtaiset aikataulut messu-
tyylisessä toimintamallissa

Aamupäiväryhmän aikataulu                                                                               

8.50-9.00 Ryhmäjako ja ohjeistus

9.00-11.30 Kiertelyä rasteilla

11.30 Toiminta päättyy aamupäiväryhmältä

Iltapäiväryhmän aikataulu

11.35-11.45 Ryhmäjako ja ohjeistus 

11.45-14.15 Kiertelyä rasteilla 

14.20 Toiminta päättyy iltapäiväryhmältä 

OPPITUNNILLA TOTEUTETTAVA  
TOIMINTAMALLI

Yksittäinen opettaja voi toteuttaa eri 
oppitunneilla Vesisankarit toimintaa. 
Oppiaineintegraatioista saa vinkkejä 
missä eri aineissa taitoja voi harjoitella. 
Toiminnallinen opettaminen on uuden 
opetussuunnitelman keskeisiä osa-
alueita. 

Valitse käsikirjasta harjoitukset, 
askarrelkaa yhdessä välineet ja sitten 
harjoittelemaan! 
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