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Puheenjohtajan & toiminnanjohtajan terveiset
Koululiikuntaliitto KLL ry:n uuden strategian tahtotila on vahva

K

oululiikuntaliitto tahtoo edistää niitä
toimintoja, joiden kautta Suomen koululaiset ovat tulevaisuudessa maailman
onnellisimpia ja kokevat elämän merkityksellisimmäksi! Lasten ja nuorten
osallisuuden kasvattaminen on keihäänkärkenä tulevaisuuden toimintoja
suunniteltaessa ja toteutettaessa.

Koululiikuntaliiton uusi strategia vuosille 2020–2022 nostaa
lapset ja nuoret keskiöön. Toimintakulttuurin muutokseen tarvitaan muutoskyvykkyyttä ja tahtoa toimia toisin niin Koululiikuntaliitossa kuin kouluyhteisöissä. Koululaiset voivat jatkossa
osallistua toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen monin eri
tavoin, niin, että samalla koulun omaa toimintakulttuuria ja
sen jatkumoa vahvistetaan liikunnan ja hyvinvoinnin keinoin.
Tärkeää on kuunnella ja mahdollistaa! Esteiden raivaaminen
alkaa jokaisen korvien välistä, mutta myös nykykäytäntöjä
kyseenalaistamalla. Keinoja on, jos niitä halutaan käyttää.
Koululiikuntaliitto KLL ry on toiminut koululaisten ja
opettajien liikuttajina v. 1946 lähtien. Toiminta on usein aikansa
kuva – toimintatavat muuttuvat tarpeiden mukaan, joskus
nopeammin ja joskus hitaammin.
Menestys on hyvinvoinnin sivutuote, totesi valmennusguru
Aki Hintsa. Tämä sopii hyvin OPS:n tavoitteisiin, jossa mm.
liikunta määritellään fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena
hyvinvointina. Kun mieli, keho ja ihmissuhteet ovat tasapainossa, ollaan usein elämään tyytyväisiä ja koetaan, että voi
itse vaikuttaa itseään koskevissa asioissa. Olemme tärkeällä
missiolla ja olemme siinä myös onnistuneet monin tavoin. Toimintamme tukee koulun primääritarvetta (oppimista) ja laaja
toimintapalettimme tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja eri tavoin liikkumiseen motivoituville koulupäivän aikana ja sen välittömässä läheisyydessä. Tulevaisuudessa avaamme toimintaamme
myös erilaisille koulu- ja kuntakohtaisille pop-up -tapahtuma
mahdollisuuksille.
Vuosi 2019 on ollut liikutettujen ja osallistujien osalta aivan
huippuvuosi. Eniten petrasivat alueet, joissa toimintaa ovat
erityisesti kasvattaneet kaupungit Turku, Tampere ja Oulu.
Koululaisille suunnattu toiminta on tehokasta, innostavaa ja
motivoivaa, kun sitä koordinoidaan kaupungissa järkevästi.
Ilonpilkkuja on myös KLL:n aktiivisilla alueilla, joissa toimi-

Raija Vahasalo

Kristiina Jakobsson

Koululiikuntaliiton
puheenjohtaja,
emeritus kansanedustaja,
rehtori

Koululiikuntaliiton
toiminnanjohtaja,
KTM, MBA, BBA

taan alueen omien lähtökohtien mukaan. Satakunnassa on
kokeilut mm. kaikille avoimia suunnistusrasteja viikkojen ajan.
Valtakunnallisesti Sankarit -tuoteperheemme saa yhä
vankemman jalansijan – Vesisankarit-toimintaan on v.2019
eli viidentenä toimintavuonnaan 16 351 osallistujaa ja vuoden
aikana järjestettiin 81 tapahtumaa (v. 2018 15 592 osallistujaa).
Kokonaisuudessaan Vesisankarit-tapahtumiin on osallistunut
vuosina 2015–2019 yli 50 000 ihmistä. 242 tapahtumaa on järjestetty 121 paikkakunnalla. Ensi vuosi näyttää myös hyvältä, sillä
vuodelle 2020 on jo 44 päivämäärävarausta!
Liikuntaa elämäntavaksi kannustetaan kaikilla tavoilla. Arkiliikunta ja pienet valinnat mm. 1–3km kulkemiseen
ovat ratkaisevia. Pyöräily elämäntavaksi -hanke jalkautui
20 kouluun ja viiteen ammattioppilaitokseen v. 2019 aikana.
Mahtavista sähköpyörä- ja pyörätaitokokeiluista raportoimme
ensi vuonna. Pyörätiimeissä toteutuu osallisuus ensi kertaa –
kuulette ensi vuoden alusta heti lisää!
Liikuntamyönteisiä oppivuosia toivottaen,
Raija Vahasalo
Kristiina Jakobsson
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Paikallinen
osaamisen
tunnistaminen

Tiedon ja
tehtävien
priorisointi

Sosiodigitaalinen
osallistuminen

Uusi strategia vuosille 2020–2022 asettaa lapset,
nuoret ja osallisuuden keskiöön!

2.1 Osallistamalla onnellisia ja
hyvinvoivia lapsia sekä nuoria

liikuntaan ja terveyteen ts. hyvinvointiin motivoituneet ihmiset
ja yhteisöt. Koululiikuntaliiton tehtävä on tarjota toimintaa,
jolla on merkitystä ja tarvetta ja, joka edistää kouluyhteisöjen
hyvinvointia. Menestys on hyvinvoinnin sivutuote.

Koululiikuntaliitto on innoissaan uuden strategiansa tuomista mahdollisuuksista, jotka mahdollistavat lasten ja nuorten
osallistumisen Koululiikuntaliiton ja oman koulunsa toimintakulttuurin kehittämiseen. Koululiikuntaliitossa se tarkoittaa
muutoskyvykkyyttä toimia uusin tavoin siten, että koululaisten ääntä kuunnellaan aktiivisesti dialogisten yhteissuunnitteluprosessien kautta. Päämäärinä ovat aktiivinen toimija
ja toimijuus. Koululiikuntaliiton tehtävä on ensivaiheessa
fasilitoida ja mahdollistaa eli tarjota alustoja osallisuudelle,
päätöksenteolle ja tavoille toteuttaa toimintaa. Ideaalitilanne
on se, että Koululiikuntaliitto tuottaa sellaista toimintaa, jota
lapset, nuoret ja kouluyhteisöt itse toivovat.
Monimutkaisessa maailmassa tarvitaan erilaisia ratkaisuja
monitahoisiin tarpeisiin. Tarpeet määrittävät yhteiskunta ja
yksilö. Kohderyhmässämme kouluyhteisöissä toimimme koulujen primääritarpeita tukien. Tarvitaan muutosta asenteissa,
toimintatavoissa ja toimintakulttuurissa. Vaikuttavuus osoitetaan eri mittarein tunnistetuissa tarpeissa pitkällä aikavälillä.
Yhteiskunta ja ihmiset sen mukana ovat jatkuvassa muutoksessa. Koululiikuntaliiton toiminnassa huomioidaan eri tavoin

2.2. Tavoitteina fasilitoiva johtaminen
ja yhteissuunnittelu
Tuottamaamme toimintaa pitää arvioida jatkuvuuden periaatteella. Muutoskyvykkyyttä on joustavuus ja kyky tehdä toisin
nopeallakin aikataululla.
Muutoskyvykkyys on sitä, että sietää epävarmuutta ja
sitä, että lopputulosta ei voi suunnitella täysin valmiiksi.
Muutoskyvykkyys kannustaa osallistumaan ja tuottamaan
tarpeen mukaisia ratkaisuja, jotka voivat muuttua nopeassakin tahdissa.
Ihmiset asetetaan kaiken keskiöön. Tulevaisuudessa
asiantuntijuus on entistä enemmän vuorovaikutteista, yhteisen
ymmärryksen ja osaamisen kehittämistä siten, että jokainen
voi tuoda oman osaamisensa yhteiseen kekoon. Passiivinen
toiminnan kohteena oleminen muuttuu aktiiviseksi toimijaksi.
Koululiikuntaliiton rooli on olla tuottaja- ja palveluorganisaatio
kohderyhmäänsä varten.
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2.3. Liikunnan ilon ja jatkuvan
oppimisen aktiivinen edistäminen

• Koululiikuntaliitto tuottaa ja toteuttaa OPS 2016 perusteita
tukevaa koulupäivän liikunnallistamista ja koululiikuntaa
»» Tuotetaan materiaalia ja niiden tueksi koulutusta, jotka tukevat koululiikuntaa ja kouluyhteisöissä tapahtuvaa koulupäivän aikaista liikuntaa.
»» Tuetaan lapsen minä- ja kehonkuvien myönteistä
kehittymistä matalankynnyksen ja laajan kokonaiskonseptoinnin kautta, jolloin ne 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.
»» Koululiikuntaliitto toteutti yhdenvertaisuus- ja tasaarvosuunnitelman syksyllä 2016.

