MARJA-LIISA KIRVESNIEMI
-AINEISTO
Marja-Liisa Kirvesniemi -aineisto sisältää viisi osaa:
• ohjeita ja ideoita Marja-Liisa Kirvesniemi -aiheen
sekä talvisen ulkoilun ja liikunnan käsittelyyn ryhmissä
• Marja-Liisa Kirvesniemestä kertovan selkotekstin
• aiheeseen liittyviä kysymyksiä ja tehtäviä
• helpon Talvilaji 1 -dominon, jossa kuva yhdistetään kuvaan
• vaativamman Talvilaji 2 -dominon, jossa kuva yhdistetään
sanaan.
Tulosta tarvitsemasi osat. Dominot ja tehtäväsivut kannattaa
tulostaa vain yhdelle puolelle paperia. Sivut voi tulostaa myös
A3-kokoiselle paperille, jos käyttäjät näkevät huonosti.
Marja-Liisa Kirvesniemi -aineiston käyttäminen
Aineistoa voi käyttää yhteisen lukuhetken elävöittämiseen
tai muuten vain, ryhmälle soveltuvalla tavalla.
Kokemuksia ja mielipiteitä herättelevät kysymykset
ja tehtävät tekevät tekstistä omakohtaisemman. Marja-Liisan
vahvuuksia voi etsiä ryhmään osallistujista Sinä olet kuin
Marja-Liisa, koska... -tehtävän avulla. Kokoontumisen aikana
voi myös katsella lyhyitä videoita Marja-Liisan voitonhetkistä.
Yhteistä tekemistä
Suuret urheilujuhlat yhdistävät ihmisiä ja herättävät tunteita.
Vanhojen voitonhetkien eläminen uudelleen voi herkistää
mielen. Suurten kisojen aikaan voi järjestää kisastudion
tai penkkiurheilupäivän. Yhdessä järjestettyjen omien
olympialaisten jälkeen nautitaan tietysti mitalikahvit ja
lauletaan Maamme-laulu.
Talvisia ulkoilu- ja urheilukysymyksiä voi käyttää ryhmän
toiveiden kartoittamisen sekä kokemuksista keskustelun
apuna. Esille nousseita ulkoilutoiveita tai ideoita voi toteuttaa.
Jos ryhmää kiinnostaa, kokeiltavaksi voi lainata tai vuokrata
erityisliikuntavälineitä. Tietoa välineistä saa esimerkiksi
Malike-keskuksesta.
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Kuvia Marja-Liisa Kirvesniemestä
internetissä
www.google.fi > Kuvahaku
hakusanat: Marja-Liisa Kirvesniemi,
Marja-Liisa Hämäläinen
Marja-Liisa Kirvesniemi -aiheisia
videoita Ylen Elävässä arkistossa
Kirjoita videon nimi hakukenttään.
•• Kympin kolmoisvoitto Lahdessa 1989
Kesto 5 min
•• Marja-Liisan voitonjuhlat
Kesto 7 min
Urheiluaiheisia internet-sivustoja

Hiihto- ja urheiluaiheisia kirjoja
•• Kultaiset kyyneleet – Suomalaisen
huippu-urheilun juhlahetket
Juha Matti Holopainen 2004
•• Pitkä latu – Legenda suksesta
Markku Turunen 2015
suomalaisen suksen ja hiihdon tarina
•• Puusuksia Suomesta
Timo Siukonen 2016
•• Sankaritarinoita Salpausselältä
Jarmo Mäkeläinen ja
Markku Teräväinen 2011
Kuvia ja kertomuksia
talviurheilusta ja ihmisistä

•• Suomen urheilun Hall of Fame
-kunniagalleriassa on lyhyitä
videoita huippu-urheilijoidemme
saavutuksista.
www.urheilunhalloffame.fi

Urheiluaiheista tekemistä

•• Urheilumuseon sivuilla on Suomen
urheiluhistoriaan liittyviä esineitä
kolmiulotteisina kuvina. Mukana on
Marja-Liisa Kirvesniemen toppatakki.
www.urheilumuseo.fi/Default.
aspx?tabid=3914

•• Suomalaiset olympiavoittajat
-pelipalat. Kirsi Alastalo 2015
www.vahvike.fi > Kesä > Elokuu

•• Wikipediassa on linkkilista
suomalaisista maastohiihtäjistä
fi.wikipedia.org > Luokka:
Suomalaiset maastohiihtäjät
•• Lahden Hiihtomuseolla on
mobiiliopas, jonka avulla voi
tutustua Lahden hiihtostadioniin.
tarinasoitin.fi/kisanpaikka
Urheiluun liittyviä museoita
•• Hiihtomuseo, Lahden Salpausselkä
•• Suksimuseo, Loimaa
•• Urheilumuseo,
Helsingin Olympiastadion
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•• Urheilumuistot – Keskustelukorttisarja senioreille. urheilumuseo.fi/
portals/47/Pdf-tiedostot/peda/
Urheilumuistot%201-10.pdf

Erityisliikuntavälineitä talviurheiluun
www.malike.fi/media/Malike/Oppaat/
Valineopas_aikuiset_2015.pdf

Marja-Liisa Kirvesniemi -aineisto on osa
Suomi-sarjaa. Sarjan tarkoitus on edistää
selkokirjallisuuden monipuolista ja osallistavaa
käyttöä ryhmätoiminnassa.
Suomi-sarjan jokaiseen osaan sisältyy otteita
Oppimateriaalikeskus Opikkeen julkaisemista
selkokirjoista sekä tekstiin liittyviä kysymyksiä,
tehtäviä ja kuvia. Aineisto on tulostettavissa
sekä Opikkeen verkkokaupasta että Vanhustyön
keskusliiton Vahvike-aineistopankista,
internetosoitteesta www.vahvike.fi.
Aineiston tekijä on geronomi Kirsi Alastalo,
jonka työskentelyn on mahdollistanut
Otto A. Malmin lahjoitusrahasto.

