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Puheenjohtajan & toiminnanjohtajan terveiset
Sankareita tarvitaan – varsinkin oman elämän!

V

uoden 2016 aikana puhuttiin mittavasti
lasten- ja nuorten liikunnasta, sen puutteesta
ja kohtuullisuudesta. Urheilupiireissä on
havahduttu nostamaan urheilija ja liikkuja
keskiöön. Opettajien energia on kohdentunut
uuden opetussuunnitelman toteuttamiseen.
Koulu etsii uusia tapoja toimia ja uutta toimintakulttuuriaan.
Oppimis- ja ihmiskäsitykset ovat muuttuneet. Enää ei kysytä
”Mitä?”, vaan ”Miksi?”. Fokuksessa on oppimisprosessi. Järjestelmiä ja järjestelmällisyyttä tarvitaan asioiden edistämiseksi,
mutta niistä ei saa tulla itsetarkoituksia.
Muutos on pysyvää ja aikaavievää. Muutos tarkoittaa
omalta mukavuusalueelta poistumista ja herättää juuri siksi
muutosvastarintaa. Muutoksella haetaan vastauksia muuttuneeseen ajankuvaan ja tarpeisiin – myös liikunnassa. Meillä on
loistava tilaisuus miettiä koulujen toimintakulttuuria liikunnan
näkökulmasta. Miten liikunta edistäisi paremmin oppimista? Miten liikkuminen saadaan suurempaan rooliin koulun
arjessa? Miten kouluviihtyvyys, erityisesti poikien kohdalla,
saadaan kasvamaan? Oppiminen ja liikunta ovat kaikille kuuluvia iloisia asioita.
Oppilaskunnat osallistuvat innokkaasti, kun heille annetaan siihen mahdollisuus. Lasten tuleekin saada osallistua
heitä itsejään koskeviin asioihin - parhaimmat ideat ja sitoutuminen tulee omista ideoista. Liikunta lisääntyy luontaisesti,
kun kuunnellaan oppilaiden ajatuksia ja toteutetaan niitä.
Samalla vahvistuu koulun yhteishenki. Rajoituksia liikunnan
lisäämiseen saattaa tuoda mm. koulun fyysinen toimintaympäristö. Luovuudella ja kekseliäisyydellä päästään ratkaisuihin,
jotka sopivat karuunkin ympäristöön.
Ei ole yhtä oikeaa tapaa liikkua. LiT Jaana Kari teki v.2016
väitöskirjassaan merkittävän havainnon, liikuntaan motivoidutaan eri tavoin. Opettajan tulee tunnistaa oma liikkujatyyppinsä, joka vaikuttaa opetustapaan ja sen tiedostaessaan
voi muuntua eri motivoitujatyyppien mukaan. Voimavarakeskeinen lähestymistapa löytää vahvuuksia joka liikkujasta.
Olemmekohan (vahingossa) löytäneet koululiikunnan aiheuttamien traumojen lähteen?
Liikkuva koulu -ohjelman myötä koulujen toimintakult-

Raija Vahasalo

Kristiina Jakobsson

Koululiikuntaliiton
puheenjohtaja, rehtori,
kansanedustaja emerita

Koululiikuntaliiton
toiminnanjohtaja

tuurin kehittämiseen on panostettu rahaa, n. 20 milj. euroa.
Liikkuviksi kouluiksi ovat voineet kaikki koulut vapaasti ilmoittautua. Yhteisen edun nimissä onkin tärkeää, että tuloksia
monitoroidaan ja mitataan. Ei riitä, että on Liikkuva koulu, jos
käytännössä ei toimita niiden arvojen mukaan.
Koululiikuntaliitto on yhä niitä harvoja toimijoita, joka
tuottaa liikunnallista sisältöä kouluille. Niitä kannattaa ja pitää
kaikkien Liikkuvien ja muidenkin koulujen hyödyntää – ihan
kaikkea ei aina tarvitse keksiä itse! Koululiikuntaliiton suurimmat ilonaiheet v. 2016 olivat Vesi-, Juoksu- ja Pallosankarimme!
Vesillä liikkumisen taitoja, peruskuntoa iloisin harjoittein ja soveltavaa liikuntaa palloillen mahdollistivat sen, että jokaisesta
koululaisesta voi tulla oman elämänsä sankari! Iloa ja riemua,
yhdessä tekemistä, liikunnan avulla kasvattamista – niistä
löytyvät ainekset elinikäiseen liikunnallisuuteen. Koululainen oppii liikkumaan omat vahvuutensa löytämällä ja ennen
kaikkea kokeilemalla ja harjoittelemalla. Tähdeksi ei synnytä
– oman elämän sankariksi tullaan itse toimien – sinnikkyyden,
harjoittelun ja kannustuksen kautta! «
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Koulun oma liikuttaja 2016–2018 -strategian
keskeiset tavoitteet ja valinnat

• Koululiikuntaliitto teetti v. 2015 aikana kaksi verkkoaivoriiheä, joilla kartoitettiin kohde- ja sidosryhmiemme näkemyksiä koululiikunnasta ja vapaaehtoisen koululiikunnan
rooleista alueillamme. Verkkoaivoriihi-työkalun ja analysoinnin tuotti Fountain Park. Koulun oma liikuttaja -strategia perustuu näihin saatuihin tuloksiin.
• Koululiikuntaliiton säännöissä (§2) määritellyt tavoitteet
tukevat yksilön oppimista ja kehittymistä, uutta Opetussuunnitelmaa, työhyvinvointia (koululaiset ja opettajat) ja
perusliikuntataitojen edistämistä:
−−Liiton tarkoituksena on edistää koululiikuntakulttuuria
kouluyhteisöissä ja huolehtia suomenkielisten peruskoulujen ja lukioiden oppilaiden sekä Opetusalan Ammattijärjestön OAJ:n jäsenten vapaaehtoisesta liikunnan
harrastustoiminnasta.
−−Liikunnallisena tavoitteena on koulun opetussuunnitelman mukaisen liikunnanopetuksen tukeminen, täydentäminen ja jatkaminen. Tämä tarkoittaa oppilaiden
fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehittämistä jokapäiväisen liikunnan harrastamiseen, terveyttä edistäviin
ja säilyttäviin elintapoihin ja aktiiviseen vapaa-ajan
viettoon.
−−Kasvatuksellisena tavoitteena on kodin ja oppilaitosten
kasvatustavoitteiden tukeminen.
−−Opettajille järjestetty toiminta tähtää opettajien virkistämiseen, hyvinvointiin, stressin purkamiseen, voimien
lisäämiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen.
• Koululiikuntaliitto tuottaa ja toteuttaa OPS 2016 perusteita
tukevaa koulupäivän liikunnallistamista ja koululiikuntaa.
−−Tuotetaan materiaalia ja niiden tueksi koulutusta, jotka
tukevat koululiikuntaa ja kouluyhteisöissä tapahtuvaa
koulupäivänaikaista liikuntaa.
−−Tuetaan lapsen minä- ja kehonkuvien myönteistä
kehittymistä matalankynnyksen ja laajan kokonaiskonseptointina kautta, jolloin ne läpäisevät/soveltuvat eri
oppiaineiden käyttöön.
−−Toteutetaan kouluyhteisöissä kasvatustyötä liikunnalla
ja liikunnan keinoin.

−−Tuetaan ja motivoidaan opettajia toteuttamaan sellaista
koulupäivän aikaista liikuntaa ja toiminnallisuutta, joka
vähentää istumista.
−−Motivoidaan opetushenkilöstöä liikunnallisen- ja terveen elämäntavan pariin.
−−V. 2016 osalta tällaista toimintaa ovat mm. Vesisankarit,
Juoksusankarit sekä N.Y.T! -toiminta, jotka ovat sovellettavissa kerhotoimintaan, oppitunneille ja eri oppiaineisiin.
−−Koululiikuntaliitto toteutti yhdenvertaisuus- ja tasaarvosuunnitelman syksyllä 2016.
Koululiikuntaliitto on ahkera verkottautuja niiden tahojen
kanssa, joilla on aidosti kiinnostusta kehittää ja edistää liikunnallista elämäntapaa sekä liikuntaa koulumaailman ehdoilla.
Osallistaen laajasti niin tyttöjä kuin poikia ja miehiä sekä naisia
tasapuolisesti ja yhdenvertaisin perustein.
• Kilpailutoiminta
−−Koululiikuntaliiton kilpailutoiminta on pääosin harrastustoiminnan tasoista toimintaa ja KLL vastaa koululaismestaruuskisojen järjestämisestä yhdessä lajiliittojen, seuratoimijoiden sekä KLL-alueiden kanssa sillä
kokoonpanolla, kun se kulloinkin järkevää on.
• Koululiikuntaliiton toimisto järjestää koulumestaruuskisoja vuosittain kulloinkin määritellyissä
lajeissa ja koulusovelluksin, jolloin ne mahdollistavat laajemman osanottojoukon.
• Kilpailutoiminnan yhteyteen järjestetään mahdollisuus ns. kunto- ja kokeilusarjoille kysynnän
mukaan.
• Valikoimaa arvioidaan noin kolmen (3) vuoden
välein, joka mahdollistaa valikoimien muuttamista
tarpeen ja kysynnän mukaan.
• Koulumestaruuskisalajeilta edellytetään tervettä taloudellista ja laadullista toimintapohjaa, jonka toteutumista seurataan vuosittain hallituksen toimesta.
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2.1 Vuosi 2016: Sankaruutta ja liikunnan
monimuotoisuudesta kumpuavaa iloa eri
tavoin motivoituville lapsille ja aikuisille

yhteensä tulot 677 737,86 euroa ja menot 690 483,74 euroa.
Tulos -12 745,88 €. Toiminnan volyymin kannalta oli huippuvuosi!
• Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma näkyy toiminnassa, niin rakenteissa (hallinto ja henkilökunta), osallisuudessa
kuin toiminnan suunnittelussa ja kohdentumisessa.
• 2016 Tilastot pähkinänkuoressa:
−−Koululiikuntaliitto KLL ry on koko toimintansa ajan
tilastoinut alue- ja valtakunnallisen toiminnan osallistujamäärittäin ja sukupuolittain.
−−Yhteensä Koululiikuntaliitto liikutti 179 025 henkilöä,
joista 174 838 koululaista ja 4 187 opettajaa. Koululiikuntaliiton vapaaehtoiset alueliikuntatoimijat liikuttivat
yhteensä tyttöjä 29 607, poikia 33 007 eli yhteensä 62
614 (vuonna 2015: 63 117) koululaista ja 1 405 opettajaa.
Valtakunnalliseen liikuntatoimintaan osallistui 85 864
tyttöä ja 26 360 poikaa eli yhteensä 112 224 (vuonna 2015:
110 390) koululaista ). Opettajia liikutettiin yhteensä 4 187
nousua 1100 opettajaa eli 36 %.

