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Draivia kouluun! 
-ohjelma syntyi aut-
taakseen opettajien 
työtä tuntien suunnit-
telussa ja muuttaak-
seen mielikuvaa elitis-
tisenä pidetystä lajista. 
Ohjelman myötä gol-
fin pelaaminen ei ra-
joitu vain golfkenttien 
ympäristöön, vaan sitä 
voidaan pelata myös 
kouluympäristössä. 
Draivia kouluun! on 
helppo ottaa osaksi 
koulupäiviä.

Vuosi sitten syksyllä 
käyttöön otettu uusi 
liikunnan opetus-

suunnitelma sai rattaat pyöri-
mään Golfl iitossa, jossa ei oltu 
tyytyväisiä aiemman Kou-
lugolf-tuotteen jalkautumi-
seen koulumaailmaan. Gol-
fl iitto oli hyvissä ajoin liik-
keellä, sillä Draivia kouluun! 
-ohjelmaa alettiin suunnitella 
jo syksyllä 2015. Seuraava tal-
vi meni ohjelmaa valmistelles-
sa, ja mukana oli kuusi pilotti-
koulua, joissa testattiin muun 
muassa välinepakettien sisäl-
töä ja tuntien suunnitteluoh-
jelmaa. Kesällä 2016 Golfl iitto 
rekrytoi 19 alueellista opetta-
jakouluttajaa ympäri Suomen. 
Nyt kouluttajia on 23. Valta-
osa kouluttajista toimii pää-

työkseen luokanopettajana, 
mutta mukana on myös eri-
tyisopettaja ja liikunnanopet-
tajia.

”Kaikilla kouluttajilla on 
omaa golftaustaa ja positii-
vinen fiilis siitä, että Drai-
via kouluun! -ohjelman kaut-
ta kaikkien asiasta kiinnos-
tuneiden opettajien on mah-
dollista ottaa golf osaksi kou-
lupäiviä”, Golfliiton Draivia 
kouluun! -koordinaattori Lii-
sa Ruuda sanoo.

Helppo ottaa käyttöön

Ohjelman yksi tärkeimmis-
tä teemoista on nimenomaan 
se, että siitä on tehty opetta-
jille mahdollisimman helppo 

tuote, jossa välinepaketti sisäl-
tää kaikki tarvittavat välineet 
ja nettisivustolta www.draivia-
kouluun.fi löytyvät kaikki val-
miit harjoitteet ja tuntisuunni-
telmat. Nettisivustolla voi koo-
ta juuri sellaisen tunnin, jonka 
itse haluaa, sillä tuntien suun-
nittelu -työkalussa on kymme-
niä erilaisia harjoitteita useassa 
eri kategoriassa. Jokaisesta har-
joitteesta on olemassa tulostet-
tava rastikortti sekä video, jos-
sa näytetään mallisuoritus. 
Hyvä asia välineissä, kuten 
koko Draivia kouluun! -ohjel-
man ajatuksessa, on ehdotto-
masti se, että kaikki suorituk-
set tehdään molemmilta puo-
lilta (lyönnit, heitot ja potkut).

Puhuttaessa Draivia kou-
luun! -tunneista on hyvä tie-

dostaa, että tuntien sisältö on 
paljon muutakin kuin vain 
golfia. Yleiset liikuntataidot 
ovat koko Dk!-ohjelman kes-
kiössä, sillä ilman perusasioi-
den osaamista ei golfin pelaa-
misestakaan tule mitään. 

”Draivia kouluun! -ohjel-
man myötä Golfliitto haluaa 
kantaa vastuunsa lasten ja 
nuorten monipuolisesta lii-
kuttamisesta niin koulupäi-
vien kuin golfseuran juniori-
harjoitustenkin aikana”, Ruu-
da korostaa.

Kiivas koulutustahti

Golf liiton rekrytoimat 
opettajakouluttajat ovat olleet 
aktiivisia kouluttajia omil-

draivia kouluun! -ohjelma tuo 
golfin osaksi koulupäivää

Porvoossa järjestetyssä koulutuksessa opettajat pääsivät kokeilemaan monenlaisia rasteja. Mäkeä ylös -ras-
tilla peruutetaan penkkiä pitkin ylös ja tullaan puolapuita pitkin alas.
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la alueillaan, sillä ensimmäi-
sen vuoden aikana koulu-
tuksia järjestettiin kaikkiaan 
119 kappaletta, joihin osallis-
tui yhteensä 1290 opettajaa ja 
golfseurojen toimijaa.

Yksi tällainen koulutus jär-
jestettiin toukokuussa Kvar-
nbackens Skolassa, Porvoos-
sa. Koulutus järjestettiin kak-
sikielisenä, suomeksi ja ruot-
siksi. Dk!-materiaalit ovat saa-
tavana myös ruotsiksi. Koulu-
tukseen otti osaa kahdeksan 

opettajaa Porvoon kouluista. 
Koulutuksen vetäjänä toimi 
Lotta Sandberg-Nyman.