Edellisillä strategisilla valinnoilla ja toimenpiteillä tuetaan
koululaisten opinpolkua ja koulujen primääritarpeita. Lopputuloksena tulee olla vision mukainen toiminta, jonka avulla
tuetaan koululaisia ja kouluyhteisöjä maailman onnellisemman
ja merkityksellisemmän elämän päämäärissä. Tämä saavutetaan mission mukaisesti dialogisen yhteissuunnittelun keinoin,
jossa lapsi ja nuori on kaikkien toimenpiteittemme keskiössä.
KLL:n strategia ja toimintasuunnitelma vuosille 2020–2022
muodostuu kymmenestä valinnasta, joista tässä on nostettu
tärkeimmät esiin.

2.4. Liiton tarkoitus säännöissä
• 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.

• Kaiken toiminnan tavoitteena on vaikuttavuus yksilö- ja
yhteiskunnan tasolla
»» Koululaisten ja opetushenkilökunnan elämänhallintataitoja ovat unen ja ravinnon lisäksi monipuolinen ja
aktiivinen arki. Kouluissa opitaan riittävät liikunnan
perustaidot toiminnallisuuden kautta, mutta liikuntaa
sivutuotteena ei myöskään pidä unohtaa. Aktiivinen
koulupäivä on valintoja – miten, missä ja miten oppiminen tapahtuu, siitä päättää usein aikuinen. Tieteellisesti on toteennäytettyä aktiivisen koulupäivän hyödyt
oppimiseen, keskittymiskykyyn ja viihtyvyyteen.
Uuden strategian valmistelussa heijastellaan edellisen strategiakauden saavutettuja vaikutuksia, tuloksia, toimintaympäristön muutoksia sekä tulevaisuuden tarpeita ja resursseja.
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Koululaisliikunta ja Koululiikuntaliiton
toiminnan vaikuttavuus
Koulutuksiin osallistuneet 2019

Koululiikuntaliiton toiminta on monimuotoista ja eri tavoin
koulun primääritarpeita tukevaa sekä liikuntaa ja liikkumista
motivoivaa. Tarjoamme laajan kattauksen liikuntaa ja piiloliikuttamista koulun arkeen, jotka tutkitusti lisäävät koulussa
viihtymistä, oppimismenestystä ja työrauhaa. Piiloliikuttaminen on oiva keino tuoda fyysistä aktiivisuutta arkeen. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että oppitunteja, välitunteja ja tapoja
tehdä asioita muutetaan hienovaraisesti niin, että fyysinen
aktiivisuus toteutuu siinä sivussa, huomaamatta, oppiaineesta
riippumatta.

3.1 Vesisankarit

Alueet
yhteensä

Valtakunnalliset

Kaikki
yhteensä

Miesopettajat

108

118

226

Naisopettajat

287

461

748

Poikaoppilaat

160

18

178

Tyttöoppilaat

341

77

418

Yhteensä

896

674

1570

kun se vuotta aiemmin oli 152 osallistujaa. Kasvua osallistujamäärien keskiarvossa oli huimat 32 %, joka on merkittävä
kasvu.
Tapahtumien rastipisteinä olivat monipuolisesti vesitaitoihin liittyvät tehtävät. Rastipisteien sisältö vaihteli riippuen
mukana olleista toimijoista. Rastipisteinä olivat mm. pelastusliivien käytön opettelua ja uintia liivit päällä, pelastuslauttaan
pelastautumista, jollan kaatamista ja siitä pelastautumista, eri
pelastusvälineillä pelastamista sekä Vesi-Annen kuljettamista
ja uhrin altaasta pelastamista, ensiaputaitoja kuten kylkiasentoon kääntämistä, uintitekniikan harjoittelua, solmuja, melontaa, SUP-lautailua, hyppy- ja sukellustehtäviä, uppopalloa,
snorkkeliuintia, vapaasukeltamista, uimataito-, vesiseikkailuja Wibit-ratoja, merenneitouintia, vedenalaista tikkaa, vaatteet
päällä uimista sekä vesijumppaa.

Toimintavuoden 2019 aikana järjestettiin yhteensä 81 Vesisankarit-tapahtumaa ympäri Suomen ja niihin osallistui yhteensä
16 351 henkilöä. Tapahtumista 59 oli kaikille avoimia tapahtumia ja 22 koululaistapahtumaa. Kaikille avoimiin tapahtumiin
osallistui yhteensä 10 347 osallistujaa ja koululaistapahtumiin
6004 osallistujaa. Avoimista tapahtumista kolme oli kohdennettu maahanmuuttajille ja niihin osallistui 162 henkilöä.
Lisäksi avoimena tapahtuma pilotoitiin Kustavissa rantatapahtumaa, johon osallistui 120 henkilöä. Vuoden aikana Vesisankarit-tapahtumia järjestettiin 73 eri paikkakunnalla, joista 18 oli
uusia tapahtumapaikkakuntia.
Vuodesta 2018 osallistujamäärä kasvoi 4 %. Huomioitavaa,
että tapahtumia oli 21 vähemmän kuin vuonna 2018. Vuonna
2019 osallistujakeskiarvo tapahtumaa kohti oli 202 henkilöä,

20 319

Koululiikuntaliitto liikutti vuosina 2018 ja 2019 koululaisia
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Vesisankarit esittelivät toimintaansa ja materiaaleita neljässä
eri tapahtumassa. Opinmäen UrheiluExpossa, Aseman koulun
Sankarit-päivässä, Liikkuvan koulun alueseminaarissa ja
Kallion ala-aste toteutti soveltavan Vesisankarit-tapahtuman.
Yhteensä muihin tapahtumiin osallistui 486 koululaista ja
opettajaa.
Muina toimenpiteinä julkaistiin Vesisankarit-ideakortit
tapahtumien rastipisteiden monipuolistamiseksi sekä tuotettiin Vesisankarit värkkää -esite pelastuskanisterin tekemiseksi. Vesisankareiden viestintää laajennettiin ja perustettiin
Instagram-tili vuoden 2019 alussa.
Tapahtumien palaute jatkui edelleen hyvänä. Tapahtumien
monipuolisuutta kehuttiin ja tapahtumiin oltiin valmiita osallistumaan uudestaan. Keskiarvotapahtumien kokonaisarviosta
oli 3,47 (asteikko 1-4, josta 4 paras).
Viestinnässä pystyimme edelleen kasvattamaan mediaosumien määrää. Myös rahoittajat ovat saaneet huomiota,
erityisesti sosiaalisen median kautta. Uutisosumia oli 142. Eri
tahojen (esim. kunnat, seurat, sanomalehdet) tekemät sosiaalisen median päivitykset tavoittivat 590 548 käyttäjää ja somekanavissa (Facebook, Twitter, Instagram) oli yhteensä 332
osumaa.
Vesisankareiden Facebook-sivulla tehtiin 228 postausta ja
ne tavoittivat 96 798 käyttäjää. Facebook-tilillä on 506 seuraajaa. Lisäksi perustettiin uutena Vesisankarit Instagram-tili,
jolla on 326 seuraajaa.
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Kansalaisaktiivisuus

Muu mainitsematon
seminaari /
tapahtumapäivä (531)

KLL-koululaistoimijoita
(lapsia/nuoria) (481)

KLL-koululaistoimijoita
(lapsia/nuoria) (481)

Kouluja KLL-alueen
toiminnan piirissä (382)
Lajikoulutus (270)

Koulujen liikuntayhdyshenkilöitä (711)

Power Mover -koulutus (212)
SPIN-vertaisohjaajakoulutus (108)
Muut verkostot ja
yhteistyökumppanit,
arvio (100)
OKL-tapaamiset (95)
Liikunnan yhdyshenkilötapaaminen (87)
Kuntia KLL-alueen
toiminnan piirissä (64)