Liikunta-ala elää suurinta murrostaan. Liikuntajärjestöistä
pärjäävät ne, joilla on ennakkoluulottomat tavat toimia ja
luoda toimintaa eri tavoin motivoituneita liikkujia. Ainoastaan liikkujaa kuulemalla voidaan aikaansaada resurssimagneetteja – toimintaa, joka houkuttelee toimijoita, varoja ja
liikkujia. Luottamus, vaikuttaminen ja verkostoyhteistyö ei
synny rakenteiden, vaan sisältöjen kautta. Koululiikuntaliitolle koululaisten ja opettajien sekä koko kouluyhteisön
liikunnallistaminen vapaaehtoiskeinoin, uudistunut opetussuunnitelma 2016 sekä eri tavoin motivoituvat huomioiden, on
selkeä päätavoite. Tätä tukee Opetus-ja kulttuuriministeriön
teettämä vuoden 2016 koululaiskysely.
• Varsinaisen toiminnan tulot 345 022,52 euroa ja yleisavustus 310 000 euroa (laski 10.000 euroa). Varainhankinta 8
598,59 euroa, sijoitus- ja rahoitustoiminta + 14 116,75 euroa,

6

Koululiikuntaliitto liikutti vuonna 2016 koululaisia

3

Koululaisliikunta ja Koululiikuntaliiton
toiminnan vaikuttavuus
Koululiikuntaliitto liikutti
vuonna 2016 yhteensä

Koululiikuntaliitto on ketterä ja kustannustehokas toimija.
Vuosi 2016 oli volyymiltaan huippuvuosi. Liikutettujen määrä
kasvoi viime vuoden huipputuloksesta, talousvolyymi tai
liikevaihto oli huippulukemissa. Näillä resursseilla tuskin voidaan enää saavuttaa tehokkaampaa tahi laajempaa toimintaa.
Kustannus per liikutettu suhteessa toiminta-avustukseen oli
vain 1,73 € / liikutettu.
Koululiikuntaliitto kohtaa
toiminnassaan koko ikäluokan koululaiset. Toimintamme
kohdistuu eri tavoin liikuntaan
motivoituviin lapsiin ja aikuisiin. Tuemme sekä koulutyötä,
opetussuunnitelmaa, kerhotoimintaa ja vapaaehtoista koululiikuntaa. Tilastoista nähdään,
kuinka laajasti tavoitamme
koulumaailman. Tilastoissa
näkyy ainoastaan KLL:n nimissä
toteutettu toiminta.

Miehet

1 749

Naiset

2 438

Opettajia yhteensä

4 187

Pojat

59 367

Tytöt

115 471

Oppilaita yhteensä

174 838

Osallistujia yhteensä

179 025

Rekisteröitymiset

6 901

Tilaisuuksia

2 100

Joukkueita

5 422

Koulutukset

Alueet
yhteensä

KLL,
valtakunn.

Yhteensä

72

21

93

3.1 Vesisankarit
Vesisankarit -hankkeessa
(2015–2017) innostetaan koululaiset toimimaan vesillä turvallisesti eri vuodenaikoina ja tuodaan
esille vesiympäristön monimuotoisuus. Opettajalle tarjotaan
materiaalia toiminnalliseen opettamiseen osana eri oppiaineita.
Vanhemmat ja isovanhemmat saavat ideoita vesitaitojen harjoitteluun lapsen kanssa. Tärkeimpänä tavoitteena on innostaa
koululaisia tutustumaan vesiympäristöön ja omaksumaan

taidot turvalliseen vesillä liikkumiseen.
Tammikuussa Educa-messuilla oltiin Vesisankarit -teemalla. Osastolla oli solmujen tekoa, pelastusliivien pukemista ja
soutulaitteella soutamista. Tehtävät suoritettuaan sai kiitokseksi juuri julkaistun Vesisankarit -käsikirjan.
Helmikuussa Vesisankareita tehtiin Venemessuilla. Osastolla vieraili 1 600 koululaista, 745 nuorta ja 950 aikuista.
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Näissä tapahtumissa Vesisankarit -toimintaan osallistui yhteensä 3 550 koululaista.
Vesisankarit-toimintamallia esiteltiin seuraavissa seminaareissa: Safety Conference, Koulujen uimaopetuksesta vastaavien seminaari, Liikkuva koulu -seminaari, Tuusulan VESOpäivät sekä Opettajien energia- ja hyvinvointipäivät. Näihin
osallistui yhteensä 951 henkilöä.
Clutch Productionin kanssa toteutettiin kuusi somevideota.
Videoista Vesisankarit toimintaa toteuttava saa mallit toimintarastien organisointiin ja ohjaukseen. Videoiden teemat ovat
navigointirata, solmut, pelastusviesti, sukeltajan taukojumppa,
sisäsoutu sekä uimarin ketteryysrata.
Marras-joulukuussa Vesisankarit-käsikirja käännätettiin
ruotsiksi. Myös logoista tehtiin ruotsinkieliset versiot. Yhteistyöneuvotteluja käytiin Finlands Svenska Idrott ja Folkhälsan
-järjestöjen kanssa toiminnan laajentamiseksi koskemaan
myös ruotsinkielisiä kouluja. Vesisankareiden nettisivuille
lisättiin toimija-sivu, josta löytyy ohjeet tapahtuman toteutukseen. Lisäksi opettajat-sivulle lisättiin ohjeistus, kuinka koulu
voi toteuttaa oman Vesisankarit-tapahtumansa.

Maalis- ja huhtikuussa viisi pääkaupunkiseudun alakoulua järjestivät Vesisankarit-tapahtuman koulullaan käsikirjan
ohjeiden pohjalta. Koulutapahtumiin osallistui yhteensä 1 004
koululaista ja 46 opettajaa. Vesisankarit-tapahtumakoordinaattori Pauliina Kotiranta (aloitti työt 1.4.2016) oli paikalla tapahtumissa tekemässä pro gradu-tutkielmaansa tapahtumiin liittyen.
Pro gradu julkaistaan alkuvuodesta 2017.
Vesisankarit -tapahtumia järjestettiin vuonna 2016 yhteensä
20 paikkakunnalla, joista puolet keväällä ja puolet syksyllä. Tapahtumiin osallistui yhteensä 6 101 koululaista ja 333
opettajaa. Vesisankarit -tapahtumat saivat runsaasti huomiota
tapahtumapaikkakuntien paikallismedioissa. Mediaosumia
oli 57. Sanomalehti- ja radiouutisiin haastateltiin tapahtumaan
osallistuneita lapsia sekä opettajia. Sanomalehtijutut olivat
suurikokoisia ja niissä oli käytetty paljon kuvia. Tapahtumat
olivat erittäin onnistuneita ja koululaisen palaute: ”tämä oli
paras tapahtuma ikinä” innostaa tekijätiimiä ja kuvaa myös
toimijoiden fiiliksiä.
Yhteistyö Elixir-ohjelman kanssa toi Vesisankarit toimintaa tutuksi valtakunnallisesti. Neljässä tv-jaksossa
(loka-joulukuu) Vesisankareilla oli oma teemansa, joita olivat
vesitaitavuus, vedestä pelastautuminen, vedestä pelastaminen ja kylkiasentoon kääntäminen. Elixir -ohjelma keräsi
65 000 – 80 000 katsojaa per jakso. Lisäksi toteutettiin viisi
somevideota: vesitaitavuus, vedestä pelastautuminen, vedestä
pelastaminen, kylkiasentoon kääntäminen ja hanke-esittely.
Somevideot ovat katsottavissa Elixir-ohjelman ja Vesisankareiden YouTube-kanavilla.
Vesisankarit olivat mukana seuraavissa tapahtumissa: Pattasten koulun meriviikko, 20 paikkakuntaa kattanut Viisaasti
vesillä -kiertue (1 500 osallistujaa), Itäkeskuksen uimahallissa
järjestetty Easy Sport-vesiliikuntapäivä (1 500 osallistujaa) ja
VAU:n Junior Games, jossa oli Vesisankarit -toimintapiste.

3.2 Juoksusankarit
Juoksusankarit on Koululiikuntaliiton ja Suomen Urheiluliiton
yhteinen hanke, jota Koululiikuntaliitto koordinoi. Tavoitteena on tuoda juoksutietämystä ja -innostusta kaikille Suomen
koululaisille ja opettajille.
Toiminta on maksutonta ja materiaalit ovat helposti omaksuttavassa muodossa, mm. videoina. Toiminta kattaa alakoulut, yläkoulut, lukiot sekä opetustyötä tekevät henkilöt.
Juoksusankarit toiminnan kulmakivet:
• Maksuton materiaali, mm. juoksuvideoita.
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osalta tapahtuman kesto on n. 2,5 h. Tapahtuma on suunnattu
esikoululaisista 10.luokkalaisille koululaisille, jotka tarvitsevat
erityistä tukea.
Syksyn 2016 aikana järjestettiin seuraavat Pallosankarittoimintapäivät:
Mikkeli, Kalevankankaan tekonurmi 31.8.2016
Rovaniemi, Keskuskenttä 6.9.2016
Mänttä-Vilppula, Mäntän tekonurmi 15.9.2016
Lappeenranta, Visma-Areena 27.9.2016
Savonlinna, tekonurmi 4.10.2016
Kemi, Junkohalli 5.10.2016
Turku, Impivaaran halli 9.11.2016
Yhteensä n. 800 erityistä tukea tarvitsevaa koululaista
osallistui tapahtumiin.

