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Teksti: Satu Rautakoski & Reetta Rautio

Hyvinkään liikunnanopettajaker-
hon kokouksiin kutsutaan kaik-
ki Hyvinkään kaupungin yläkou-

lujen ja toisen asteen kouluissa toimivat 
liikunnanopettajat. Kerhoon ovat terve-
tulleita myös Hyvinkäällä asuvat muualla 
opettajina toimivat sekä lähialueen liikun-
nanopettajat. Kerhon tavoitteena on yllä-
pitää ja edistää liikunnanopettajien välis-
tä yhteistyöstä ja yhteistyön avulla edistää 
työhyvinvointia sekä vaikuttaa paikallisiin 
liikunnanopetuksen olosuhteisiin.

Yhteisistä muistoista  
iloa ja voimaa

Hyvinkään liikunnanopettajain pik-
kujoulutapaamiseen (7.12.2022) kutsut-
tiin mukaan eläkkeellä olevia paikalli-
sia liikunnanopettajakonkareita muiste-
lemaan liikunnanopettajakerhon toimin-
taa. Nämä paikalle saapuneet paikkakun-
nan liikuntavaikuttajat kukitettiin, sekä 
lauluin onniteltiin pyöreitä vuosia täyttä-
neitä ikiliikkujia ja -liikuttajia. Tapaami-
nen oli lämminhenkinen ja torttukahveil-
le saapuneet saivat kuulla mukavia muis-
toja, millaista liikunnanopettajaksi opis-
kelu Helsingin Jumpalla oli ollut, miten 
konkarit olivat löytäneet liikunnanopetta-
jan virkansa ja osa jopa puolisonsa paikal-
lisesta koulu- ja liikuntaseuratoiminnasta. 
Hauskoja ja kimurantteja muistoja riitti 
niin yhteisistä kohtaamisista, koulumuo-
tojen muutoksista, kuin opettajien omista 
lentopalloturnauksista.

Yhteistyöstä apua  
ammatissa toimimiseen

Jumpalta valmistuneet, pitkän työuran-
sa Hyvinkäällä tehneet, liikunnanopetta-
jat muistelivat, että perustivat Hyvinkään 
liikunnanopettajien kerhon seitsemän-
kymmentä luvulla edistämään koulujen 
välistä yhteistyötä. Kerhotapaamisissa lii-
kunnanopettajat olivat sopineet muun 
muassa, miten he vuorottelevat opetus-

ryhmiensä kanssa kaupungin liikuntapai-
koilla. Kerhon puitteissa he myös jakoivat 
pedagogisia vinkkejä toisilleen. Esimer-
kiksi Timo Koskela oli opettanut kierto-
harjoittelumetodin, jolla saa koko oppi-
lasryhmän tehokkaaseen liikkuvaan har-
joitteluun yhdellä tenniskentällä. Tuolloin 
he olivat myös ideoineet erilaista koulujen 
välistä toimintaa, kuten haasteotteluita, 
turnauksia ja kisailuja sekä viestijuoksuta-
pahtuman kaupungin torilla.

Hyvinkään liikunnanopettajakerho
Pieni paikallinen ”yhteis-
työelin” tarjolla alueen 
liikunnanopettajille

Hyvinkään liikunnanopettajien kerho kutsui liikunnanopettajakonkareita joulukahveil-
le uuden lukion Kipinä-rakennukseen muistelemaan kerhon toimintaa. Kuvassa: vuoden 
2002 liikunnanopettaja Timo Koskela, Päivi Koskela, Tuula Peltonen, Satu Rautakoski, 
Reetta Rautio, Mikko Auvinen, Susanna Sairanen ja Hannu Kalmari. Kuvasta puuttuvat 
Anja Helminen, ja kuvan ottaja Marjo Rantalainen sekä puhelimitse muisteluun osallistu-
neet vuoden 2014 liikunnanopettaja Hannu Kuikkaniemi ja Outi Snällström-Korpijärvi.
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Yhteistyö tarjoaa  
huvia ja hyötyä 

Nykyisin kerhomme kokoontuu vuosit-
tain muutaman kerran vuodessa. Luku-
kauden alussa on kartoitettu kuulumi-
set ja tarpeet sekä on pidetty hauskaa, esi-
merkiksi kaupungin liikuntatoimen jär-
jestämässä pakohuoneseikkailussa. Syk-
syisin myös koodataan liikunnanopetta-
jien yhteistiedot, jotta saadaan päivitetyt 
tiedot kerhon postituslistalle. Tämä pos-
tituslista jaetaan myös kaupungin liikun-
tatoimelle, josta tiedotetaan ajankohtai-
sista asioista opettajille. Keväällä luku-
kauden päättyessä on tehty koontia men-
neestä muun muassa frisbeegolfin, leppoi-
san yhdessäolon ja pihasaunan merkeissä.