KLL-toimikunnissa
henkilöitä (23)

Muu mainitsematon
koulutus (1 049)
Educa (1 352)

3.2 Juoksusankarit

Alueliikuntajärjestöyhteistyö (23)

luliikuntaliitto ja Suomen Palloliitto
aloittivat OKM:n tukeman hankkeen
v. 2016. Vuosi 2018 oli viimeinen
OKM:n tukema toimintavuosi.
Vuonna 2019 maksuttomissa Pallosankarit-tapahtumissa
koululaisille tarjottiin elämyksiä
sovelletusta jalkapallosta pelien ja
taitopihaharjoitusten avulla. Lisäksi
Koululiikuntaliiton N.Y.T! -toimintaradoilla ja Juoksusankarit-radoilla
harjoitellaan perusliikuntataitoja.
Luokat pelasivat sovelletuin säännöin jalkapalloa sekä tutustuivat
opettajan johdolla monipuolisiin
toimintarasteihin ennakkoon tehdyn aikataulun mukaan.
Tapahtumat olivat suunnattu esikoululaisista 10.luokkalaisille, jotka tarvitsevat erityistä tukea. Tapahtumat järjestettiin
yhteistyössä KLL:n, SPL:n, kuntien ja paikallisten liikuntaseurojen kanssa. Tapahtumat ovat poikineet myös uusia
jatkuvan harrastamisen paikkoja uusien erityisliikuntaryhmien muodossa.

Juoksusankarit olivat esillä eri
tapahtumissa vuoden aikana.
Pallosankarit tapahtumissa oli
juoksuun liittyviä toimintapisteitä.
Kilpailutapahtumista Maastojuoksukisoissa oli oma Juoksusankarit
alue, jossa kymmenet lapset kävivät
testaamassa aitomista ja pujottelua
juosten. Oulussa Aseman koululla
toteutetussa Sankarit-päivässä 23.5.
esiteltiin Juoksusankarit-rataa, jossa
koulun oppilaat juoksivat päivän
aikana 222 km eli yli viisi maratonia.
Juoksusankarit-materiaalit ja
toimintamallit ovat toimivia eri ympäristöissä. Monipuolista
materiaalia markkinoitiin eri viestintäkanavissa.

3.3 Pallosankarit
Pallosankarit-hanke kannustaa erityistä tukea tarvitsevia koululaisia harjoittelemaan monipuolisesti palloilutaitoja. Kou-
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Vuoden 2019 aikana järjestettiin seuraavat Pallosankarittoimintapäivät
Helsinki, Töölö, Sahara
Vantaa, Havukosken tekonurmi
Nurmijärvi, Nurmijärven Sähkö Areena
Pori, Karhuhalli
Turku, Impivaara
Yhteensä 1 150 koululaista tutustui Pallosankarit toimintaan.

PYÖRÄ
SANKLLA.FIRIT
K

3.4 Pyöräsankarit
Pyöräily elämäntavaksi -hankkeessa edistetään pyöräilyä eri
muodoissa yläkoulussa ja toisella asteella. Pyöräily tuodaan
osaksi koulun ja oppilaitoksen toimintakulttuuria, jolloin
pyörää hyödynnetään osana oppimista, teemapäiviä ja arkimatkoja. Koululiikuntaliiton ja Pyöräilykuntien verkoston
Pyöräily elämäntavaksi -hankkeen muodostavat Pyöräsankarit
ja Kampussankarit.
Pyöräsankarit toteutti vuoden 2019 aikana 20 kouluvierailua
ympäri Suomen, joihin osallistui 5 037 koululaista ja opettajaa.
Pyöräsankarit-kouluvierailuissa yläkoululaiset harjoittelivat
pyöräilytaitoja pyöräradalla, kaksintaistelussa, pyörätempuissa
ja eri oppiaineintegraatioissa. Lisäksi koulut kokosivat Pyörätiimin, joka sai koulutuksen pyöräilyn edistämiseen koulussaan.
Lisäksi Pyöräsankarit vierailivat liikunnan- ja terveystiedonopettajien koulutuspäivillä, Liikkuva koulu -seminaarissa,
Opinmäen UrheiluExpossa ja Aseman koulun Sankarit-päivässä. Yhteensä näihin osallistui 430 opettajaa ja koululaista.
Vuoden aikana koostettiin 10 pyöräilyoppituntimateriaalia,
jossa pyöräily integroidaan osaksi eri oppiaineita sekä tehtiin
Pyörätiimien koulutusmateriaali sekä fillaritanssivideo.
Pyöräsankarit saivat huomiota tapahtumapaikkojen sanomalehdissä. Yle alueuutiset tekivät kaksi radio- ja yhden tv-jutun
kouluvierailuista. Lisäksi Pyöräsankarit näkyi laajasti Koululiikuntaliiton viestintäkanavissa (mm. Instagram).

3.5 Temppusankarit
Suomen Voimisteluliiton kanssa toteutettiin 23 Temppusankarit-videota, joissa on liikekehittelyt yleisimpiin voimisteluliikkeisiin. Videot on jaettu kolmeen kategoriaan; liikkumistaidot,
tasapainotaidot ja välineen käsittelytaidot. Videot julkaistiin
tammikuussa 2019. Videoita on yhteensä katsottu vuoden
aikana 32 458 kertaa.
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3.6 Tsemppari -diplomilla
huomioidaan ja kannustetaan
koululaista yrittämään

Tsempparin tunnusmerkkejä ovat:
• yrittää parhaansa ja on sitkeä yrityksessään!
• on liikuntamyönteinen!
• kannustaa muita!
• luo positiivisella asenteellaan luokan/koulun
yhteishenkeä toiminnallisin tavoin!

nimi

DIPLOM

IN

joka toim
innallaan
Tsempp
arin tunn ja asenteellaan
usmerki
täyttää
t.

!

Koululaisen liikunnalliseen elämäntapaan vaikuttaa moni
asia, jotka aikuisen tulee tunnistaa. Koululaiset ovat erilaisia
liikuntamotivaatioltaan, kuten myös heitä opettavat opettajat.
Kannustaminen, omien rajojen kokeileminen, uskaltaminen ja
positiivinen kannustaminen voimaannuttaa kokeilemaan ja
etsimään omaan liikuntatyyppiään ® Kouluviihtyvyyteen vaikuttaa merkittävästi koetut opettaja- ja kaverisuhteet. Kannustamisella teemme koululaisen näkyväksi. Sillä voi olla
suuri merkitys liikuntaan ja liikunnalliseen elämäntapaan
suhtautumisessa. Emme hae parasta, haemme positiivista
ja yritteliästä koululaista. Viesti otettanee innolla vastaan
kotonakin.
Kun olet
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Vuoden 2019 Tsempparit- diplomeja ja tavarapalkintoja
jaettiin seuraavissa kunnissa yhteensä 43 koululaiselle: Hakojärvi, Hamina, Haukipudas, Helsinki, Hytölä, Hämeenkyrö,
Jokela, Karjaa, Kotka, Kuivanto, Mattilanperä, Nokia, Oulu ja
Rauma.

3.7 Power Mover tanssittaa
ympäri Suomea
Koululiikuntaliiton eniten koululaisia liikuttava toiminta, Power Mover tanssitti lapsia ympäri Suomea lähes 600 koulussa.
Lähes 60 000 lasta opettajineen opetteli uuden Power Mover
tanssin Anna Puun “Keho puhuu-kappaleen” tahdissa. Koreografian tanssiin teki hämeenlinnalainen Tiia Redsven-Heino.
Videon kuvauksissa Anna Puu oli mukana kannustamassa
nuoria tanssimaan ja “puhuttelemaan omaa kehoaan”. Samalta
Power Mover videolta löytyy myös Juoksu-, Pyörä- ja Vesisankarit toimintaa käytännön esimerkein. Lisäksi Pyöräsankarit
koordinaattori Miikka Mäkelä opetti videolla tekemänsä
hauskan “Fillaritanssin”. Power Mover videot ovat vuosittain
liikuttaneet opettajia ja koululaisia 24 vuotta ja matka jatkuu.