• Tavoitteena saada ”kaikki luokat rekisteröitymään”.
Vuoden 2016 keskeinen tavoite oli löytää parhaat
käytännöt, joihin keskitytään.
• Koulun oma juoksutapahtuma on vuoden 2017 kulmakivi.
Vuoden 2016 lukuja:
• Yhteensä yli 400 luokkaa kirjautunut Juoksusankareihin (2015: 200, 2016: 200+).
• Opettajanhuoneen Juoksuklubissa noin 100 osallistujaa.
• Nuorten Juoksuklubi ei ole lähtenyt vetämään emme keskity siihen ensi vuonna.
• Yhteensä 27 Youtube -videota, joissa juoksuideoita
°° Helmi Hollon kanssa tehdyt videot olivat laadultaan erinomaisia ja tärkeä lisä kokoelmaan.
• Keijun ja Juoksusankarien yhteiskampanja:
°° Facebookin maksettu mainos; jaettu 26 kertaa.
°° 31 249 henkilöä tavoitettu.
°° Linkkiä klikattu 775 kertaa.
°° ”Ideoita koululiikuntaan” -sivustolla 274 kampanjatykkäystä.
°° Kampanjapaketti on lähetetty 44 opettajalle/koululle (1 666 oppilasta).
• Vuoden 2016 rekisteröitymiset tavoittavat 6 800
oppilasta.
• Vuoden 2016 tapahtumat tavoittivat 6 200 oppilasta.
• Seurat toteuttivat Juoksusankarit koulukäyntejä;
Länsi-Uudenmaan Urheilijat testasivat Lohjalla ”Välitunnin Juoksusankareita”, joka oli menestys (tavoitti
53 luokkaa).
• Juoksusankarit mukana 8 isossa tapahtumassa: mm.
Turun liikunnalliset luokkaretket, Sports Action
Day Espoo ja Vierumäen Sweet and Sweat.
• Juoksusankarit mukana myös Koululiikuntaliiton &
Suomen Palloliiton Pallosankarit kiertueella.

3.4 Tsemppari -diplomi
palkitsee yrittämisestä
Keväällä 2016 jaettiin ensimmäiset Tsemppari-diplomit. Koululiikuntaliitto haluaa innostaa erilailla liikuntaan motivoituneita
lapsia ja nuoria sekä heidän opettajiaan huomaamaan arjen
sankarit. Ne, jotka yrittävät, tsemppaavat ja suhtautuvat liikuntaan
myönteisesti. Ajatuksena on se, että kannustamisen kynnys ja
myönteisen palautteen antaminen olisi mahdollisimman matala.
Opettaja voi tulostaa Tsemppaus-peukkutarratkeräilyvihkosen
Koululiikuntaliiton internet-sivuilta. Erityiset Tsempparit saivat
opettajan hakulomaketta ja perusteluja vastaan tavarapalkinnon
keväällä 2016.
Tsempparin tunnusmerkkejä ovat:
• Tsemppari yrittää parhaansa ja on sitkeä yrityksessään!
• Tsemppari on
liikuntamyönteiKoululiikuntaliitto
KLL ry myöntää
ts
emppari
nen!
• Tsemppari
kanTsempparin tunnusme
rkkejä
ovat:
nustaa
muita!
DIPLOMIN
- Tsemppari yrittää parha
ansa
on sitkeä yrityksessä luoja
• Tsemppari
än!
- Tsemppari on liikun
tamyönteinen!
positiivisella
- Tsemppari kannustaa
muita!
joka toiminnallaan ja
asenteellaan täyttää
asenteellaan
Tsempparin tunnusmerk
- Tsemppari luo positi
it.
ivisella
asenteellaan luokan/kou
lun
yhteishenkeä toimin
luokan/koulun
nallisin tavoin!
yhteishenkeä
toiminnallisin
tavoin!
Tsemppari-toiminta jatkuu. Ilolla
liikkeelle askel kerrallaan – siitä syntyy ilo
liikkuva ja itseluottamusta toimia!
Tsemppar
oppilaan nimi

3.3 Pallosankarit
Pallosankarit -hanke kannustaa erityistä tukea tarvitsevia koululaisia harjoittelemaan monipuolisesti palloilutaitoja. Koululiikuntaliitto ja Suomen Palloliitto aloittivat OKM:n tukeman
hankkeen v. 2016. Maksuttomissa Pallosankarit -tapahtumissa
koululaisille tarjotaan elämyksiä sovelletusta jalkapallosta pelien
ja taitopihaharjoitusten avulla. Lisäksi Koululiikuntaliiton
N.Y.T!-toimintaradoilla ja Juoksusankarit-radoilla harjoitellaan
perusliikuntataitoja. Luokat pelaavat sovelletuin säännöin jalkapalloa sekä tutustuvat opettajan johdolla monipuolisiin toimintarasteihin, ennakkoon tehdyn aikataulun mukaan. Tapahtumat
toimivat pääsääntöisesti klo 9-14 välisenä aikana. Yhden luokan

ovat:

in tunnusmerkkejä

- Tsemppari yrittää parha
ansa ja
on sitkeä yrityksessä
än!
- Tsemppari on liikun

tamyönteinen!
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Kun olet kerännyt 10
Tsemppari-merkkiä,
palauta vihko opettajalle
Kaikki 10 Tsemppari
si.
-merkkiä keränneet
saavat Tsemppari-diplo
min!

- Tsemppari kannustaa

muita!

- Tsemppari luo positi
ivisella
asenteellaan luokan/kou
lun
yhteishenkeä toimin
nallisin tavoin

!

3.6 N.Y.T! -toiminta
N.Y.T! -toiminnassa harjoitellaan liikunnallisia perustaitoja
N.Y.T! -tehtävillä ja -radoilla. N.Y.T!-toiminta on matalankynnyksen liikuntatoimintaa, johon voivat osallistua kaikki
koululaiset. Tehtävät on jaettu välineen käsittely-, liikkumis-,
tasapaino- ja yhteistyötaitoihin.
N.Y.T! -pelataan materiaali ilmestyi elokuussa 2016. Materiaalin tekijöinä olivat Elsa Havas, Kasper Mäkelä, Matti Hannikainen ja Sari Turunen. Haaga-Helian AMK:n liikunnanohjaajaopiskelijat antoivat arvokasta apua kokeilemalla pelejä
käytännössä ja kehittämälle peli-ideoita toimivammiksi. Kiitämme ohjauksesta vastannutta opettaja Tiina Laihoa. Pelataan
materiaalissa on 16 peliä ja leikkiä, joiden tavoitteena on tarjota
mahdollisuuksia keholliseen ilmaisuun, osallisuuteen, toisten
auttamiseen ja yhdessä onnistumiseen. Lisäksi materiaalissa
on Tee se itse -pelin ideakortit, jotka antavat koululaiselle mahdollisuuden olla itse toiminnan suunnittelijoita ja toteuttajia.
Eri N.Y.T!-materiaaleja tilasi vuoden aikana 79 tilaajaa/ koulua.
Materiaalin avulla liikutettiin 12 640 lasta. N.Y.T! -materiaalista
on tilattavissa kuusi erilaista kokonaisuuta.
Syksyllä Espoon School Action Day:ssä koululaiset harjoittelivat N.Y.T! -metsäradoilla. Toimintaan osallistui 20 eri
luokkaa ja 466 koululaista.

3.5 Power Moverissa tanssitaan voimalla!
Power Mover käynnistyi voimalla vuonna 1996, kun Aira Samulin teki ensimmäiset tanssit ja kaikkiin peruskouluihin ja
lukioihin lähetettiin tanssivideo VHS-kasettina. Tätä tanssin
voimaa on jatkunut jo yli 20 -vuotta. Kahtena ensimmäisenä
vuonna maksutta toimitetut tanssivideot saivat liikkeelle
peräti 500 000 koululaista. Uudet maksulliset Power Mover
-videot tanssittivat selkeästi pienempää
joukkoa, mutta kiinnostus on jatkunut
edelleen hyvänä, sillä kuluvana vuonna
616 koulussa noin 70 000 koululaisen
voimin tanssittiin uusia Power Mover
tansseja. Tanssit suunnitellut Saara-Elina
Partanen opetti uusia tansseja useille
kymmenille opettajille Educa-messuilla
Helsingissä, sekä yli sadalle opettajalle
Liikunnan-ja terveystiedon opettajien
opintopäivillä Jyväskylässä.
Menneen vuoden Power Mover tanssikisa jatkui 20-vuotisjuhlan merkeissä.
Aluekisat järjestettiin Hauholla, Kotkassa,
Oulussa, Sipoossa ja Vaasassa, sekä Porin
kaupungin omalla kisalla. Lisäksi palautettiin alkuvuosien mukainen videokisa, josta
valittiin C- ja D-sarjoihin finalisteja ryhmistä, jotka eivät osallistuneet aluekisoihin.
Osalle kouluista ei löydy aluekisaa riittävän läheltä tai matkustaminen on muuten
hankalaa. Siihen tarpeeseen videokisa sopii
erittäin hyvin. Helsingissä Malmitalolla 26.5. pidettyyn finaaliin
valittiin aluekisoista 36 upeaa esitystä.
Power Mover liikuttaa koululaisia vahvasti uusien tanssien
ja tanssikisan toimesta. Yli kaksikymmentä vuotta jatkuneelle
tanssi-innostukselle on edelleen tilausta. Koululaisia innostavat
uudet tanssit, sekä omien tanssiesitysten teko. Innokkaimmat
opettajat kouluissa ovat saaneet koko koulun liikkeelle tanssimaan, osa tanssikerhoon ja osa koulun omiin tapahtumiin
esiintymään sekä tekemään esityksiä. Power Mover antaa
luovuudelle valtaa ja samalla ilmaisutaito kehittyy. Useana
vuonna Power Mover -videolla, joka nyt oli ensimmäistä kertaa
muistitikun muodossa, on ollut mukana nimekkäitä artisteja kuten Elastinen, Robin ja Krista Siegfrieds. Tänä vuonna
videolla esiintyi toisen tanssin musiikista vastannut Benjamin.
Lisäksi juhlavuoden merkeissä videolla nähtiin myös entisistä
tanssinopettajista; Aira Samulin, Minni Arposuo, Teemu Korjuslommi, Anniina Kinnunen ja Osku Heiskanen.