Noin kahden tunnin toi-
minnallisen koulutuksen aika-
na opettajat pääsivät tutustu-
maan Dk!-tuntien sisältöön 
henkilökohtaisesti, jolloin he 
saivat konkreettisen kuvan sii-
tä, miten tunnit käytännössä 
toteutetaan.

”Kyllä tämä laski selkeästi 
kynnystä ottaa Draivia kou-
luun! -ohjelma käyttöön mei-

dänkin koululla, kun pää-
si itse kokeilemaan näitä ras-
teja. Ja se on myös upeaa, että 
saimme välineet meidän kou-
lulle”, Carola Andersson-Lin-
naila iloitsee.

Porvoolainen Virvik Golf 
sponsoroi Draivia kouluun! 
-välinesetin Kvarnbackens 
Skolalle. Virvik Golfin gol-
fopettaja Christine Blomqvist 
oli myös mukana Porvoon 
koulutustapahtumassa.

”Lapset saavat tätä kautta 
hyvän ensikosketuksen lajiin. 
Tämän jälkeen on ehkä hel-
pompi tulla kentälle kokeile-
maan golfia”, Blomqvist sanoo 
toiveikkaana.

Porvoon opettajat pitivät 
golfia kaikille lapsille sopiva-
na lajina, jossa lapset ovat mel-
ko tasavertaisessa asemassa. Ja 
koulutuspäivän antiin he oli-
vat todella tyytyväisiä.

”Ainakin alakouluille tämä 
on hyvä tällainen aloituspa-
ketti, jolla pääsee kokeilemaan 
lajia turvallisesti. Kannattaa 
ehdottomasti kokeilla”, Kat-
ri Forssell kannustaa kollegoi-
taan.

Opettaja kouluttaa 
opettajia

Porvoon koulutuksen vetä-
jänä toiminut Sandberg-Ny-
man on itsekin luokanopet-
tajana Lohjalla, ja hänellä on 
pitkä historia golfin paris-
sa. Draivia kouluun! -välineet 
ovat olleet Sandberg-Nymanil-
la kovassa käytössä.

”Luokanopettajana minul-
la voi olla 24 eri tuntia, mitä 
viikon aikana pitää suunnitel-
la. Tämä on helppo, kun täs-
sä on valmiit ohjekortit, jotka 
voi tulostaa. Suunnitteluun ja 
valmisteluun ei mene niin pit-
kää aikaa.”

Sandberg-Nyman antaa 
Golfliitolle positiivista palau-
tetta siitä, että he ovat ajatel-
leet myös ruotsinkielisiä opet-

tajia ja lapsia Dk!-ohjelmaa 
suunnitellessaan.

”Olen itse opettajana osal-
listunut moniin suomenkieli-
siin koulutuksiin ja niissä ker-
rotaan, että siellä on tätä ja tätä 
materiaalia tarjolla. Mutta ne 
ovat aina suomeksi, emmekä 
me voi käyttää sellaisia, ellen 
ala itse kääntää niitä ruotsin 
kielelle. Tämä on selkeä etu-
lyöntiasema, josta pitää kiit-
tää Golfliittoa”, Sandberg-Ny-
man sanoo.

Katseet yläkouluun 
ja 2. asteeseen

Alakouluissa aloitettu ja 
hyväksi todettu Draivia kou-
luun! -ohjelma laajenee tänä 
vuonna myös yläkouluihin ja 
2. asteen oppilaitoksiin. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa sitä, 
että näille kohderyhmille 
on uusia harjoitteita tuntien 
suunnitteluohjelmassa ja saa-
tavilla on myös kohderyhmäl-
le sopivampia, pidempiä väli-
neitä.

Liisa Ruuda toivoo, että 
Draivia kouluun! -ohjelman 
myötä koulujen ja golfseurojen 
välinen yhteistyö vakiintuu, ja 
että jatkossa golf nähdään kai-
kille avoimena ja monipuo-
lisena liikuntamuotona sekä 
urheilulajina. Lapset ja nuoret 
voivat löytää golfista mukavan 
harrastuksen muiden harras-
tusten rinnalle tai jopa pääla-
jin itselleen.

Loppuun Ruuda haluaa 
vielä tiivistää Draivia kou-
luun! -ohjelman perimmäisen 
tavoitteen.

”Muuttaa asenteita golfia 
kohtaan, ja viedä laji moni-
puolisen liikkeen myötä osak-
si koululiikuntaa.”

Jutun kirjoittanut Juha Haku-
linen työskentelee golfopetta-
jana Aulangon Golfklubilla 
Hämeenlinnassa.

Draivia kouluun! -välinesetin 
mailat ovat isolapaisia muovi-
mailoja, joilla on helppo saa-
da pallo ilmaan lyöntialustan 
päältä.

Lisätietoja draivia 
kouluun! -ohjelmasta:

www.draiviakouluun.fi

olemme myös Facebookissa
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