LiveIt!® on kokemuksellisuutta, yhteistyötä ja kaikille avoimuutta korostava konsepti,
joka on kehitetty Niko Lepän koordinoimana ja ideoimana Kuortaneen Urheiluopistolla.
Se koostuu kahdesta tuotteesta: seikkailuista ja liikunnallisista lautapeleistä. Molemmat
tarjoavat asiakkaille kaikille avoimia, helposti eriytettäviä, liikunnallisia aktiviteetteja.
Tuloksia ei lasketa numerontarkkaan,
vaan lopputulosten tulkintaa tärkeämpää on yhdessä kuljettu matka. Liikunnasta ja luonnosta nauttiminen sekä liikunnan ilon löytäminen jännityksen ja
oman kokemuksen kautta ovat LiveIt!®:n
punainen lanka.
LiveIt!® tarjoaa luonnollisia vuorovaikutustilanteita yhteisen tekemisen ja ongelmanratkaisun kautta. Itse liikunnallisiin
tehtäviin orientoidutaan erilaisten medioiden, esimerkiksi elokuvien, kautta,
mikä lisää osallistujien motivaatiota,
kiinnostusta ja jännitystä tulevia tapahtumia kohtaan.
LiveIt!® – seikkailut vastaavat erilaisiin
tarpeisiin, ja niitä onkin kolme erilaista
versiota. Versioissa on huomioitu lapset,
erityistä tukea tarvitsevat, sadesäät ja
jännitystä hieman enemmän kaipaavat.
Seikkailut tarjoavat elämyksiä siis lähtökohdista riippumatta.
Kaikkien seikkailujen ideana on, että
alussa katsotaan seikkailuja varten kuvatut elokuvat. Elokuvista selviää seikkailun juoni ja se, miten ryhmän on toimittava seikkailun läpäisemiseksi. Elokuvan
lisäksi ryhmä saattaa saada tietoa päämäärästään erilaisin video- ja ääniviestein.
Jokaisessa seikkailussa ryhmän liikkeitä
seuraa ja vaikeuttaa tuntematon olento,
jonka rooli on erilainen eri seikkailuissa.
Jännitys tiivistyy äärimmilleen silloin,
kun olento saa fyysisen muodon seikkai-

lujen edetessä. Seikkailujen päätteeksi
asiat ratkeavat ja jännitys laukeaa. Kaikki
matkalla kertynyt mystisyys saa vastauksensa lopussa, ja ryhmä saa jatkaa rentoutuneena eteenpäin.

Klassikot, kuten Afrikan tähti, Trivial
Pursuit ja Kimble ovat suurelle yleisölle
tuttuja, joten kaikki tietävät pelien perusajatuksen, jota jalostetaan fyysisesti
aktiivisempaan suuntaan.

”Lautapelit liikunnaksi” on LiveIt!®:n
toinen osa-alue, joka kokoaa yhteen yli
viisitoista liikunnallista lautapeliä. Lautapelikokonaisuus on muotoutunut siten, että osa peleistä on maailmalla jo
suosittuja, mutta Kuortaneen urheiluopiston tarpeisiin sovellettuja pelejä, ja
osa peleistä on ideoitu ja kehitetty alusta
alkaen itse. Liikunnallisissa lautapeleissä
ei ole tarkoitus istua piirissä pelilaudan
ympärillä, vaan pelaaminen tapahtuu
liikkumalla, ongelmia ratkomalla ja tehtäviä tekemällä – yhdessä!

Liikunnallisten lautapelien tuoteperheessä on useita mielenkiintoisia pelejä,
jotka sopivat vaikka koko perheen tekemiseksi ja perheiden välisiksi kamppailuiksi. Muuttuva labyrintti, ubongo ja
neljän suora ovat hyviä esimerkkejä tästä. Monia jääkiekon ja muutenkin palloilun ystäviä kiinnostaa varmasti pelata
legendaarisia pöytälätkä- ja pöytäjalkapallopelejä ”isoilla kentillä”. Näissä peleissä ei liikuteta muovisia ukkoja kepin
päässä, vaan niissä pääsee itse mielenkiintoisella tavalla pelaajan rooliin – siis
itse pelikentälle!

Pelien punainen lanka on kaikille tutuissa lautapeleissä ja pelien perusideat ovatkin usein monille tuttuja. Pelinappula on
ihminen ja pelilautana toimii maailma!

Tutustu peleihin osoitteessa:
kuortane.com/liveit. Sivustolla on myös
videoita peleistä.

Ensimmäinen LiveIt
-peli Planeettalabyrint
ti julkaistaan 14.11.16
Liikkuva Koulu -alueseminaarissa.
Pelissä metsästetään
labyrinttipalojen
avulla
planeettoja.
Labyrintti rakentuu
liikunta, esitys- ja arvaustehtävistä. Peliä
pelataan joukkueissa.
Pelin kesto 15-20 min.