3.7 Palloilusarjat (joukkuelajit)
3.7.1 Alakoulujen FutsalSkaba
Koululiikuntaliitto ja Suomen Palloliitto järjestivät neljättä kertaa FutsalSkaban, jossa 4.-6. luokan tytöt ja pojat
pääsivät yhdessä opettelemaan yhteishenkeä, yhteistyötä,
kaveruutta ja Reilun Pelin arvoja, jotka ovat tärkeitä arjessa
ja jalkapallossa. Toiminnallisena tavoitteena on ollut luoda
futsal toimintamalli, johon kaikilla kouluilla on mahdollista
osallistua ja koko luokka osallistuu yhteisesti toimintaan.
FutsalSkaba on koulusovellus futsalista, joka helpottaa
pelaamista ja saa helposti aikaan onnistumisen tunteita.
Kaudelle 2015–2016 FutsalSkaban osanottomaksu oli 25€/
luokka. Mukaan toimintaan ilmoittautui 42 koulua ja niistä
98 luokkaa eli noin 2 080 oppilasta. Aluekisoihin mukaan
ilmoittautui 22 joukkuetta.
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3.7.2 Jalkapallo
Yläkoulujen ja lukioiden jalkapallosarjoihin osallistui kaudella
2016–2017 yhteensä 164 joukkuetta. Lisäksi pelattiin suurempien
kaupunkien esikarsintaturnauksia. Yksittäisiä turnauksia järjestettiin yhteensä 95 kappaletta ja niissä pelasi n. 2 400 koululaista.
Jalkapallosarja järjestettiin viidessä eri sarjassa (pojat lukio normaalipeli, pojat lukio, tytöt lukio, pojat yläkoulu ja tytöt yläkoulu).
Yläkoulun poikien sarja jatkoi suosituimpana jalkapallosarjana.

3.7.3 Salibandy
Yhteensä 200 joukkuetta osallistui kauden aikana salibandysarjaan. Näiden lisäksi myös salibandyssa on järjestetty suurimpien
kaupunkien esikarsintoja. Kaiken kaikkiaan n. 3 000 koululaista
pelasi kauden aikana KLL:n sarjassa. Kaikkien sarjojen kuusi
aluemestaria selvisi Helsingissä järjestettyyn lopputurnaukseen.
Voittajiksi selvisivät yläkoulun tytöissä Sysmän yhteiskoulu,
yläkoulun pojissa Nokianvirta Nokialta, lukion tytöissä PohjoisHaagan yhteiskoulu Helsingistä ja lukion pojissa Joensuun
yhteiskoulu.

3.7.4 Muut palloilulajit (pesäpallo,
kori- käsi- ja lentopallo)
Koululiikuntaliiton pesäpallosarjaan osallistui 34 joukkuetta,
joissa n. 400 pelaajaa. Lentopallosarjaan osallistui 61 joukkuetta ja n. 700 pelaajaa. Koripallosarjaan osallistui 40 joukkuetta ja
n. 440 pelaajaa. Lisäksi kauden aikana järjestettiin yhteistyössä
Suomen käsipalloliiton kanssa käsipallosarja, johon osallistui
31 joukkuetta ja n. 400 koululaista. Yhteensä kaikissa KLL:n
palloilusarjoissa oli mukana 500 joukkuetta ja n. 7 500 koululaista. Koripallosarjassa Pohjois-Haagan yhteiskoulu selvisi
jälleen finaaleihin jokaisessa sarjassa.

3.8 Koululaisten mestaruuskilpailut
(yksilökisat)
3.8.1 Golf
Koululaisten golf järjestettiin Vierumäellä 2.9.2016. Vierumäkigolfin Cooke- ja Classic -kentille oli ilmoittautunut 167 pelaajaa,
joista itse kisassa oli mukana 141. Kisassa tarkinta lyöntipeliä
esittivät P10-13 sarjan voittaja Jesse Saareks Naukion yhtenäiskoulusta Kuusankoskelta tuloksella 72 (Par), sekä P14-16 sarjan
voittaja Severi Soutolahti Tampereen Harjun koulusta tuloksella 73 (+1). Tyttöjen kisassa T17-19 voittaja oli Anna Backman
tuloksella 77 (+5).

3.8.2 Maastohiihto
Koululaisten maastohiihto kilpailtiin vapaalla hiihtotavalla
Rovaniemellä 13.3.2016.
Edellisenä päivänä samoilla laduilla hiihdettiin uutena
kisana Nuorten SM-viestit, sekä piiriviestit nuoremmissa ikäluokissa. KLL:n maastohiihtoihin ottavat osaa 13 - 20 -vuotiaat
nuoret omaan ikäsarjaan. Kuluvan vuoden kisaan startattiin
yhteislähdöllä ja hiihtomatkat olivat aiemmista vuosien 3 km
ja 5 km matkoista pidentyneet. Nyt hiihdettiin nuorimpien
sarjoista alkaen 5 km, 7,5 km, 10 km ja 15 km. Rovaniemen
kisoissa matkaan lähti yhteensä 652 hiihtäjää. Olosuhteet Rovaniemellä olivat erinomaiset ja järjestelyt toimivat Ounasvaaran
Hiihtoseuran porukalta hienosti. Rovaniemellä maastot ovat
eritasoisiin hiihtokisoihin sopivan vaihtelevat. Näissä kisoissa,
joissa matkaan lähdettiin yhdessä rintamassa, saatiin hienoja
loppukiritaisteluja.
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Tiukin mitalitaistelu käytiin M16
sarjassa, jossa kolmikko ylitti sekunnin sisällä maalilinjan järjestyksessä;
1. Miska Poikkimäki Sievi, 2. Perttu
Reponen Kitee ja 3. Viljami Vuorre
Oulu. Edellisen vuoden mestareista
Sotkamon Vilma Nissinen pokkasi jälleen kultaa vain neljän sadasosan erolla
Anni Alakoskeen. Muita vanhempien
ikäluokkien mestareita olivat: M20
Markus Vuorela Kajaanista, M18 Santeri Pirneskoski Kemistä, M17 Arsi Ruuskanen Kuopiosta ja N18 Emmi Lämsä
Torniosta, N17 Anita Korva Sotkamosta, N16 Jasmin Kähärä Mikkelistä.

3.8.3 Maastojuoksu
Koululaisten ja opettajien maastojuoksussa on kilpailtu nykymuodossa viisi
vuotta Vierumäen upeissa maisemissa
Cooke -golfkentän harjoitusalueen
nurmialustalla. Kisaan otti osaa
25.5.2016 pidetyssä tapahtumassa yhteensä 418 juoksijaa. Kisan suojelijana
toimi huippusuunnistajana tunnettu
Minna Kauppi. Lisäohjelmana tapahtumassa oli KLL:n ja Suomen Urheiluliiton Juoksusankarit -rata.
Mestaruudet vanhimmissa sarjoissa menivät M19 sarjassa Juho Yliselle
Hankasalmelle, M16 Matias Meriläiselle Nurmijärvelle, N19 Mona Jäppiselle Porvooseen ja N16 Silja Röngälle
Lahteen. Opettajissa mestaruudet
menivät Riikka Tiisanojalle MänttäVilppulaan ja Mikael Bergdahlille
Pedersöreniin.
Osallistujamäärä on maastokisoissa ollut nousujohteinen.

3.8.4 Painit
KLL -painit ovat perinteinen ja
arvostettu huipputapahtumat painia
harrastaville nuorille. Keväisin käytävä kreikkalais-roomalainen paini ja
syksyisin kisattava vapaapaini keräävät parhaat nuoret painijat yhteen. Kreikkalais-roomalaisessa
painissa Kuortaneella kävi punnituksessa 303 tyttö- ja poikapainijaa ja vapaapainissa Järvenpäässä 264 painijaa. Paini
jatkaa ainoana kamppailu-urheilumuotona KLL:n valtakunnallisessa kisaohjelmassa.

vieressä olivat kisamaastot. Kisojen tiedotuksessa oli käytössä
järjestäjien nettisivut sekä KLL Suunnistus -facebook-sivut.

3.8.6 Tanssi
Power Mover tanssikisa sai aluekisoihin mukaan 1 300 innokasta tanssijaa, 225 ryhmää. Aluekisat jatkuivat perinteisissä
paikoissa Hauholla, Oulussa, Porissa ja Vaasassa, sekä uusina
paikkoina mukana olleissa Kotkassa ja Sipoossa. Finaali kilpailtiin Helsingissä Malmitalolla. Sarjojen voittajia olivat: Asarja (alakoulun isot ryhmät) Kastellin koulu Oulusta, B-sarja
(yläkoulun isot ryhmät)Vasaramäen koulu Turusta, C-sarja
(alakoulun pienryhmät) Onkilahden koulu Vaasasta, D-sarja
(yläkoulun/lukion pienryhmät) Vaasan lyseon lukio ja E-sarja
(yläkoulun/lukion duot tai triot) Mainingin koulu Espoosta.
Tanssikisan teemana olivat juhlat 20-vuotisen toiminnan
kunniaksi.

