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Edellisen vuoden tapaan vuotta 
2021 väritti vahvasti koronapande-
mia myös liikunnan ja terveystiedon 
opettajien työssä. Vaikka digiloik-
ka oli otettu jo vuoden 2020 kevääl-
lä, vaikutti koronapandemia edelleen 
vahvasti. Merkittävimmin tämä näkyi 
varmasti lukio-opettajien työssä, sillä 
wanhoja tansseja harjoiteltiin jo vuo-
den 2020 puolella poikkeuksellisesti 
ja lopullista toteutusta odoteltiin jopa 
lukukauden 2021 puolelle. Lisäksi toi-
sen asteen opetusta pidettiin enem-
män etänä kuin perusasteen opetus-
ta. Lukio-opettajia kohtasi myös toi-
nen uudistus, sillä vuosi 2021 merkitsi 
myös oppivelvollisuuden pidentymis-
tä 18-ikävuoteen. Oppivelvollisuuden 
pidentyminen tarkoitti muun muas-
sa opetuksen maksuttomuuden ulot-
tumista myös lukioon. Tämä tarkoit-
ti esimerkiksi oppikirjojen maksutto-
muutta. Osa kouluista siirtyi maksut-
tomuuden myötä sähköisiin materi-
aaleihin, kun taas osa kouluista päät-
ti kirjojen kierrättämisestä. Peruskou-
lussa Move!:n kuudes mittausvuosi oli 
osallistujamäärältään mittaushistori-
an suurimpia, sillä yhteensä mittauk-
siin osallistui yli 100 000 5. ja 8. luokan 
oppilasta. Vuoden 2021 mittauksissa 
havaittiin, että joidenkin mittausosioi-
den kohdalla aloitusvuodesta alkanut 
laskeva trendi olisi osittain pysähtynyt. 
Kuitenkin huolta tulee jatkossakin kan-
taa erityisesti alimman kymmenyksen 
tuloksista.   

Tiedotusvälineissä liiton asiantun-
temusta hyödynnettiin mm. hiihdon 
opetuksen nykytilasta,  pesäpal-
lon opettamisesta, koululiikunnan 
muutoksesta, muuttuvista liikun-
tatrendeistä, sekaryhmäopetukses-
ta, terveystiedon opetuksesta, sek-
suaalikasvatuksesta, etäopetukses-
ta ja opettajien kouluttautumisesta 
kesällä.  Vuoden 2021 aikana Liito ry 
päivitti lukuisia lausuntoja ja laati myös 
uusia lausuntoja.

Vuosi 2021 oli siinä mielessä poik-
keuksellinen, että Liiton vuosittaisia 
opintopäiviä ei kahdesta ajankohdan 
siirtoyrityksestä huolimatta pystyt-
ty koronapandemiasta johtuen jär-
jestämään. Näin ollen ensimmäistä 
kertaa sitten sotavuosien, ei opinto-
päiviä järjestetty. Katseet onkin nyt 
suunnattu toiveikkaina syksyyn 2022. 
Vaikka opintopäivät jäivät puuttu-
maan, järjestettiin vuoden aikana kui-
tenkin pienempiä koulutuksia ja halli-
tuskahveja pääosin etänä. Hallituskah-
vit toimivat myös hyvinä koulutushet-
kinä, joissa kollegoiden kanssa oli mah-
dollista vaihtaa kuulumisia, mm. terve-
ystiedon ylioppilaskokeiden pisteytyk-
sistä tai ammatillisen koulun kurssito-
teutuksista. Vuoden 2021 aikana aloi-
tettiin myös kansainvälisen liikunnan-
opettajaseminaarin suunnittelu kesäl-
le 2022. Vuoden 2021 aikana koulutuk-
siin ja etäkahveihin osallistui yhteensä 
352 henkilöä. Liito ry oli 
mukana myös suunnitte-
lemassa Kiila-kuntoutusta 
räätälöitynä liikunnanopettajille.

Vuoden 2021 lopulla Liito ry esitti 
omia näkemyksiään OAJ:lle kevään 
2022 palkkaneuvotteluihin mm. ope-
tusvelvollisuuteen. Palkkaneuvotte-
luista on uumoiltu vaikeita ja opetus-
velvollisuuden laskulle on painetta 
myös muissa opettajaryhmissä.

