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HLU on vuoden 2017 alusta lähtien ollut mukana kansainvälisessä Erasmus + Sport rahoitetussa 
Green Play -hankkeessa. Hankkeen myötä HLU tuo alueensa urheiluseuroille ja kouluille uudenlaisen 
mahdollisuuden kehittää ja arvioida toimintaansa. Hankkeen keskiössä ovat liikunnan ja urheilun kas-
vatukselliset arvot sekä teknologian hyväksi käyttäminen toiminnan arvioinnissa eri toimijoiden näkö-
kulmasta.

Teknologiaa, kasvatusta ja uusia näkökulmia  
– HLU mukana kansainvälisessä Green Play -hankkeessa

niin harjoituksissa kuin kilpailutapahtumissa. Perusajatuksena on, 
että jos halutaan opettaa arvoja urheilun keinoin, niin ainoana ta-
voitteena peleissä ja kisoissa ei voi olla vain tehdä enemmän maa-
leja tai pisteitä kuin vastustaja vaan myös muiden tekijöiden (esim. 
reilu peli, joukkuehenki, vastustajan ja tuomarin kunnioittaminen, 
valmentajan ja urheilijoiden välinen suhde, yleisön käytös, jne.) tu-
lee vaikuttaa lopputulokseen.

 Ohjelman tavoitteena on sitouttaa kaikki ne kohderyhmät, jotka 
ovat osallisina pelitapahtumassa, mukaan arviointiprosessiin. Green 
Play on siis uudenlainen (rinnakkainen) konsepti pisteiden laskuun 
lasten ja nuorten urheilussa. Pisteitä jaetaan erilaisin kasvatukselli-
sin ja reilun pelin ideologiaan perustuvin kriteerein ja pisteiden an-
tamiseen osallistuvat niin pelaajat, valmentajat, tuomarit kuin katso-
jatkin. Oleellinen osa Green Play järjestelmää on helppokäyttöinen 
älypuhelin applikaatio, jonka avulla pelitapahtumien analyysi ja 
pistelasku voidaan tehdä nopeasti ja yksinkertaisesti. Applikaation 
avulla saadaan kerättyä monenlaista tietoa joukkueittain ja kohde-
ryhmittäin liittyen myös harjoitustapahtumiin .

Esimerkki: Green Play –pistelaskujärjestelmä

Hankkeen hallinnoijana toimii Kataloniassa Espanjassa toimiva 
urheilujärjestö Consell Esportiu del Baix Llobregat. Järjestö tekee 
tiivistä yhteistyötä alueen koulutus-, kasvatus-, liikunta-, ja urhei-
lutoimijoiden kanssa, näistä tärkeimpinä Katalonian maakuntahal-
linto ja Katalonian urheilun kattojärjestö. Kumppaneina hankkees-
sa ovat HLU:n lisäksi mukana mm. perinteikkäät eurooppalaiset 
suurseurat Sporting Lissabon Portugalista ja Lazio Rooma Italias-
ta. HLU:n näkökulmasta on mielenkiintoista nähdä ja kuulla miten 
urheiluseuratoimintaa ja ylipäätään liikunnan edistämistyötä teh-
dään ja kehitetään myös muualla kuin täällä meillä.

Green Play -metodologia

Green Play on uusi innovatiivinen metodologia, joka lanseerattiin 
Kataloniassa koulu-urheiluun lukukaudella 2013–2014. Kyseessä 
on uusi koulu-urheilukilpailujen malli, jonka tarkoituksena on edis-
tää kasvatuksellisia arvoja kaikkien toimintaan osallistuvien (urhei-
lijat/oppilaat, opettajat/valmentajat, tuomarit, vanhemmat) osalta 
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Teknologia avuksi toiminnan arvioinnis-
sa: Green Play älypuhelin applikaatio

Green Play -hanke

Kansainvälisessä Green play -hankkeessa tarkoituksena on testata ja 
kehittää metodologiaa koulu-urheilun lisäksi urheiluseuraympäris-
tössä sekä myös yksilöurheilussa. Uudenlaisen pistelasku konsep-
tin lisäksi kehitetään sähköistä itse arviointi työkalua urheilijoille, 
valmentajille ja urheilijoiden vanhemmille. Älypuhelimella toimi-
van helppokäyttöisen työkalun avulla voidaan kerätä tietoa harjoi-
tus- ja kilpailutapahtumista kasvatus- ja motivaationäkökulmista. 
Tietojen avulla voidaan myös seurata joukkueen tai urheilijan ”kas-
vamista” kauden aikana.

Kaikki Green Play toimintaan mukaan lähtevät tahot (urheiluseu-
rat ja koulut) sekä kohderyhmät (urheilijat/oppilaat, valmentajat/
opettajat, vanhemmat, tuomarit) koulutetaan Green Play ideologi-
an arvoihin, tavoitteisiin sekä teknologian käyttöön. Koulutukset 
on tarkoitus toteuttaa vuoden 2017 syksyllä ja teknologian testaa-
minen ja kehittäminen ”kentällä” tapahtuu vuoden 2018 aikana. 
Mukana olevat seurat ja koulut pääsevät vaikuttamaan applikaati-
oiden tekniseen ja sisällölliseen kehittämiseen palvelemaan heidän 
tarpeitaan mahdollisimman hyvin.