3.8 N.Y.T! -toiminta
N.Y.T! -toiminnassa innostetaan harjoittelemaan perusliikuntataitoja N.Y.T! -materiaalin avulla. Kuusi erilaista materiaalikokonaisuutta tarjoavat innostavia harjoitteita liikunnallisten
perustaitojen opettamiseen. Liikkumisympäristöinä ovat sali,
piha ja metsä. N.Y.T! -materiaalien avulla liikutettiin vuoden
aikana 1 760 koululaista. Pallosankarit-tapahtumissa N.Y.T!
-radoilla liikkui 1 150 koululaista.
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4

Palloilusarjat
(joukkuelajit)
lusarjoista. Yhteensä yli 300 joukkuetta osallistui kauden
2019–2020 aikana salibandysarjaan. Kaiken kaikkiaan 4 600
koululaista pelasi kauden aikana salibandysarjaa. Suurimmat kaupungit pelasivat omat esikarsintansa, joista voittajat
jatkoivat KLL:n sarjaan.
Kaikkien sarjojen (pojat lukio, tytöt lukio, pojat yläkoulu,
tytöt yläkoulu) kuusi aluemestaria selviää Helsingissä 22.–
23.4.2020 järjestettävään lopputurnaukseen. Lopputurnaukseen osallistuu yli 300 koululaista.

Pallopelit ovat koululaisten keskuudessa suosittuja niin harrastustoimintana kuin liikuntatunneilla. Ne ovat oivia perusliikuntataitoja kehittäviä lajeja, jotka samalla tukevat sosiaalisten
ja ryhmätyötaitojen kehittymistä. Pallopeleillä saadaan massat
liikkeelle ja niiden suosio on vuodesta toiseen taattua!

4.1 Jalkapallo
Yläkoulujen ja lukioiden jalkapallosarjoihin osallistui kaudella
2019–2020 yhteensä 210 joukkuetta. Suurimmat kaupungit
pelasivat omat esikarsintansa, joista voittajat jatkoivat KLL:n
sarjaan. Yhteensä yli 3 100 oppilasta pelasi jalkapallon mestaruudesta. Jalkapallosarja järjestettiin viidessä eri sarjassa (pojat
lukio normaalipeli, pojat lukio, tytöt lukio, pojat yläkoulu ja
tytöt yläkoulu). Yläkoulun poikien sarja jatkoi suosituimpana
jalkapallosarjana. Jalkapallo oli toiseksi suosituin KLL:n palloilusarjoista.

4.3 Muut palloilulajit (pesäpallo, korikäsi- ja lentopallo)
Koululiikuntaliiton pesäpallosarjaan osallistui 24 joukkuetta,
joissa 360 pelaajaa. Lentopallosarjaan osallistui 65 joukkuetta ja 650 pelaajaa. Koripallosarjaan osallistui 415 pelaajaa.
Lisäksi kauden aikana järjestettiin yhteistyössä Suomen
käsipalloliiton kanssa käsipallosarja, johon otti osaa 57 joukkuetta. Yhteensä kaikissa KLL:n palloilusarjoissa oli mukana
690 joukkuetta ja 9 100 koululaista. Poikien osuus on 5 700 ja
tyttöjen 3 400.

4.2 Salibandy
Salibandy jatkoi suosituimpana lajina oppilaiden palloi-
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5

Koululaisten mestaruuskilpailut
(yksilökisat)

Koululaisten mestaruuskilpailuilla on
liitossa pitkät perinteet aina v. 1946 asti.
Lähtökohtaisesti kilpailut ovat avoimia
kaikille koululaisille, eikä osallistumiseen tarvita lisenssiä. Monet lajiliitot ja
seuratoimijat haluavat tehdä yhteistyötä
Koululiikuntaliiton kanssa, sillä kisat ovat
arvostettuja ja useat huippu-urheilijat ovat
joskus osallistuneet kisoihimme. Valikoima on vuosien varrella jonkin verran
muuttunut, mikä on ihan luonnollinen kehityskulku. Mestaruuskisojen tavoitteena
on tarjota kilpaliikunnasta motivoituneille
ensimmäinen kansallisen tason mittelö.
Toimintakulttuurin ja kouluviihtyvyyden
näkökulmasta tulee arvostaa laajaa ja
monipuolista toimintaa, sillä nämä ovat
konkreettisia koululaisten osallisuutta
lisääviä keinoja.

5.1 Golf
Koululaisten golfmestaruudet ratkottiin
Nokian River Golfissa 13.9.2019. Kisaan
osallistui 195 koululaista, joista tyttöjen
osuus oli 48.

5.2 Maastohiihto
Koululiikuntaliiton maastohiihtokilpailut siirtyivät vuosien tauon jälkeen yksin
KLL:n organisoimaksi. Aiempi järjestelyorganisaatio oli Suomen Hiihtoliiton ja Koululiikuntaliiton yhteistyössä sopima. Molemmissa järjestelyissä paikallinen hiihtoseura
teki käytännön työt kisoissa. Vuoden 2019
kisat järjestettiin Kemissä Karihaaran
Visan, Visa Ski Teamin toimesta. Onnistuneesti toteutettuihin kisoihin osallistui
424 hiihtäjää 13–16 -vuotiaiden ikäluokissa.
Aiemmin mukana olleet 17–20 -vuotiaiden
ikäluokat jäivät Hiihtoliiton kanssa tehdyn
sopimuksen mukaisesti pois KLL-kisoista.

5.3 Maastojuoksu
Koululasten maastojuoksukisat toukokuisessa kevätsäässä keräsi Vierumäen Cooke
golfkentän harjoitusalueelle hieman alle 300
juoksijaa. Upealla nurmialustalla kilpailtu
tapahtuma keräsi kiitoksia osallistujilta ja
huoltajilta. Kaikki toiminnot keskittyvät
tiiviisti pienelle alueelle ja se tuo hyvän tunnelman tapahtumaan. Nämä maastojuoksukilpailut olivat jo kuudennet Vierumäellä
järjestetyt KLL-maastot sen jälkeen, kun ne
aloitettiin uudelleen vuonna 2012.
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Koululiikuntaliitto Kou
Haluamme mahdollistaa onnellisen ja merkityksellisen elämän —

TAPAHTUMAP
AKTIIVINEN
KOULUPÄIVÄ

LIIKUNTAPOLITIIKKA

SANKARITTOIMINTA

MATERIAALIT

TAPAHTUMAT

229 valtakunnallista

TULOT
OKM-yleisavustus
316 000€
Oma varainhankinta
106 696€
Yksityisrahoitus
127 000€

13 %
6%
46 %
19 %

Varainhankinta-, sijoitusja rahoitustoiminta
44 118€

16 %

OKM-projektit
85 771€

KULUT
Koululaistoiminta
226 948€
Järjestötoiminta
159 811€
Opettajatoiminta
103 977€
Projektit
164 430€
Varainhankinta-, sijoitusja rahoitustoiminta
30 044€

4%

VIESTINTÄ

17 %
36 %

Sähköisessa m
Internetsivuilla

17 %

Uutiskirjeellä 3
26 %

Sosiaalisen me

Koulun oma liik
postitettiin 2 59

TOP 5 KOULULAISET

ulun oma liikuttaja 2019

liikkuminen kulttuurina ja elämäntapana.

PAIKKAKUNNAT

a opettaja- ja koululaistapahtumaa.

Power Mover

54 950

Yleisurheilu

13 348

Vesisankarit

13 329

Suunnistus

9 468

Jalkapallo

9 432

Vesisankarit

3 404

Power Mover

902

Salibandy

650

Ohjattu
sisäliikunta

306

Pyöräsankarit

283

mediaseurannassa 222 uutista.
139 281 vierailijaa.
294 tilaajaa. Ilmestyi 7 kertaa.

edian osumia 1 187.

kuttaja -tiedote ilmestyi 2 kertaa ja
98 koululle.

1,9€/liikutettu*
*OKM-yleisavustuksella

158 755 liikutettua koululaista
6 816 liikutettua opettajaa
1 080 tapahtumaa
yli 30 lajia

Infograafin on tehnyt:Susanna Aulin

TOP 5 OPETTAJAT

5.4 Paini

muiden toimijoiden kanssa järjestämä tapahtuma sujui suunnitelmien mukaan. Koululiikuntaliitto kiittää Keuruun kisailijoiden toimijoita erinomaisesti toteutetusta suunnistuskisasta,
joka oli vuoden suurin ja haastavin KLL-tapahtuma.
Suunnistukseen liittyy myös olennaisena osana tiedonsiirtokokous, jossa edellisen vuoden järjestäjä kertoo seuraavien
vuosien kisajärjestäjille, mikä onnistui ja missä jäi parantamisen varaa. Lisäksi tulevat järjestäjät saavat kaikki lukumäärätiedot eri osa-aluilta, mikä helpottaa tulevan tapahtuman
suunnittelua ja toteutusta. Tämä kokous järjestetään vuoden
vaihteessa, jossa kaikki tieto pidetyistä kisoista on kerätty ja
uuteen tapahtumaa on riittävästi aikaa.