Kansainvälisessä toiminnassa Lii-
to ry osallistui EUPEAn (European 
Physical Education Association) hal-
lituksen kokouksiin etänä ja Liiton 
edustus on ollut mukana kolmes-
sa eri Erasmus+ hankkeessa. Näiden 
lisäksi Liito ry on osallistunut erilai-
siin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin 
kumppanina ja toiminut asiantuntijajä-
senenä erilaisissa työryhmissä.

Kasper Salin
puheenjohtaja

Puheenjohtajan katsaus
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Ordförandens översikt 2021
Så som föregående år, präglades 
2021 starkt av coronapandemin även 
i idrotts- och hälsopedagogernas 
arbete. Trots att det digitala språng-
et togs redan våren 2020 hade corona-
pandemin fortfarande en stark inver-
kan. Detta märktes tydligast i gymna-
sielärarnas arbete, eftersom Gammel-
danserna undantagsvis övades redan 
2020 och det slutliga genomförandet 
förväntades till och med ske i mitten 
av terminen 2021. Dessutom organi-
serades fler distans lektioner i gym-
nasieutbildningen än i grundutbild-
ningen. Gymnasielärarna stod också 
inför en annan reform, eftersom 2021 
också innebar att skolplikten utvidga-
des till 18 år. Utvidgningen av skolplik-
ten innebar bland annat att den kost-
nadsfria utbildningen utvidgades till 
att även omfatta gymnasieskolor. Det-
ta innebar till exempel att läroböcker-
na är gratis. Vissa skolor övergick till 
elektroniskt material när de blev gra-
tis, medan andra bestämde sig för att 
återvinna böcker. Under det sjätte året 
av Move! hade grundskolorna det hög-
sta deltagandet, med över 100 000 
elever i årskurserna 5 och 8 som del-
tog. Mätningarna år 2021 visade att 
den nedåtgående trend som inleddes 
under startåret delvis hade avbrutits 
för några av mätningsavsnitten. Emel-
lertid måste vi fortsätta att ägna sär-
skild uppmärksamhet åt det nedersta 
tiondet i mätningsresultaten. 

I medierna användades Liito ry:s sak-
kunskap för att ta upp frågor, som 
den aktuella situationen när det 
gäller skidundervisning, hälsokuns-
kap och, även separat, sexualunder-
visning, bobollundervisning och dis-
tansundervisning. Även lärarutbild-
ning på sommaren, förändringar inom 
skolidrotten, förändrade trender inom 
idrotten och undervisning i blandade 
grupper diskuterades. Under året har 
Liito ry uppdaterat flera utlåtanden 
och utarbetat några nya utlåtanden 
under 2021. 

Slutligen var 2021 exceptionellt i 
den meningen att Liitos studieda-
gar inte organiserades. Studiedagar-
na försökte organiseras både i januari 
och i september, men på grund av coro-
napandemin misslyckades båda för-
söken i slutändan. För första gången 
sedan krigsåren ordnades alltså inga 
studiedagar. Alla blickar riktas nu mot 
hösten 2022. Trots studiedagarna kun-
de inte ordnas, mindre utbildningstill-
fällen och styrelsens kaffemöten hölls 
huvudsakligen på distans. Styrelsens 
kaffemöten fungerade också som bra 
utbildningstillfällen, där det var möj-
ligt att utbyta nyheter med kolleger-
na, t.ex. om poängsättningen i häl-
sokunskapens studentskrivningar eller 
om genomförandet av yrkesskolornas 
kurser. Under 2021 inleddes också pla-
neringen av ett internationellt semi-

narium för idrottslärare, som förvän-
tas äga rum sommaren 2022. Under 
år 2021 deltog totalt 352 personer i 
utbildningar och distanskaffestunder. 
Liito ry var också delaktig i utform-
ningen av Kiila-rehabiliteringen som 
är skräddarsydd för idrottslärare.