HLU on jo saanut hankkeeseen mukaan useita ennakkoluulottomia 
toimintansa kehittämisestä kiinnostuneita urheiluseuroja. Mukaan 
myös mahtuu vielä! Erityisesti toivoisimme mukaan vielä kouluja 
ja järjestöjä, jotka olisivat halukkaita kehittämään omaa liikunnal-
lista toimintaansa kasvatuksen näkökulmasta.

Esimerkki itsearviointi työkalusta urheilijoille ja valmentajille

Lisätietoa Green Play hankkeesta ja urheiluseurojen  
kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista:
Liikunnan suunnittelija, Green Play projektivastaava Sampsa Ki-
vistö Hämeen Liikunta ja Urheilu
sampsa.kivisto@hlu.fi, 040 7108 459

Lisätietoa liikunnan ja urheilun kansainvälisestä Erasmus + 
Sport rahoitusohjelmasta:
Vastaava asiantuntija Terhi Liintola, OPH/Cimo
terhi.liintola@oph.fi, 0295 338 504

5. Miten urheilija suhtautuu valmentajan antamaan palautteeseen suorituksen jälkeen/aikana?

Urheilija suuttuu (1) Urheilija on allapäin (2) Urheilija suhtautuu välin-
pitämättömästi (3)

Urheilija suhtautuu raken-
tavasti (4)

Urheilija on tyytyväi-
nen (5)

”HLU:lle kansainvälinen yhteistyö on uusi avaus, jonka avul-

la haluamme kehittää omaa toimintaamme, oppia uutta ja tarjo-

ta myös alueemme urheiluseuroille, kouluille ja muille liikunnan 

toimijoille uusia keinoja kehittää toimintaansa. Voimme varmasti 

oppia paljonkin uutta katselemalle myös Suomen rajojen ulkopuo-

lelle ja toisaalta meillä on paljon sellaista laadukasta toimintaa 

josta voimme jakaa oppia kansainvälisille kumppaneillemme.”
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HÄMEEN LIIKUNTA JA 
URHEILU RY

Sarvijaakonkatu 32

33540 TAMPERE

PALVELUKORTTI
Hämeen Liikunta ja Urheilu ry

Sarvijaakonkatu 32, 33540 Tampere
p. 0207 482 600, fax 0207 482 619

TILAUS
30 eur / vuosikerta (kestotilaus)
Yhteislaskulla väh. 5 vuosikertaa (kestotilaus) -20%

OSOITTEENMUUTOS

Sukunimi Etunimi Seura

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka  Puhelin

Vanha osoite, postinumero ja -toimipaikka

Tähän 
postimerkki

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Green Play (Juga Verd Play) Project 
Sport is an important tool for education, therefore grassroots sport organisations, schools and other 
relevant entities have a crucial role to play in defining value-based education in sport and through sports. 
Juga Verd Play (Green Play) is an alternative and innovative methodology for promoting positive 
educational values in and trough sports implemented by the Baix Llobregat Sports Council (CEBLLOB) based 
in Catalonia, Spain. 

The consortium of 6 European entities have come together to promote Green Play methodology around 
Europe. This Erasmus + Sport funded project has 6 partners:  

Consell Esportiu del Baix Llobregat (CEBLLOB), Catalonia Spain        

Sport et Citoyenneté – Sport and Citizenship, France                        

Instituto di Ricerca Sociale (IRS), Italy 

Finnish Sports Federation Tampere Region (HLU), Finland 

Sporting Foundation – Sporting Lissabon, Portugali 

Lazio Basket Rome, Italy 
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Green Play (Juga Verd Play) Project

The overall objective of the Green Play project is to 
encourage positive educational values in team & in-
dividual grassroots sports among children and youth.

1. Creation of an integrated methodology en-
forcing positive values in individual sports, 
based on the existing Green Play  methodo-
logy for team sports;

2. Implementation of Green Play methodology 
for team and individual sports through pilot 
tests involving schoolchildren from 5 to 18 yea-
rs old, featuring the use of new technologies;

3. Monitoring and assessment of behavioural 
changes in the target groups and gathering of 
lessons learned for replicating in other parts 
of Europe;

4. Identification and networking with organi-
sations working in the promotion of positive 
educational values in sport and through the 
practice of sport;

More information about CEBLLOB and Juga Verd 
Play is available on the following websites:

• www.cebllob.cat
• https://www.youtube.com/

watch?v=n5xhjML7Ero&t=560s

Sport is an important tool for education, therefore grassroots sport or-
ganisations, schools and other relevant entities have a crucial role to 
play in defining value-based education in sport and through sports. Ju-
ga Verd Play (Green Play) is an alternative and innovative methodology 
for promoting positive educational values in and trough sports imple-
mented by the Baix Llobregat Sports Council (CEBLLOB) based in 
Catalonia, Spain.

The consortium of 6 European entities have come together to promo-
te Green Play methodology around Europe. This Erasmus + Sport fun-
ded project has 6 partners: 