3.8.5 Suunnistus
KLL:n suurin yksilölaji suunnistus kilpailtiin toimintavuonna
Kajaanissa. Rasteja etsi tällä kertaa hieman totutusta pienempi joukko suunnistajia, eli 539 tyttöä ja 458 poikaa, sekä 238
kolmihenkistä viestijoukkuetta. Suunnistuskilpailun järjestäminen on seuralle ja sen talkooporukalle mittava urakka. Kuluneen vuoden kisan järjestelyissä onnistuttiin hyvin. Vastuullinen urheiluseura oli Kajaanin Suunnistajat, jonka ydinjoukko
teki innokkaasti ja taitavasti upeat koululaisten suunnistuskisat. Kisakeskuksena toimi Vimpelin urheilukeskus, jonka
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3.8.7 Yleisurheilu
KLL:n yksi perinteisistä kilpailuista on yleisurheilu, joka
järjestettiin Keravan urheilukentällä syyskuussa. Kilpailun
osallistujamäärä 534 oli samaa luokkaa kuin vuotta aiemmin
Heinolassa. Suosituimpia lajeja ovat sileät juoksulajit, heitoista keihäs ja moukari, sekä hypyistä pituus. Yläkoulun tyttöjen
innostus yleisurheilusta on jatkunut useamman vuoden selkeästi suurempana kuin muiden sarjojen.
Keravan kisoissa tehtiin yhteensä 8 uutta KLL:n ennätystä! Bsarjan 4x100 m viestijoukkueet tekivät uudet ennätykset; tytöissä
Espoon joukkue 50,29 ja pojissa Töölön yhteiskoulun kvartetti
juoksi 44,40. Henkilökohtaisissa lajeissa KLL -ennätyksien lajit ja
tekijät olivat: Isac Wedenberg Porvoosta 35,30 ajalla B-poikien 300
m, Anni Penttilä (B-s) Kirkkonummelta juoksi 2 000 m 6.15,83,
Maria Kytölä (A-s) Hyvinkäältä hyppäsi seipäällä 380 cm, Jessica
Kähärä (B-s) Mikkelistä hyppäsi korkeutta 176 cm, Julia Kivinen
Kaustisilta heitti B-sarjan moukarissa 62,04, Johanna Witka
Kosken lukiosta heitti A-sarjan moukaria 59,17. Kilpailun hyvistä
järjestelyistä vastasi Keski-Uudenmaan Yleisurheilu.

3.8.8 Muut lajit
Koululiikuntaliitto ja Suomen Keilailuliitto järjestivät luokkien väliset keilamestaruuskisat kotiratakisana. Yhteensä 2
040 koululaista osallistui vuoden 2016 keilamestaruuskisaan.
Kilpailu oli valtakunnallinen luokkien välinen joukkuekilpailu.
Kunkin luokan paikalla olevat oppilaat pelasivat esim. liikuntatunnilla 2 sarjan pelin ja koko luokalle laskettiin yhteinen
sarjakeskiarvo, joka oli luokan tulos.
Tulevana vuonna keilakisaa muokataan niin, että säännöt
muuttuvat. Uudet säännöt ja pelitapa otetaan käyttöön KLL:n,
SAKU:n ja OLL:n kisoissa. Eli kaikki koulu-ja opiskelija-asteet
huomioiden.
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Koululiikuntaliiton liikuntatarjotin koululaisille
Tytöt

Pojat

Erityisliikuntatapahtumat

340

397

737

8

0

FutsalSkaba

1 783

2 008

3 791

48

196

39

280

319

4

0

Golf

Yhteensä Tapahtumia,
osallistujia kpl

Joukkueita

Jääkiekko

240

539

779

2

18

Jalkapallo

3 596

5 297

8 893

34

608

Juoksu (yksilö)

226

245

471

2

8

Juoksu: maastojuoksu

1 588

1 663

3 251

9

290

Juoksu: sukkulaviestit

1 919

1 895

3 814

8

429

Juoksusankarit

3 340

3 128

6 468

28

10

Käsipallo

85

105

190

0

20

Kaukalopallo

102

1 203

1 305

7

85

Keilailu

1 060

980

2 040

50

0

Koripallo

1 541

2 052

3 593

16

507

Lentopallo

1 076

692

1 768

5

140

Luistelu

265

308

573

1

0

Maastohiihto

1 498

1 544

3 042

11

19

Muu mainitsematon laji

7 680

7111

14 791

263

41

N.Y.T! -toiminta

6 793

6 876

13 669

3

141

Paini: kreikkalais-roomalainen

90

506

596

2

0

Paini: vapaapaini

52

212

264

1

0

Pallosankarit

390

420

810

7

0

Pesäpallo

1 508

1 582

3 090

35

246

Power Mover ohjelma, USB-muistitikku, klubikoulut

63 530

4 050

67 580

616

0

Salibandy

2 741

4 714

7 455

22

504

Sulkapallo

65

199

264

1

0

Suunnistus

1 239

1 033

2 272

6

238

Suunnistusviesti

350

360

710

1

238

Tanssi

288

4

292

1

0

Tanssikisa Power Mover

1 632

57

1 689

9

301

Uinti

1 036

892

1 928

6

59

Vesisankarit

3 745

3 660

7 405

25

399

Yleisurheilu

5 634

5 355

10 989

17

395

174 838

1 248

4 892

Koululiikuntaliiton liikuntatarjotin on monipuolinen ja toimintaan voi
osallistua eri tavoin liikuntaan motivoituvat koululaiset koulujensa kautta.
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Koululiikuntaliitossa monipuolista toimintaa

Koululiikuntaliiton toiminnan monipuolisuus näkyy
kaaviossa – uusina nousijoina
ovat kaikille suunnatut Vesija Juoksusankarit, Power
Mover löytää tanssiopetuksen myötä tiensä koulujen
arkeen laajasti. Piirakassa
näkyy joukkue- ja yksilötoimintaa, kilpa- ja harrastelajeja. Koulujen osallistumismaksut ovat hyvinkin kohtuullisia
– kisatoiminta vaatii matkustamista, mutta suurin
osa sankaritoiminnasta ja
perusharjoittelusta tapahtuu
koulujen omissa tiloissa tai
niiden läheisyydessä.

3.9 KLL- aluetoiminta

toisen koululiikunnan rahoitus muodostuu pienistä puroista –
pienellä rahalla saadaan paljon liikettä aikaiseksi, kun tahtoa on.
Vapaaehtoisten toimijoidemme merkitys on valtava.
Alueet liikuttivat yhteensä 62 614 koululaista, joista 29 607
tyttöä ja 33 007 poikaa. Liikutettujen määrä nousi hieman
vuodesta 2015.

Koululiikuntaliitto toimii alueilla KLL-liikuntavastaavan koordinoimana. Useilla aluetoimijoilla on tukenaan paikalliset liikuntaverkostot, toimikunnat ja koulujen liikuntayhdyshenkilöt.
Yhteistyötä tehdään laajasti eri toimijatahojen kanssa. Vapaaeh-
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4

Opetushenkilökunnan
liikunta

Liikutetut opettajat, lajien top 6

Koululiikuntaliiton opettajatoiminnan tavoitteena on opettajien
hyvinvoinnin lisääminen ja arjen liikuntakasvatuksen tukeminen OPS 2016 suuntaisesti. Kannustamme opettajia omatoimiseen liikuntaan ja opettajayhteisöjä osallistumaan valtakunnallisiin ja paikallisiin opettajaliikuntatapahtumiin mm. OAJ-alue
yhteistyössä. Kouluissa aikuiset ovat esimerkkiliikuttajia, jotka
omalla toiminnallaan ja esimerkillään vaikuttavat koululaisten
asennekasvatukseen kasvattamalla lapsia liikunnan keinoin ja
liikunnan avulla.

4.1 Opettajan arkeen hyvinvointia,
työkaluja ja kohtaamisia

Opettajille kohdennettu toiminta hakee muotoaan. Kilpatoiminnassa joukkuelajit salibandy ja kaukalopallo ovat suosittuja. Power Mover ja Vesisankarit, kuten myös Juoksusankarit tarjoavat opettajalle liikkumismahdollisuuden lisäksi työtä
tukevaa materiaalia koulutyöhön. Motivaation ymmärtäminen on avainasia siinä, miten erilaisia liikkujia liikutetaan ja
osallistetaan – hyvä opettaja tunnistaa oman motivoitumisen
perusteet ja huomioi koulujen liikuntatunneilla eri tavoin
motivoituvat oppilaansa.

Opetushenkilöstöä tavataan eri puolella Suomea ympäri
vuoden. Vakiintuneet kohtaamispaikat ovat Educa-messut,
OAJ-risteily, Liito opintopäivät, OKL-infotilaisuudet, valtakunnallinen Liikkuva koulu -seminaari sekä Koululiikuntaliiton
aluetoimijapäivät. Näiden lisäksi oltiin mukana Lounais-Suomen Liikkuva koulu alueseminaarissa, Tuusulan Veso-päivässä ja Vierumäen Sweet and Sweat-tapahtumassa .
Aluetoiminnassa aktiivisimmat ovat Pohjanmaa, VarsinaisSuomi ja ilahduttavasti Pääkaupunkiseutu. Näistä tarkemmin
aluetoiminnan kohdalla.
Opettajankoulutuslaitoksissa (OKL:ssa) Tampereella, Turussa ja Raumalla esiteltiin Koululiikuntaliiton toimintaa. Yhteensä
infoihin osallistui 204 lastentarha- ja luokanopettajaopiskelijaa.
Educa-messujen osaston teema oli Vesisankarit. Osallistujat
kokeilivat omia vesillä liikkumisen taitoja; sisäsoudussa, pelastus-

liivien pukemista sokkona ja solmuja. Palkinnoksi tehtävästä sai
uunituoreen Vesisankarit-käsikirjan. Retrokorteilla tuotiin esille
Koululiikuntaliiton 70-vuotista juhlavuotta. Kortit kiinnostivat ja
niitä haettiin innolla. Messuosastolla vieraili 700 henkilöä, käsikirjoja jaettiin 400 kpl ja Koulun oma liikuttaja-tiedotteita 450 kpl.