Koululiikuntaliiton ohjelmassa on kaksi painijoille tärkeää
kilpailua: KLL-kreikkalais-roomalaisen painin mestaruuskisat
keväällä, sekä KLL-vapaapainin mestaruuskisat syksyllä. Molempiin kisoihin ottaa osaa 250–300 painijaa. Kuluvana vuonna
kilpailut käytiin keväällä Vantaan Korsossa Ylä-Tikkurilan
Kipinän toimiessa hyvänä järjestäjänä, sekä syksyllä Tampereen Tesomassa Kooveen järjestämissä kisoissa. Molemmissa
kilpailuissa oli erinomaiset kilpailupaikat ja järjestelyt toimivat
moitteettomasti. Vantaan kisoihin otti osaa 260 ja Tampereen
vapaan kisoihin 252 painijaa.
Tyttöjen sarjoihin on painijoiden määrä nousussa, vaikka
kuluvana vuonna ei tyttöjen osallistumisennätystä tehtykään.
Kokonaisuutena KLL-painien osallistujamäärä on pudonnut
2010-luvun alun reilusta 300 osallistujasta reiluun 250 osallistujaan/kisa. Laskeva trendi on nähtävissä myös muissa KLLkisoissa.

5.6 Oman tanssin kisa — Power Mover
Tanssin voimaa oli jälleen Oman tanssin kisassa, kun kuudessa
aluetapahtumassa nähtiin upeita koululaisryhmien esityksiä. Uutena sarjana aloitti yläkoulun ja lukion opiskelijoille
sooloesitykset. Kuudessa aluetapahtumassa: Askola, Hauho,
Oulu, Pori, Seinäjoki ja Vantaa, oli hyvä tunnelma ja yhteensä 1
569 tanssijaa. Alueiden parhaimmisto kisasi finaalissa Malmitalolla Helsingissä 200 tanssijan voimin. Tanssikisan suojelija
Aira Samulin oli mukana finaalissa, jossa hän tähdensi paljon
käyttämäänsä lausetta juontaja Tuomo Järvisen haastattelussa,
“tärkeintä ei ole miltä tanssi näyttää, vaan miltä se tuntuu”.
Tuota Airan ohjenuoraa on Power Moveriin tuotu alku vuosista lähtien. Kuluneen vuoden kumppanina tanssikisassa oli
Kultajousi. Koululiikuntaliitto kiittää yhteistyöstä suojelija Aira
Samulinia ja Kultajousi Oy:tä.

5.5 Suunnistus
Keuruulla järjestettyyn suunnistuskilpailuun otti osaa 1 353
nuorta suunnistajaa ja seuraavan päivän viestiin 283 joukkuetta. Kilpailu käytiin erinomaisessa maastossa ja juuri tällaisiin
kisoihin sopivan Keurusselän liikuntapuistossa olleen kilpailukeskuksen ympärillä. Perjantain henkilökohtaisen kisan hieno
tunnelma huipentui Keuruun koulukeskuksessa järjestettyihin
palkintojen jakoihin ja sen jälkeiseen diskoon.
Keuruun kisailijoiden yhdessä kaupungin ja paikallisten
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kokemusta siltä osin oli riittävästi. Hutsin urheilukeskuksen
liikuntahalli oli tilava ja tatameille olisi mahtunut reilusti
enemmänkin nuoria judon harrastajia.

5.7 Yleisurheilu
Laitilassa pidettyihin KLL-kisoihin syyskuussa otti osaa 350
kilpailijaa. Laitilan Jyske ja Uudenkaupungin Kenttäkarhut
toimivat käytännön toteuttajina ja onnistuivat järjestelyissä
hyvin. KLL-yleisurheilun ajankohta oli syyskuun puolivälissä, joka on usein sääolosuhteiltaan haasteellinen. Vaikka useana vuonna on saatu nauttia kisojen aikaan hyvistä ilmoista,
niin tänä vuonna sää ei suosinut. Sateisessa, tuulisessa ja varsin koleassa säässä tehtiin kuitenkin hienoja tuloksia, joista
neljä nuorta teki KLL:n kisaennätyksen: A-poikien 100m 10,74
(+2,8) Eino Vuori Hämeenlinnasta, A-tyttöjen seiväs 383 Essi
Melender Vaasasta ja 3000m kävely 13.42,76 Peppi Ahponen
Joensuusta, sekä B-poikien moukarin tuloksella 74,34 voittanut Max Lampinen Mäntsälästä. Omia ennätyksiä tai lähelle
niitä pääsivät useat nuoret.
KLL-yleisurheilun ajankohta on puhuttanut laji-ihmisiä ja
vaihtoehdoksi on esitetty toukokuuta. Ainakaan vuonna 2020
uusi ajankohta ei toteudu, kun kisat pidetään Lahdessa 19.–20.
syyskuuta.

Sulkapallo
Helsingissä pelattiin muutaman vuoden tauon jälkeen koululaisten sulkapallokisat 2.–3.10.2019.
Kisoissa oli sekä kaksin-, että nelinpelit kilpa- ja harrastesarjoissa. Kilpailujen käytännön toteutuksen hoiti Helsingfors
Badminton Club Talin sulkapallohallissa. Osallistujia oli sekä
ruotsin- että suomenkielisistä kouluista. Pelipaikka oli erinomainen ja järjestelyt toimivat sujuvasti. Kisoihin otti osaa 153
pelaajaa, joista poikien sarjoihin 118. Suurin osa pelaajista tuli
ruotsinkielisistä kouluista. Sulkapallo sopii hyvin koululaisten
kilpailuksi, sillä erilaiset sarjat antavat mahdollisuuden niin
kilpailu- kuin harrastepelaajille kaksin- ja nelinpelissä. Tänä
vuonna tyttöjen osuus jäi selvästi poikien määrästä, samoin
kuin suomenkielisten koululaisten osallistuminen. Toivottavasti seuraaville vuosille löytyy hyvä järjestäjä ja tieto kisoista
tavoittaa myös suomenkieliset koulut.

Keilailu

5.8 Muut lajit

Keilailun kotiratakisaa jatkettiin edellisten vuosien malliin,
mutta valitettavan harva koulu lähetti tuloksia tai kävi keilaamassa Let´s Bowl! -kisan joukkueilla. Keilahalleissa käy paljon
koululaisia keilaamassa, mutta tähän kisaan saatiin toimintavuonna ainoastaan 185 keilaajaa. Määrä on pieni, kun huomio
sen, että keilahalleja on Suomessa lähes 150 ja Let’s Bowl!
-joukkuekisaan voi ottaa osaa lähimmässä keilahallissa.

Judo
Kiteellä järjestettiin ensimmäiset KLL:n valtakunnalliset
judokilpailut uutena kokeiluna. Kisoihin otti osaa 90 judokaa.
Olosuhteet ja järjestelyt olivat hyvät ja kaikki toimi erinomaisesti. Kiteen Kippon on aiemmin järjestänyt alueellisia
KLL-kisoja selvästi suuremmalla osallistujamäärällä, joten
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Koululiikuntaliiton liikuntatarjotin on monipuolinen
Tytöt

Pojat

Yhteensä

Tapahtumia

Joukkueita

Power Mover tanssi-dvd klubikouluja

53 872

1 078

54 950

0

0

Muu mainitsematon laji

6 335

7 009

13 970

32

594

Yleisurheilu

6 922

6 371

13 348

17

38

Vesisankarit

6 607

6 626

13 329

84

12

Suunnistus

4 368

4 671

9 468

5

424

Jalkapallo

3 643

5 171

9 432

17

601

Salibandy

2 686

5 204

8 440

17

533

Pyöräsankarit

2 759

2 719

5 782

23

281

Juoksu: sukkulaviestit

2 264

2 518

5 375

10

583

Koripallo

1 691

2 409

4 771

14

657

Maastohiihto

1 483

1 650

3 167

13

21

Tanssikisa Power Mover

2 026

51

2 472

9

386

N.Y.T!