Pyrimme vuosittain järjestämään ilmai-
sia lajitutustumisia alueellamme. Syksyllä 
Padlet-hallin yrittäjä tarjosi ilmaisen laji-
tutustumisen opettajille. Hyvinkää Golf 
on kouluttanut liikunnanopettajia golfin 
saloihin ja antoi heille mahdollisuuden 
suorittaa greencardit ja tarjoavat mahdol-
lisuuden tuntien puitteissa käyttää opiske-
lijoita ilmaiseksi harjoitusalueella tutustu-
massa golfiin.

Silloisen Suomen liikunnanopettajaliiton opintopäivien 1990 
Hyvinkään liikunnanopettajien järjestelytoimikunta: takarivi vas. 
Esko Häkkinen, Esko ”Eso” Lignell, Timo Koskela, Yrjö Lindström, 
Kauko Rumpunen ja Risto Kolehmainen. Eturivi vas. Tuula Pelto-
nen, Raili Lindström, Sirkka Alikylä, Päivi Koskela, Anja Helmi-
nen, Reetta Rautio ja Marjo Väisänen.

Yhteistyötä Hyvinkään 
kaupungin kanssa

Pitkään toivottiin opettajien käyt-
töön sähköistä alustaa liikuntapaikkojen 
varaukseen. Syksyllä 2021 tämä onnistui 
ja muun muassa uimalan ja jäähallin vara-
ussysteemi helpottaa liikunnanopettajan 
arkea. Hyvinkään kaupungille on myös 
pyritty välittämään liikunnanopetuksen 
näkökulma liikuntapaikkojen kehittämi-
sessä. Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu 
–projektit ovat edelleen edistäneet yhteis-
työtä kaupungin liikuntatoimen kanssa.

Yhteistyötä Liito ry:n kanssa

Liito ry:n kanssa yhteistyötä on tehty 
ahkerasti avustamalla paikallisesti tila-
järjestelyissä Liiton koulutustapahtumia, 
kuten lento- ja koripalloilua, motoristen 
taitojen harjoittelua sekä vanhojen tans-
seja. 1990-luvun alussa kerho järjesti Lii-
kunnanopettajien koulutuspäivät Hyvin-
käällä. Opintopäivien lajeina olivat muun 
muassa välinevoimistelu, curling ja golf.

Yhteistyötä KLL:n kanssa

Kerhon liikunnanopettajat ovat tehneet 
yhteistyötä Koululiikuntaliiton kanssa 
muun muassa Power Mover –tapahtumien 
ja  KLL:n yleisurheilukilpailujen järjeste-
lyissä yhdessä paikallisten seurojen kanssa.

Yhteistyö on kerhomaisen 
dynaamista, mutta 
tavoitteellista

Kerho toimii vapaana kerhona, jossa ei 
kerätä erillistä jäsenmaksua, vaan tarvit-
taessa kerätään kahvikassaan maksu. Toi-
minta perustuu lukuvuosittain laaditta-
vaan toimintasuunnitelmaan ja tavoit-
teiden saavuttamista tarkastellaan jälki-
käteen toimintakertomuksessa. Vuosien 
varrella kerhossamme on ollut mukana 
liikunnanopettajia myös Hyvinkään lähi-
seudulta ja edelleen toivotamme mukaan 
kaikki toiminnastamme kiinnostuneet 
lähikuntien liikunnanopettajat.

Kirjoittajat Satu Rautakoski ja Reetta Rau-
tio, liikunnan- ja terveystiedonopettajat 
Hyvinkäältä

Hyvinkään liikunnanopettajia Liikunnanopettaja päivien 1990 
tunnelmissa: vas. Anja Helminen, Raili Lidström, Tuula Peltonen, 
Reetta Rautio, Päivi Koskela, Marjo Väisänen ja Sirkka Alikylä.