Opettajat, suosituimmat lajit
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Power Mover-juhlataukojumppa oli Visio- ja Tahtolavalla. Yhteensä tanssitaukojumppa tehtiin kolme kertaa.
Saara-Elina Partanen ja kaksi
nuorta tanssijaa vetivät tanssin
iloisella meiningillä. Osallistujia
taukojumppiin oli yhteensä 80
henkilöä. Matti Hannikainen
piti luennon Taito-lavalla: Juoksusankareiden vinkit opetustyötä tekeville, johon osallistui
100 henkilöä.
OAJ-risteilyllä tehtiin
sankareita. Osastollamme
jaettiin Moshon tuotenäytteitä;
suihkugeeliä ja vartalovoidetta.
Tuotteita jaettiin 1 050 kpl.
Liikkuva koulu -seminaarissa 12.–13.4. Turussa mukana
oltiin ideatorilla ja Vesisankarit
järjestivät kaksi toiminnallista työpajaa. Samanaikaisesti Koululiikuntaliitto osallistui 2.asteen Liikkuva koulu -seminaariin,
jonka tarkoituksena oli jakaa jo olemassa olevia käytänteitä
ja toimintatapoja. 2.asteen Liikkuvaksi kouluksi tavoitellaan
lukioita, ammattioppilaitoksia ja korkeakouluja, joista lukiot
ovat KLL:n toiminnankin piirissä.

4.2

joukkue. Ope-300 lentopallossa tulee kentällä olevien pelaajien
yhteenlaskettu ikä olla 300 tai yli. Naispelaajasta saa viiden
vuoden hyvityksen. Vuonna 2016 lentopallokisa järjestettiin
yhdessä SAKU ry:n kanssa. Sakulaisia lentopallojoukkueita oli
mukana yli 40.

4.3 Sopulivaellus

Opettajien kilpailutoiminta

Sopulivaellus on kaikille OAJ:n jäsenille ja heidän perheenjäsenilleen suunnattu vaellustapahtuma joka on järjestetty vuosittain heinäkuun lopulla jo vuodesta 1991 alkaen.
Vuonna 2016 Sopulivaellus suuntautui UKK kansallispuiston upeisiin maisemiin. Mukana oli 49 innokasta vaeltajaa.
Vaeltajat jaettiin kahteen pääryhmään Nautiskelijoihin ja
Sisseihin.

4.2.1 Kaukalopallo
Opettajien kaukalopalloa pelattiin kahdessa eri sarjassa.
A-sarja pelattiin Vierumäellä 13.–14.2.2016. Mukana oli 16 joukkuetta. Mestaruuden vei Lahden joukkue LuukkumaaliBlues.
Veteraanikaukalopallo eli yli 40-vuotiaille opettajille suunnattu
turnaus pelattiin niin ikään Vierumäellä 23.–24.4.2016. Mukana
oli 9 joukkuetta ja mestaruus myös tässä sarjassa meni Lahden
LuukumaaliBlues joukkueelle. Opettajien kaukalopallot pelataan OAJ:n paikallisyhdistysjoukkuein.

4.4 KLL aluetoimintaa opettajille yhteistyössä OAJ-alueiden kanssa

4.2.2 Salibandy
Vierumäellä pelattuun opettajien salibandyturnauksen osallistui 35 OAJ:n paikallisyhdistysjoukkuetta. Salibandy jatkoi
suosituimpana opettajalajina. Mukana oli n. 525 opettajaa. Pelit
pelattiin miesten sarjassa, naisten sarjassa ja sekasarjassa.
Sekasarjassa tulee olla kentällä vähintään kaksi naista. Miesten
sarjan mestaruus matkasi Lahteen ja sekasarjan mestariksi selvisi kotijoukkue Heinola, joka vei myös naisten sarjan mestaruuden. D-sarjasta (sekasarja) C-sarjaan (sekasarja) nousi ensi
vuodeksi Nokian ja Urjalan joukkueet.

Koululiikuntaliiton varsinaisia jäseniä ovat OAJ-alueet, joista
16/17 aluetta on jäsenenä v. 2016 lopussa. Aluetoiminta on
pääosin Koululiikuntaliiton alueliikuntavastaavan koordinoimaa, joskin nykyisin verkot ovat laajemmalla sisällyttäen
paikallistoimijoita ajan hengen mukaisesti. Henkilö on valittu
tehtäväänsä OAJ- alueen hallituksen toimesta. Sama henkilö
saattaa vastata myös koululaisliikunnasta – alueesta riippuen.
Yli puolessa tapauksessa KLL:n alueliikuntavastaava toimii
sekä koululais- ja opettajaliikunnan vastaavana.
Osalla alueista toiminta on pitkälle kehittynyttä, verkostoitunutta ja säännöllistä. Yhteistyö ulottuu paitsi OAJ-alueen
toimintaan, myös eri alueverkostoihin ja yhteistyötä tehdään
paikallisten ELY-keskusten, alueliikuntajärjestöjen sekä Liikkuvien koulujen kanssa.
• Varsinais-Suomi ja Satakunta ovat tehneet pitkäaikaista
yhteistyötä. Toimintaan on sitoutettu opettajia toimikuntien kautta. Yhteistyö huipentuu syksyisin ELY-keskuksen ja seurojen yhteiseen Koululiikunnan koulutuspäiviin ja risteilyyn.

4.2.3 Sulkapallo
Opettajien sulkapallokisat pelattiin Pajulahdessa 23.–24.4.2016.
Turnauksessa on sarjoja niin aloittelijoille kuin kilpapelaajillekin. Kilpailustartteja tuli kaiken kaikkiaan 115. Yksittäisiä
osallistujia oli 46 opettajaa.

4.2.4 Lentopallo
Opettajien Ope-300 lentopallokisat ratkottiin Vierumäellä kuuden joukkueen voimin 23.–24.4.2016. Mestariksi selvisi Sievin
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• Iloksemme v.2016 tilastoista nousee OAJ-PKS ja sen
myötä pääkaupunkiseudun aktivoituminen. Toimintaa
on ollut, mutta sitä ei aina ole raportoitu. Hyvän osallistujaporukan v. 2016 keräsi Hyvinvointi- ja Energiapäivät,
joissa vieraili Jutta Gustafsberg, LiT Jaana Kari sekä
Personal Trainer Petteri Lindblad. Tapahtuma toteutettiin yhteistyössä OAJ-PKS, HOAY, Elixia, Mosho ja
Koululiikuntaliitto. Hyvinvointipäivään ilmoittautui 106
henkilöä ja ennakkotapahtumia Elixioissa järjestettiin
seuraavissa paikoissa:
* 27.8 Elixia Itis & Elixia Megahertsi
* 28.8 Elixia Tikkurila & Elixia Flamingo
* 3.9 Elixia Alexium & Elixia Citycenter
* 4.9 Elixia Eliel & Elixia Kamppi
* 10.9 Elixia Salmisaari & Elixia Länsiväylä
* 11.9 Elixia Sello & Elixia Leppävaara
* 17.9 Elixia Tali
* 18.9 Elixia Pitäjänmäki
• Lisäksi käytössä on olleet kuntokortit/Kuntokuu
-kampanjat ja lajeista mainittakoon mm. golf, laskettelu,
ratsastus, suppaus, melonta ja kahvakuula sekä Energiaja hyvinvointipäivät.

Aktiivisimmat alueet
opettajaliikunnassa
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5

Järjestötoiminta
5.1 Viestintä

Koululiikuntaliitto on aktiivisesti verkottunut kansainvälisesti
ja poikkihallinnollisesti kotimaassa. Viestinnän keinoin on
aktiovoitu ja kerrottu koulupäivän liikunnallistamisesta sosiaalisessa mediassa laajasti ja ajatusten vaihtoa on tehty Pohjoismaisen koululiikuntafoorumin kanssa. Koululiikuntaliitto
on itse järjestänyt aiheeseen liittyviä seminaareja, vieraillut
vuosien varrella opettajakoulutuslaitoksissa sekä osallistunut
muiden verkostojen tutkimus- ja liikuntaseminaareihin. Lisäksi Koululiikuntaliitto on toiminut kahdessa liikuntaverkostossa, josta toinen johti Liikkujan polun huomioimiseen Valo
ry:n toiminnassa. Koululiikuntaliiton mielestä kaikki liikunta
on hyvää ja oikeaa – kullekin oman taito- ja motivaatiotason
mukaisesti. Nämä vaativat kuitenkin resursseja huomattavasti
enemmän kuin liitolla tällä hetkellä on. Koululiikuntaliitto on
tunnettu toiminnastaan – me liikutamme aidosti koululaisia ja
OAJ:n jäseniä, emmekä vain puhu liikkumisen tärkeydestä.
Liitto osallistui koululiikunnan työryhmiin ja vaikutti useissa
yhteisseminaareissa tuoden koulun arjen tuntemusta ja viestiä
eri tahoille. Koululiikunta nousi jälleen merkittäväksi teemaksi
median ja järjestöjen keskuudessa. Poliittisten päättäjien lisäksi niin urheilujärjestöt kuin opettajajärjestöt näkivät koululaisten ja kouluissa tapahtuvan liikunnan määrän nostamisen
tärkeänä.