1 176

1 262

2 438

10

246

-toiminta

1 168

1 228

2 460

4

60

Juoksu: maastojuoksu

851

917

2 150

7

375

Pesäpallo

910

921

2 007

20

156

Jääkiekko

680

868

1 628

5

75

Lentopallo

720

652

1 515

6

137

Juoksu (yksilö)

759

718

1 480

3

0

Pallosankarit

387

952

1 357

6

12

Suunnistus- viesti

454

467

1 229

3

305

Sulkapallo

368

712

1 086

6

0

FutsalSkaba

390

542

1 004

2

70

Erityisliikuntatapahtumat

318

570

898

10

0

Uinti

516

338

874

4

16

Parkour

229

203

451

2

17

Käsipallo

195

105

332

1

31

Paini: vapaapaini

67

223

291

1

0

Keilailu

65

120

283

44

54

Paini: kreikkalais- roomalainen

43

217

262

2

0

Luistelu

81

136

218

1

0

Golf

48

148

198

2

0

Laskettelu /snoukka

60

74

135

1

0

Kaukalopallo

0

112

122

2

8

Tanssi

48

3

59

1

7

Juoksusankarit

24

15

40

1

0
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KLL -aluetoiminta koululaisja opettajaliikunnassa
Aktiivisimmat alueet
opettajaliikunnassa 2019

Aluetoiminnan osalta vuosi 2019 oli määrällisesti huippuvuosi!
Suurimat osallistujamäärät raportoidaan Turussa, Tampereella
ja Oulussa – tässä järjestyksessä. Turku hyödyntää loistavasti
Koululiikuntaliiton matalankynnyksen toimintaa ja materiaalia
koulujen arjessa. Turussa hyödynnetään Sankarit-toimintoja
(Vesi-, Pallo- ja Pyöräsankarit) muokkaamalla niistä Turun
koulumaailmaa palvelevia kokonaisuuksia. Samoin Turku
toteuttaa omalla, muokatulla tavalla N.Y.T! -ratoja sekä SPINtoimintaa.
On huomioitava, että kehityssuunta tukee yleisiä trendejä
mm. kaupungistumista ja lähiliikuntaa. Tulokset osoittavat
sen, että kaupungeilla on pitkäjänteinen suunnitelma ja koordinointiosaaminen koululaisten liikuttamisessa. Koordinoinnin tarpeesta on viestitty eri tahoilta — kouluista, 3. sektorin
toimijoiden puolesta ja poikkihallinnollisuuden näkökulmista.
Vaikuttavaa ja tehokasta saadaan aikaiseksi, kun kunnalla ja
kaupungilla on selkeä vaikuttavuustavoite esim. KLL:n toiminnalle ja kokonaisuudelle, että mahdollisimman moni saavuttaa
liikkumisen ilon.
Puhtaasti opettajien vapaaehtoistoimijuuteen on KLL:n
aluetoiminta perustunut vuosikymmeniä. Opettajat ympäri
Suomea ovat omaa innostustaan, osaamistaan ja harrastuneisuuttaan tarjonneet alueensa koululaisille ja opettajille
KLL-aluetoiminnan nimissä. Aluetoiminta on kuitenkin ollut
jo pidempään muutosten poluilla, johon ovat vaikuttaneet ympäristössä tapahtuneet muutokset ja päätökset. KLL-aluetoimijuudella on monet kasvot – on pitkäaikaisia, hyvin verkottuneita alueliikuntavastaavia, kuten myös toimikuntia. Parhaiten
perinteinen KLL-aluetoiminta on vastannut kuntien välisistä
kisajärjestelyistä ja niille on yhä vankka kannattajajoukkonsa
-niin lapsissa kuin aikuisissa. Aluetoimintaan sitoutuminen
on kuitenkin muutoksessa. Tulemme uuden strategian myötä
tarjoamaan uusia osallisuuden mahdollisuuksia niillä alueilla,
joilla perinteinen organisoituminen ei enää palvele tarkoitustaan, kuten joskus on tehnyt. Perinteisen aluetoiminnan
vahvimmat toimijat koululaisliikunnassa ovat Satakunta,
Keski-Suomi, Varsinais-Suomi ja Pohjanmaan alue kokonaisuudessaan. Savossa ja erityisesti Mikkelin seudulla toiminta
on vakaata. Iloinen yllättäjä v. 2019 oli Päijät-Häme.
Aluetoimijat kokeilevat uusia asioita. Satakunnassa KLL:n
pitkäaikainen alueliikuntavastaava Timo Stenfors ylläpiti viikkojen ajan suunnistusrasteja niin koululaisille kuin avoimesti
kaikille halukkaille, mm. perheille ja vastaa todella runsaslukuisesta Power Mover -aluetapahtuman järjestämisestä
kilpatoiminnan ohella.
Keski-Suomessa pitkäaikainen toimija Eero Heikkinen,
jolle myönnettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön arvokkain
ansioristi kullatuin ristein, välitti kapulan hienosti seuraajalleen Samuli Pentinniemelle, joka on tiimiensä kanssa jatkanut
upeasti keskisuomalaisten koululaisten liikuttamista. KeskiSuomessa tavoite on koululaisille mieluisen harrastuksen
löytyminen eri liikuntatapahtumien ja kokeilujen myötä
paikallisten urheiluseurojen kanssa yhteistyössä. Opettajille
järjestetään toiminnallisia ja virkistyksellistä toimintaa yhteistyössä mm. lajiliittojen kanssa.
Päijät-Hämeessä Miia Alho tuoreena tulijana on tehnyt tänä
vuonna upean tuloksen. Koululaisurheilu on virallista koulu-

Pääkaupunkiseutu 40 %

PohjoisPohjanmaa 21 %

Satakunta 3 %
Savo 7 %
KeskiSuomi 10 %

Pohjanmaa 19 %

toimintaa, kun se on koulun vuosisuunnitelmassa huomioitu.
KLL:n Varsinais-Suomen alue toteuttaa savuttomia turnauksia.
Koululaisten tupakkatuotteiden käyttöön kiinnitetään erityistä
huomiota turnauksien ja kilpailujen aikana.
Opettajatoiminnassa odotuksemme ovat korkealla, sillä
OAJ on nimennyt v. 2020 teemaksi hyvinvoinnin. Pohjanmaalla
on perinteitä hyvästä yhteistyöstä jäsentemme eli OAJ-alueen
kanssa, joten toivomme, että hyvinvoinnin edistäminen nousee
arjessa uuteen lentoon myös koulu- ja varhaiskasvatusyhteisöissä, jotka ovat KLL:n primäärit kohderyhmät.
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Opettajan hyvinvoinnin ja osaamisen
tukeminen liikunnan keinoin
Liikutetut opettajat 2019

Koululiikuntaliitto KLL ry:n jäseniä ovat OAJ-alueet sekä
Suomen Luokanopettajat. Tehtävämme on tukea opettajia
ja henkilökuntaa kouluissa ja varhaiskasvatuksen piirissä
liikunnan keinoin. Opetussuunnitelma määrittää varsinaisten
liikuntatuntien sisällön, mutta Koululiikuntaliitto on tuottanut
paljon materiaalia, joka soveltuu eri tavoin liikuntaan motivoituneiden liikuttamiseen ja toiminnalliseen ilmiöoppimiseen.
Tämä materiaali on koettu mm. opettajien ja varhaiskasvattajien piirissä tärkeäksi oman työssä kehittymisen kannalta,
sillä ammattiroolissaan opettajan tärkein tehtävä on opettaa
koululaisia kouluaikana. Koululiikuntaliitto ja KLL-alueet tarjoavat opettajille ja opettajayhteisöille myös kilpa- ja virkistysliikuntaa oman ja työhyvinvoinnin tueksi. Valtakunnallisista
tapahtumista vastaa KLL:n toimisto ja KLL-alueet toimivat
OAJ:n alueilla yhteistyössä muiden aluetoimijoiden kanssa.

Laji

Miesopettajat

Naisopettajat

Vesisankarit

1 612

1 792

Power Mover tanssi-dvd
klubikouluja

70

832

Salibandy

397

253

Muu mainitsematon laji

228

336

Ohjattu sisäliikunta

21

285

Pyöräsankarit

89

194

Kaukalopallo

212

0

Kuntokortti

80

85

7.1 Kaukalopallo

Lentopallo

76

40

Golf

49

40

Opettajien kaukalopallomestaruuksista pelattiin kahdessa eri
sarjassa. Veteraanisarjassa ikäraja on 40 vuotta ja A-sarja on
avoin. Pelit pelataan OAJ:n paikallisyhdistysjoukkuein.

Sopulivaellus

12

53

Pallosankarit

20

40

20

heidän perheilleen suunnattu vuosittainen vaellustapahtuma.
Vuonna 2019 Sopulivaellus järjestettiin Kebnekaisen maisemissa. Mukana oli 65 osallistujaa.

A-sarjan mestaruudet ratkottiin Kuopiossa 10 joukkueen
kesken ja mestariksi selvisi Lappeenranta. Veteraaniturnaukseen otti osaa 7 joukkuetta. Turnaus pelattiin Vierumäellä ja
mestaruus matkasi Raumalle. Yhteensä kaukalopalloturnauksiin otti osaa yli 200 opettajaa.

7.5 Opettajien kohtaamiset

7.2 Salibandy

Vakiintuneet opetushenkilöstön kohtaamispaikat ovat Educamessut Helsingissä, liikunnan- ja terveystiedonopettajien
Opintopäivät ja OKL-infotilaisuudet. Näiden lisäksi olimme
mukana Liikkuva koulu -alueseminaarissa Vantaalla sekä
valtakunnallisessa Liikkuva ja oppiva yhteisö -seminaarissa
Tampereella.
Educa-messuilla tehtiin tutuksi Sankareita. Sankarit esitettä jaettiin 730 kpl, Koulun oma Liikuttaja –tiedotetta 450 kpl,
Pallosankarit-opasta 190 kpl, Vesisankarit-käsikirjaa 390 kpl
ja uutiskirjeen tilaajia saatiin 720 kpl. Järjestimme Tieto-lavalla
Aivot liikkeelle -luennon, jossa luennoitsijana Hannu Moilanen. Luennolle osallistui 350 henkilöä.
Liikkuva ja oppiva yhteisö -seminaarissa Pyöräsankarit
esittelivät oppiaineintegraatiota ja pyörärataa. Työpajaan osallistui 81 opettajaa.
Liikunnan- ja terveystiedonopettajien Opintopäivillä Turussa oli Power Mover -tanssitunnit ja Pyöräsankarit-demo. Lisäksi näyttelyosastolla esiteltiin Koululiikuntaliiton toimintaa.
Opettajankoulutuslaitoksessa Turussa esiteltiin Koululiikuntaliiton toimintaa opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoille.
Paikalla oli 96 opiskelijaa.

Salibandy on vakiinnuttanut paikkansa opettajien suosituimpana lajina. Vierumäellä pelattuun turnaukseen otti osaa yli
450 opettajaa, joista naisten osuus oli 155. Turnaus pelataan
OAJ:n paikallisyhdistysjoukkuein. Mukana oli neljässä eri
sarjassa 30 joukkuetta. Miesten mestaruus meni Lappeenrantaan, naisten mestaruus Heinolaan ja sekasarjan mestaruus
Riistavedelle.

7.3 Lentopallo
Opettajien Ope-300 lentopallossa kentällä olevien pelaajien yhteenlaskettu ikä tulee olla yli 300 vuotta ja pelit pelataan OAJ:n
paikallisyhdistysjoukkuein. Turnaus järjestettiin yhteistyössä
SAKU ry:n kanssa Vierumäellä. Mestaruus matkasi vuonna
2019 Espooseen.

7.4 Sopulivaellus
Opettajien perinteinen Sopulivaellus on OAJ:n jäsenille ja
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Koululiikuntaliiton medianäkyvyys vuonna 2019

Järjestötoiminta

8.1 Viestintä

kuului Koululiikuntaliiton lisäksi Golfliitto, Hiihtoliiton Lumilajit liikuttavat, Terve koululainen ja Suomen Urheiluliitto.
Vesisankareille avattiin vuoden alussa oma Instagram-tili.
Seuraajia on 360. Kanavalla kerrotaan tapahtumista, materiaaleista ja annetaan vinkkejä vesitaitojen harjoitteluun. Facebook-seuraajia Vesisankareilla on 506 (Vuonna 2018 tykkääjiä
339). Facebookissa markkinointiin aktiivisesti Vesisankarittapahtumia. Lähes kaikista 81 tapahtumasta tehtiin Facebooktapahtuma, jolla saatiin tapahtumien osallistujamäärää
kasvamaan.
Toiminnastamme viestittiin monipuolisesti yhteistyökumppaneiden viestintäkanavissa. OAJ:n yhdistystiedote nosti
toimintaamme esille yhdeksän kertaa. Liikkuva koulu -ohjelman nettisivuilla on koululaisten liikuttamiseen suunnatut
Sankarit-materiaalimme vinkkeinä. Luokanopettaja-lehti teki
elokuussa jutun Sankareistamme.

Koululiikuntaliiton viestintäkanavat ovat pysyneet ennallaan.
Tiedotuksessa käytimme nettisivuja, uutiskirjettä ja Koulun
oma liikuttaja -tiedotetta sekä sosiaalisen median kanavia: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ja Pinterest. Vesisankarithankkeella on nettisivut vesisankarit.fi ja somekanavat Facebookissa ja Instagramissa. Koululaiskisojen käsiohjelmissa
julkaistiin puheenjohtajan tervehdys ja liiton informaatiosivu.
Educa-messuille tehtiin interaktiivinen Sankarit-esite yhteistyössä JS/Suomen kanssa. Painetussa esitteessä oli video- ja
linkkiupotuksia, jotka avautuivat kännykkäsovelluksen avulla.
Uutiskirje ilmestyi vuoden aikana seitsemän kertaa. Tilaajia
oli vuoden lopussa 3 294 tilaajaa. Vuonna 2018 tilaajia oli
2 473. Educa-messuilla kerättiin uutiskirjeen tilaajia ja suurin
osa uusista tilaajista tuli messuilta.
Painettu Koulun oma liikuttaja -tiedote ilmestyi tammi- ja
elokuussa. Tiedote postitettiin 2 598 koululle. Lisäksi tiedotetta
jaettiin Koululiikuntaliiton tapahtumissa (kuten Vesisankarittapahtumat), kisoissa sekä yhteistyökumppanien tapahtumissa kuten OAJ:n Nuoret Opettajat -koulutuksissa. Tiedotteen
painos oli tammikuussa 4 400 kpl ja elokuussa 4 000 kpl.
Koululiikuntaliiton somekanavien viestintää tehostetiin
kuluvan vuoden aikana. Instagramiin postattiin erityisesti tapahtumafiiliksiä. Instagramissa oli 1 025 seuraajaa. Facebookissa
seuraajia oli vuoden lopussa 3 066 (vuonna 2018 tykkääjiä 2 832).
Power Moverin Facebook-sivulla tiedotettiin nuorten
tanssiuutisia oman tanssin kisasta sekä Power Mover -videoon
liittyvistä aiheista. Tykkääjiä oli 1 320 (vuonna 2018 tykkääjiä
1 292). Power Moverin 589 klubikoululle lähetettiin USB-tikulla
opetusvideo kahdesta uudesta tanssista ja muista Koululiikuntaliiton toiminnoista.
Ideoita koululiikuntaan Facebook-sivulla annetaan eri toimijoiden vinkkejä koululiikuntaan. Sivustolla oli seuraajia
3 736 (vuonna 2018 seuraajia 3 261). Vuoden 2019 päivitysrinkiin

Koululiikuntaliiton Internet-sivujen
tilastot 1.1.–31.12.2019
Koululiikuntaliiton internetsivuilla vierailtiin 139 281 kertaa
(vuonna 2018: 113 884) ja yksittäisiä kävijöitä sivustolla oli
75 999 (vuonna 2018: 59 584) Kävijät vierailivat yhteensä 329 879
sivulla (vuonna 2018: 273 523). Koululaiset-sivut oli suosituin
sivustomme. Siellä katsotuimmat sivut olivat tapahtumakalenteri ja palloilusarjat. Sivustollemme tullaan eniten etusivun
kautta ja google-haulla. Sosiaalisen median kanavista eniten
kävijöitä sivustollemme toivat Facebookissa jaetut linkit.
Vesisankarit-sivustolla oli vuonna 2019 kävijöitä 8 094
(vuonna 2018: 7 720) ja sivustolla vierailtiin 11 373 (vuonna 2018:
11 103). Kävijät vierailivat yhteensä 26 702 sivulla (vuonna 2018:
27 882). Katsotuimmat sivut ovat pysyneet samoina eli etusivun
kautta sisään ja tapahtumat sivuja katsottiin eniten. Materiaaleista eniten katsottiin uimataitoon liittyviä materiaaleja ja
Vesisankarit-käsikirjaa.
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Koululiikuntaliiton medianäkyvyys
1.1.–31.12.2019

Pohjoismaisessa yhteistyössä ovat mukana Färsaaret,
Grönlanti, Islanti, Norja, Ruotsi, Tanska ja Suomi. Virallinen
yhteistyö alkoi vuonna 1972. Yhteistyössä korostuvat jakaminen ja inspiraation haku. Lammin joukkue osallistui Viron
opettajien lentopalloturnaukseen tammikuussa 2019.