Koululiikuntaliiton pääviestintäkanavina toimivat liiton nettisivut, uutiskirje ja Koulun oma liikuttaja-tiedote sekä sosiaalisen
median kanavat facebook, twitter ja instagram. Vuoden alusta
käyttöön otettiin Meltwaterin someseuranta-työkalu, jolla
seurataan sosiaalisessa mediassa käytävää keskustelua. Lisäksi
kokeiltiin E-Pressin tiedotepalvelua syys-lokakuussa.
Sähköinen uutiskirje ilmestyi kuusi kertaa. Tilaajia oli vuoden
lopussa 1 980 henkilöä.
Painettu Koulun oma liikuttaja -tiedote ilmestyi kaksi kertaa; tammikuussa ja elokuussa. Tiedotteen jakelu oli 3 291 koulua. Lisäksi tiedotetta jaettiin Koululiikuntaliiton tapahtumissa
ja kisoissa sekä yhteistyökumppaneiden tapahtumissa kuten
OAJ:n Nope-koulutuksissa. Tammikuun tiedotteen painos oli 5
400 kpl ja elokuun 5 000 kpl.
Koululiikuntaliitolla on käytössä kolmet facebook-sivut:
Koululiikuntaliiton, Power Moverin ja Vesisankareiden. Koululiikuntaliiton sivujen tarkoituksena on informoida opettajia
ja koululaisia ajankohtaisista Koululiikuntaliiton toiminnasta
sekä liikuntakentän asioista. Tykkääjien määrä on tasaisen
varmassa nousussa. Tykkääjiä vuoden 2016 lopussa oli 2 378
(vuonna 2015 tykkääjiä 1 709).
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Koululiikuntaliiton näkyvyys sähköisessä mediassa 2016

Koululiikuntaliiton some- (vihreä) ja uutisseuranta(sininen) ovat yhteydessä toisiinsa.
Kuvaajasta näkyy selvästi lukuvuoden mukaisesti aktiiviset toiminta kautemme.
Power Moverin sivut tiedottavat nuorten tanssiuutisia ja
Oman tanssin kisaan sekä Power Mover -videon ilmestymiseen
liittyviä juttuja. Tykkäyksiä sivulla oli vuoden lopussa 1273,
kun niitä vuotta aiemmin oli 1240. Vesisankareiden facebook sivut ovat ensivaiheessa keskittyneet Vesisankarit-tapahtumien
tunnelmien välittämiseen. Vesisankareiden sivujen tykkäykset
kasvoivat lähes puolella, ollen vuoden lopussa 212 (vuonna 2015
tykkääjiä 114).
Power Moverin 616 klubikouluille lähettiin Power Mover
-tanssit USB -tikulla. Samalla muistitikulla oli myös mainoksia
muista Koululiikuntaliiton tuotteista mm. N.Y.T! -toiminnasta,
Juoksu- ja Vesisankareista.
Olimme mukana Valon eri työryhmissä mm. Liikkujan
polku. Lisäksi toimimme aktiivisesti Liikkuva koulu, ja Liikuntaverkostot työryhmissä. Opettajien tapahtumista ja kampanjoista kerrottiin Opettaja-lehdessä, sekä OAJ:n internetsivuilla.
Muita ulkoisen viestinnän välineitä olivat Koululiikuntaliiton
internetsivut, OAJ:n tammikuussa ja elokuussa ilmestynyt
jäsenkirje yhdistyksille sekä opettaja- ja koululaiskilpailujen
käsiohjelmat.

Koululiikuntaliiton medianäkyvyys 1.1.–31.12.2016
Vesisankarit-tapahtumat ja toiminta olivat selkeästi eniten
uutisoitu yksittäinen aihe kuluvana vuonna.Maakuntalehdet
ja radio tekivät monipuolisia juttuja aiheesta. Vesisankarit
saivat laajasti palstatilaa lehdissä ja kuvituksessa oli upeita
kuvia tapahtumista. Koululaiskisat saivat myös medianäkyvyyttä. Uutisoiduimpia kisojamme olivat suunnistus, hiihto ja
yleisurheilu.
Eniten toiminnastamme kirjoitti Kainuun Sanomat, joka
uutisoi alueensa koululaisten menestymisestä Koululiikuntaliiton kisoissa. Juoksusankareiden tiedote, Cooperin testi vaihtui
maratoneihin, sai erinomaista näkyvyyttä mm. Ylen nettisivuilla ja Etelä-Suomen Sanomissa.
Mediaosumia kerättiin Meltwater Newsin avulla. Yhteensä
osumia sähköisessä mediassa oli 181. Tämän lisäksi on ollut
printtimedia ja radiouutisia, jotka eivät valitettavasti tule esille
Meltwater News seurannan kautta.

Koululiikuntaliiton Internet-sivujen tilastot 1.1.–31.12.2016
Koululiikuntaliiton internetsivuilla www.kll.fi vierailtiin 103
715 kertaa (vuonna 2015: 100 579) ja yksittäisiä kävijöitä sivustolla oli 59 409 (vuonna 2015: 58 594). Kävijät vierailivat yhteensä 290 890 sivulla (vuonna 2015: 343 434). Etusivu on suosituin
väylä sivustollemme. Sivustollamme vierailtiin eniten koululaisten tapahtumakalenterissa, jossa Power Mover-tanssikisa,
suunnistus, hiihto ja yleisurheilu olivat katsotuimmat sivut.
Vesisankarit -sivusto www.vesisankarit.fi ovat olleet
avoinna toukokuusta 2015. Vuonna 2016 sivustolla vierailtiin 8
368 kertaa (vuonna 2015:6 373) ja yksittäisiä kävijöitä oli 6 016
(vuonna 2015: 5 287). Kävijät vierailivat yhteensä 24 106 sivulla
(vuonna 2015:14 000). Selkeät kävijäpiikit osuvat Vesisankarittapahtumakiertueen kuukausiin.
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5.2

Kansainvälinen toiminta

Koululiikuntaliitto oli mukana International School Sport
Federationin, ISF toiminnassa. Pohjoismaiden sekä Baltian
maiden koululiikuntajärjestöihin pidettiin aktiivisesti yhteyttä,
vaihdettiin ajatuksia ja toimintamalleja.
Koululiikuntaliitto on ollut ISF:n jäsen järjestön perustamisesta eli vuodesta 1972 lähtien. Jäsenmaita ISF:lla
on kaikista maanosista. Koululiikuntaliitto on virallinen
ilmoittajataho kansainvälisiin koululaisurheilukilpailuihin.
Vuoden 2015 aikana osallistuttiin ISF:n jalkapallo ja koripallokisoihin.
Pohjoismaisessa yhteistyössä ovat mukana Färsaaret,
Grönlanti, Islanti, Norja, Ruotsi, Tanska ja Suomi. Virallinen
yhteistyö alkoi vuonna 1972. Yhteistyössä korostuvat jakaminen ja inspiraation haku. Pohjoismainen koululiikuntafoorumi
on avoin halukkaille ja jäseniltä peritään jäsenmaksu.

5.3 Hallinto ja talous
Vuosi 2016 onnistui hyvin laajan ja monipuolisen koululaistoiminnan ja vaikuttamisen näkökulmista. Rahoituksellisesti varoja oli enemmän käytössä, johtuen lisärahoituksesta
sekä siirtyvien avustusten määrästä vuodelta 2015. Tämä
mahdollisti laajan toiminnan ja myös muutaman käyttötarkoituksen muutoksen, jotka johtivat toisenlaiseen kuin
suunniteltuun materiaalin (Vesisankarit opetusvideot pelillisyyden sijaan). Toisaalta OKM supisti yleisavustusta 10 000
euroa, josta johtuu v. 2016 alijäämä.
TILINPÄÄTÖKSEN TULOKSESSA JA TOTEUTUNEESSA
HUOMIOITAVA SEURAAVAT ASIAT:
• Varsinaisen toiminnan tulot 345 022,52 euroa ja yleisavustus 310 000 euroa (laski 10 000 euroa). Varainhankinta 8 598,59 euroa, sijoitus- ja rahoitustoiminta + 14
116,75, yhteensä tulot 677 737,86 euroa ja menot 690 483,74
euroa. Tulos -12 745,88 euroa. Toiminnan volyymin kannalta oli huippuvuosi.
°° Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi tukea
10 000 euroa vähemmän vaikka kustannustehokkuus ja toiminnan määrä kasvoivat edellisetä vuodeta.
• Avustuksia ja hanketukea siirrettiin vuodelta 2015
vuodelle 2016 toiminnan käyttöön yhteensä n. 34 733,28
euroa. Johtuen siitä, että kulut eivät kaikki toteutuneet
arvioidussa määrin ja/tai laskutus sekä toteutus siirtyivät osin v. 2016 puolelle. Siirretty tuki oli pääsääntöisesti
Vesisankarit-yksityisrahoitusta.
• Aluetoimintaan on lisätty määrärahoja kokeellisesti aluetoimijan palkkion muodossa. Kokeilu jatkuu
toistaiseksi. Tämä katetaan suoraan toiminta-avustuksesta.
• Koululiikuntaliitto muutti 1,5 evakkovuoden jälkeen
takaisin uudistettuihin, pienempiin tiloihin Rautatieläisenkatu 6. Käytössä olevat neliömäärät, joita on varasto
mukaan lukien n. 65 m2 ja allokoitu vuokra yhteistilat
mukaan lukien lasketaan 85 m2.
• Uusi strategia keskittyy tukemaan OPS 2016 monin keinoin. Linjaus oli tervetullut selkeytys Koululiikuntaliiton
rooliin ja sen tulee ohjata päätöksentekoa sekä valintoja
tulevina vuosina. Tästä esimerkkinä kaikki sankaritoimintamme; Vesi-, Juoksu- ja Pallosankarit.

Sosiaalisessa mediassa meidän aiheesta kertovat eniten
urheiluseurat. Lisäksi yksittäiset henkilöt jakoivat uutisiamme. Myös mediankanavat kuten sanomalehdet twiittaavat
uutisiamme. Sosiaalisessa mediassa osumia tuli 146. Somessa eniten osumia saaneet teemat liittyivät koululaisten
kisoihin (palloilusarjat, yksilökisat) sekä Vesi- ja Juoksusankareihin.
Opettajien ja koululaisten kilpailutapahtumien viestinnän
ja markkinoinnin järjestivät paikallinen tapahtumajärjestäjä ja
Koululiikuntaliitto yhdessä. Alueiden liikuntavastaavat vastasivat itse oman alueensa tapahtumaviestinnästä. Koululaisten
kilpailutapahtumien käsiohjelmissa julkaistiin puheenjohtajan
tervehdys ja liiton informaatiosivu.
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Koululiikuntaliitto on kustannustehokas toimija ja tavoittaa
laajan kouluyhteisökohderyhmän.
Vapaaehtoistoimintamme kustannus per liikutettu
koululainen ja opettaja 1,73 € / henkilö. Projektirahan
huomioiminen nostaa kustannusta hiukan. On epärealistista odottaa, että samalla rahalla voidaan määrättömästi
kasvattaa liikutettavien määrää. Toiminta-avustuksemme
on pysynyt samana v. 2012 lähtien, mutta vuonna 2016 sitä
pienennettiin 10 000 eurolla. Koululiikuntaliitto tuottaa
sitä toimintaa, josta monet muut puhuvat ja tavoittelevat.
Me luomme toimintaa ja liikutamme käytännössä ja niin on
ollut perustamisestamme lähtien.
Koululiikuntaliiton varsinaisen toiminnan
kokonaistuotot – ja kulut ns. liikevaihto olivat:

Tuotot

Menot

2016

677 737,86 €

690 483,74 €

2015

663 279,44 €

658 602,03 €

2014

514 047,33 €

574 358,97 €

2013

654 677,58 €

638 949,19 €

Liitto omistaa Malmilla As. Oy Vilppulantie 2:ssa sijaitsevan toimistohuoneiston, jonka suuruus on 123,5 m2 sekä

Koululiikunta-lehteä tuottavan Liitu Oy:n osakekannan. Toimistohuoneisto on vuokrattuna.
LIITU Oy on lepotilassa. Koululiikuntaliitto osti LIITU
OY:n omaisuuden itselleen ja yhtiöön jätettiin tarvittava pääoma. Yrityksellä ei ole varsinaista toimintaa, ainoat kulut ovat
vuosittaiset pankkikulut.
Tilikauden alijäämä – 23,40 € siirretään yhtiön voittovarojen tilille.

5.4 Henkilökunta ja
luottamusorganisaatio
Koululiikuntaliiton toimistossa vakinaista henkilökuntaa
vuonna 2016 oli neljä henkilöä, joiden lisäksi projektihenkilönä toimi Vesisankarit- hankkeessa Pauliina Kotiranta (1.4
alkaen) ja Juoksusankarit hankkeessa projektihenkilönä toimi
kesäkuusta 2015 lähtien Matti Hannikainen. Myyntireskontraa
on syyskuusta 2016 lähtien pitää Hanna-Liisa Mäkinen /Eila
Kaisla Oy:sta n. 5h/ vko ja se on riittänyt toistaiseksi. Liittokokous valitsi varsinaisiksi jäseniksi Pasi Pesosen ja Vesa
Haapalan. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Raija Vahasalo
ja varapuheenjohtajana Vesa Haapala. OAY:n ammattiyhdistysten valitsemat henkilöt toimivat KLL:n liikuntavastaavina.
Toiminnanjohtajana on toiminut vuodesta 2005 lähtien Kristiina Jakobsson.

5.5 Muu yhteistoiminta

Koululiikuntaliitto osallistui vuoden aikana lukuisiin liikuntaverkostoihin, liikunta-aiheisiin seminaareihin, joista
mainittakoon Liikuntaverkostot ja Liikkujan polku-työ
Valo ja muiden liikuntajärjestöjen kanssa. Koululiikuntaliitto toimi sekä Teko-hankkeen ohjausryhmässä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL) että Liikkuva koulu -ohjelman (Opetushallitus ja Opetus- ja kulttuuriministeriö)
neuvostossa ja osallistui lisäksi aktiivisesti Liikkuva koulu
-ohjelman työseminaareihin. Koululiikuntaliiton edustajana Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton uimataitovaliokunnassa oli Sari Turunen. Pallosankarit-hanke
erityisliikkujille yhteistyössä Suomen Palloliiton kanssa.
Vuonna 2016 jatkuivat Vesisankarit- ja Juoksusankarit
-toiminta usean eri laji- ja poikkihallinnollisen terveyttä ja
turvallisuutta edistävän liiton kanssa. Koululiikuntaliitto
tekee yhteistyötä aktiivisesti koulutoimijoiden kanssa sekä
OAJ:n sekä Opettaja-lehden kanssa. Koululiikuntaliitto
on uuden Kouluviestikarnevaalin perustajajäsen yhdessä
SUL:n ja Vaasan akatemian kanssa.
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5.6

5.6.2 Koululiikuntaliiton
osallisuus työryhmissä

Liitetiedostot

5.6.1 Koululiikuntaliiton toimijat

Educa-messut: Sari Turunen
Juoksusankarit yhteistyössä SUL, Matti Hannikainen ja
Terho Tomperi
Koulutuskeskus Opinkirjo hallitus: Vesa Haapala
Liikkujan polku /Valo: Kristiina Jakobsson
Liikkuva koulu 2.asteen työryhmä: Kristiina Jakobsson
Liiku terveemmäksi-verkosto: Sari Turunen ja Kristiina
Jakobsson
Liikkuva koulu- koordinaatioryhmässä projektien osalta:
Matti Hannikainen, Terho Tomperi ja Jani Kangasniemi
OAJ: Kristiina Jakobsson, Raija Vahasalo ja Sari Turunen
Pallosankarit yhteistyössä Suomen Palloliitto: Jani Kangasniemi
Reijo Rautauoman säätiö: Kristiina Jakobsson ja Sari Turunen
SUH-hallitus: Eero Heikkinen
SUH-uimataitovaliokunta: Sari Turunen
Suomenkielinen Kouluviestikarnevaalin Tukisäätiö
Hallitus: Terho Tomperi ja Jaana Talja-Latvala
Hallintoneuvosto: Raija Vahasalo ja Kristiina Jakobsson
TEKO-hanke /UKK-instituutti: Kristiina Jakobsson
Vaikuttajaryhmä Valo: Kristiina Jakobsson
Valo:n verkostotapaamiset: eri henkilöitä Koululiikuntaliiton
toimistolta
Vesisankarit yhteistyössä eri toimijatahot: Pauliina Kotiranta
ja Sari Turunen

Hallitus
Raija Vahasalo (pj)
Vesa Haapala (vpj)
Eero Heikkinen
Pasi Pesonen
Esa Seretin
Esa Suhonen
Jaana Talja-Latvala
Salla Leinonen varajäsen
Toimisto
Kristiina Jakobsson, toiminnanjohtaja
Matti Hannikainen (Juoksusankarit-hanke projektihenkilö 1.6.2015 alkaen)
Jani Kangasniemi, liikuntakoordinaattori
Pauliina Kotiranta (Vesisankarit-tapahtumakoordinaattori 1.4.2016 alkaen)
Terho Tomperi, kehittämispäällikkö
Sari Turunen, liikunta-asiantuntija
Hanna-Liisa Mäkinen, myyntireskontran hoitaja
Työvaliokunta
Raija Vahasalo, (pj)
Vesa Haapala, (varapj)
Kristiina Jakobsson, tj
Tilintarkastajat
Raimo Hakola, HT-tilintarkastaja
Heidi Vierros, KHT, varatilintarkastaja
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5.6.3 Liikuntavastaavat 2016
KLL-Alue

Etunimi

Sukunimi

Sähköposti

koulul.

opettajat

Etelä-Karjala

Mika

Suoraniemi

mika.suoraniemi@lappeenranta.fi

x

x

Kanta-Häme

Vesa

Karjalainen

vesa.karjalainen@kktavastia.fi

x

x

Keski-Suomi

Eero

Heikkinen

eero.heikkinen@saarijarvi.fi

x

x

Kymenlaakso

Esko

Järvinen

esko.jarvinen@kouvola.fi

x

Kari

Huhta

kari.huhta@edukouvola.fi

Lappi

Esa

Seretin

esa.seretin@edukemi.fi

Pääkaupunkiseutu

Tiina

Pesonen

tiina.j.pesonen@eduvantaa.fi

x

Pirkanmaa

Tytti

Leppänen

tytti.leppanen@hameenkyro.fi

x

Pohjanmaa

Risto

Haverinen

risto.haverinen@edu.kokkola.fi

Johanna

Korkala

johanna.korkala@eduouka.fi

Ismo

Turpeinen

ismo.turpeinen@edu.kempele.fi

x

Kari

Louhimaa

kari.louhimaa@muhos.fi

x

Oulun eteläinen

Esko

Valikainen

esko.valikainen@kalajoki.fi

x

Oulu

Päivi

Karppinen

paivi.karppinen@ouka.fi

x

Satakunta

Timo

Stenfors

timo.stenfors@edupori.fi

x

Etelä-Savo

Hannu

Kaatranen

hannu.kaatranen@edu.mikkeli.fi

x

Tampere

Elisa

Hakanen

elisa.hakanen@tampereenpyrinto.fi

x

Turku

Pikita

Lempiäinen-Koponen

pikita.lempiainen-koponen@turku.fi; x

Harri

Karjalainen

harri.karjalainen@turku.fi

Uusimaa

Christer

Jakobsson

christer.jakobsson@sipoo.fi

x

Varsinais-Suomi

Veli-Pekka

Virtanen

veli-pekka.virtanen@uusikaupunki.fi

x

Ari

Ylä-Mononen

ari.ylamononen@salo.fi

Kainuu

x
x

x

Päijät-Häme
x

x

Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa

x

Pohjois-Savo
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x

x

Tuloslaskelma

26

Tase
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Koululiikuntaliitto KLL ry toimii oppilaiden ja opettajien liikunnan puolesta. Liiton tarkoituksena on huolehtia suomenkielisten
peruskoulujen ja lukion oppilaiden sekä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n jäsenten vapaaehtoisesta liikunnan harrastustoiminnasta.
Liikunnallisena tavoitteena on koulun opetussuunnitelman mukaisen liikunnanopetuksen tukeminen, täydentäminen ja jatkaminen.
Koululiikuntaliitto on ollut aktiivinen liikuttaja jo vuodesta 1946.
Haluamme sinunkin löytävän liikunnan riemun!
Rautatieläisenkatu 6
00520 Helsinki
p. 020 7964 460
kll@kll.fi
www.kll.fi