Käytimme mediaseurannassa ja tiedottamisessa Meltwaterin
seuranta- ja tiedotepalvelua. Tiedotepalvelun kautta lähetetiin
97 tiedotetta eri tiedotusvälineille. Vesisankarit käytti eniten
tiedotepalvelua tapahtumista tiedottamisessaan.
Vesisankarit tapahtumat keräsivät eniten uutisosumia
vuonna 2019. Myös Pyöräsankarit koulukiertue sai hyvin uutisosumia. Yle-alueuutiset tekivät tv- ja radiouutisen Pyöräsankareiden kouluvierailuista. Uutisoiduimpia kisojamme olivat
hiihto, suunnistus, yleisurheilu, paini ja judo. Sähköisessä mediaseurannassa uutisiamme oli 222. Uutisointia tekivät eniten
Lapin Kansa, Keskisuomalainen ja Karjalainen. Paikallislehdet
ovat maksumuurien takana ja printissä julkaistut uutiset eivät
jää seurantaamme.
Sosiaalisen median osumia oli 1 187. Uutisiamme sosiaalisessa mediassa jakoivat tasaisesti urheiluseurat, sanomalehdet,
koulut sekä yksittäiset henkilöt. Sosiaalisessa mediassa eniten
osumia saivat Sankarien lisäksi yksilökisat sekä palloilusarjat.

8.3 Hallinto ja talous
Koululiikuntaliitto tuottaa enemmän toimintaa kuin mihin
avustusmäärärahat edellyttävät. Yli 41 % rahoituksesta hankitaan itse. Alijäämä - 10 885,59 € johtuu siirtyvistä ja jaksotettavista erityisavustuksista.

8.4 Henkilökunta ja
luottamusorganisaatio
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. Luottamusorganisaatio ja verkostuneisuus löytyy
toimintakertomuksen liitteestä.

8.2 Kansainvälinen toiminta ja
ISF-maajoukkuekisat

8.5 Muu yhteistoiminta

Koululiikuntaliitto oli mukana International School Sport
Federationin, ISF toiminnassa. Koululiikuntaliitto on ollut
ISF:n jäsen järjestön perustamisesta eli vuodesta 1972 lähtien.
Jäsenmaita ISF:lla on kaikista maanosista. Koululiikuntaliitto
on virallinen ilmoittajataho kansainvälisiin koululaisurheilukilpailuihin.

Koululiikuntaliitto on vahvasti verkostoitunut eri koululais- ja
liikuntajärjestöjen parissa. Näet osallisuutemme tarkemmin
liitetiedoista.
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Liitetiedostot

9.1 Koululiikuntaliiton toimijat

Kristiina Jakobsson
Koulutuskeskus Opinkirjo hallitus: Salla Leinonen /Kristiina
Jakobsson
Liikkujan polku /Kuljettaja/ Vaikuttajaryhmä /Olympiakomitea: Kristiina Jakobsson
Liikkuva koulu 2.asteen työryhmä: Kristiina Jakobsson
Liiku terveemmäksi-verkosto: Sari Turunen ja Kristiina
Jakobsson
Liikkuva koulu- koordinaatioryhmässä Pyöräily elämäntavaksi -hanke osalta: Sari Turunen, Kristiina Jakobsson
OAJ: Kristiina Jakobsson, Raija Vahasalo ja Sari Turunen
Pallosankarit yhteistyössä Suomen Palloliitto: Jani Kangasniemi
Reijo Rautauoman säätiö: Kristiina Jakobsson ja Sari Turunen
SUH-hallitus: Sari Turunen
SUH-uimataitovaliokunta: Sari Turunen
Suomenkielinen Kouluviestikarnevaali säätiön Hallitus:
Terho Tomperi ja Sari Turunen (maaliskuun 2019 loppuun)
Hallintoneuvosto: Raija Vahasalo ja Kristiina Jakobsson
TEKO-hanke /UKK-instituutti: Kristiina Jakobsson
Vaikuttajaryhmä Olympiakomitea: Kristiina Jakobsson
Olympiakomitean verkostotapaamiset: eri henkilöitä
Koululiikuntaliiton toimistolta Vesisankarit yhteistyössä eri
toimijatahot: Susanna Aulin, Sari Turunen, Kristiina Jakobsson
Liikkujanpolku kuljettaja verkostossa yhtenä kuljettajana:
Kristiina Jakobsson
Pyöräilykuntien verkostossa Pyöräsankarit -hankkeen
osalta: Sari Turunen

Hallitus
Raija Vahasalo (pj)
Pasi Pesonen
Vesa Haapala (vpj)
Salla Leinonen varajäsen
Esa Seretin
Esa Suhonen
Jaana Talja-Latvala
Johanna Korkala
Toimisto
Kristiina Jakobsson, toiminnanjohtaja
Susanna Aulin, Vesisankarit-koordinaattori
Jani Kangasniemi, liikuntakoordinaattori
Miikka Mäkelä, Pyöräsankarit-koordinaattori (helmi-marraskuu 2019)
Hanna-Liisa Mäkinen, myyntireskontra
Terho Tomperi, kehittämispäällikkö
Sari Turunen, liikunta-asiantuntija
Työvaliokunta: Raija Vahasalo, (pj) Vesa Haapala, (varapj)
Kristiina Jakobsson, KLL tj
Tilintarkastaja: Anssi Pietiläinen, HT-tilintarkastaja

9.2 Koululiikuntaliiton osallisuus
työryhmissä
Educa-messut: Sari Turunen
Harrastustyöryhmä (Liikunta- ja nuorisojärjestöt sekä OK):
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9.3 Liikuntavastaavat 2018
KLL
ALUELIIKUNTAVASTAAVA

YHTEYSTIEDOT

KANTA-HÄME

Vesa Karjalainen

x

x

KESKI-SUOMI

Samuli Pentinniemi

x

x

LAPPI

Esa Seretin

x

x

PÄÄKAPUNKISEUTU

Tiina Pesonen

PÄIJÄT-HÄME

Miia Alhonen

PIRKANMAA

Tytti Leppänen

POHJANMAA

Risto Haverinen

POHJOIS-POHJANMAA

Johanna Korkala

POHJOIS-POHJANMAA

Ismo Turpeinen

x

POHJOIS-POHJANMAA

Kari Louhimaa

x

OULUN ETELÄINEN

Päivi Koskela

x

OULUN KAUPUNKI

Tanja Ylisirniö

x

SATAKUNTA

Timo Stenfors

x

SAVO

Hannu Kaatranen

x

SAVO

Tuija Poutiainen

TAMPERE

Miina Mäkinen

x

TURKU

Pikita Lempiäinen-Koponen

x

TURKU

Harri Karjalainen

x

UUSIMAA

Riitta-Kaisa Kosonen

VARSINAIS-SUOMI

Ari Ylä-Mononen

VARSINAIS-SUOMI

Veli-Pekka Virtanen

TURKU

Harri Karjalainen

UUSIMAA

Riitta-Kaisa Kosonen

VARSINAIS-SUOMI

Ari Ylä-Mononen

VARSINAIS-SUOMI

Veli-Pekka Virtanen
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OPPILASVASTAAVA

OPETTAJAVASTAAVA

x
x

x
x

x

x
x

x

x
x
x
x
x
x
x

9.4 Tilinpäätös lyhyt muoto (ilman tase-erittelyajoja)
Tuloslaskelma
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Tase
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Tuloslaskelma toiminnanaloittain
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