I slutet av året 2021 lade Liito ry 
fram sina egna synpunkter för OAJ 
inför löneförhandlingarna våren 
2022, bl.a. om undervisningsskyl-
digheten. Löneförhandlingarna vän-
tas bli svåra och det finns påtryckning 
från andra lärargrupper om att minska 
undervisningsuppgifterna.

När det gäller internationell verk-
samhet deltog Liito ry på distans i 
styrelsemötena i EUPEA (European 
Physical Education Association) och 
Liitos representanter var med i tre 
olika Erasmus+ -projekt. Dessutom 
har Liito ry deltagit i olika forsknings- 
och utvecklingsprojekt som partner 
och varit expertmedlem i olika arbets-
grupper. 

Kasper Salin
ordförande
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Kevätkokous 

Liiton kevätkokous pidettiin Akava 
OAJ-talolla 2.2.2021 ja kokoukseen oli 
mahdollista poikkeuslain turvin osal-
listua myös etäyhteyden välityksel-
lä. Kokoukseen osallistui 38 varsinais-
ta jäsentä ja liiton toiminnanjohtaja. 
Vuosikertomus vuodelta 2020 hyväk-
syttiin. Todettiin tilintarkastajien lau-
sunto ja vahvistettiin liiton tilinpäätös, 
mikä osoitti ylijäämää 17 378,70 euroa. 
Hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvel-
vollisille myönnettiin tili- ja vastuuva-
paus. 

Erovuorossa hallituksen varsinaisista 
jäsenistä olivat Terhi Huovinen (halli-
tuksessa 6 vuotta), Ville Pesonen (hal-
lituksessa 4 vuotta), Heidi Rautajoki 
(hallituksessa 2 vuotta), Satu Ovaska 
(hallituksessa 2 vuotta) ja Seán O’Lea-
ry (hallituksessa 1 vuosi). Seuraavalle 
kaksivuotiskaudelle hallitukseen valit-
tiin jäseniksi Harri Heiskanen, Heidi 
Rautajoki, Jani Laaksonen, Ville Peso-
nen ja Satu Ovaska. 

Kokouksessa hyväksyttiin liitolle uudet 
säännöt. Liiton tilintarkastajaksi valit-
tiin Tilintarkastusrengas Oy Helsingis-
tä (yhtiön nimeämänä tilintarkastajana 
Kai Salmivuori).    

Vuosikokous 

Liiton uusien sääntöjen mukainen 
ensimmäinen vuosikokous pidettiin 
4.10.2021 toiminnanjohtajan kotona 
osoitteessa Kaitamäki 21 C, Espoo ja 
kokoukseen oli mahdollista osallistua 
myös etäyhteyden välityksellä. Syys-
kokous vahvisti toimintasuunnitelman 
ja talousarvion sekä yhdenvertaisuus- 
ja tasa-arvosuunnitelman ja ympäristö-
suunnitelman vuodelle 2022. Kokouk-
seen osallistui 13 varsinaista jäsentä, 
yksi opiskelijajäsen ja liiton toiminnan-
johtaja.  

Järjestötoiminta

Liiton hallitus

Hallitus on kokoontunut toimintakau-
den aikana neljä kertaa. Hallituksen 
jäsenet ovat osallistuneet kokouk-
siin seuraavasti: varsinaiset jäsenet: 
Kasper Salin, pj (4), Harri Heiskanen 
(4), Jani Laaksonen (4), Esa Mäki-Tu-
lokas, vpj (4), Mirva Ikola (4), Koukkari 
Heli-Maija (4), Jouko Niemelä (4), Satu 
Ovaska (4), Ville Pesonen (4), Heidi 
Rautajoki (4), Eva-Greta Snäll (4) sekä 
opiskelijoiden edustajat: Elina Kallinen 
(1), Viljami Välipirtti (3) ja Jasmin Miet-
tinen (2).

Hallituksen kokoukset 1/21 ja 2/21 
pidettiin Teams-etäyhteyden välityk-
sellä. Kokous 3/21 pidettiin viikon-
loppukokouksena Pajulahden urhei-
luopistolla Nastolassa ja kokous 4/21 
laivamatkalla Tallinnaan.  Osa halli-
tuksen jäsenistä osallistui etänä kah-
teen viimeisen kokoukseen. Hallituk-
sen kokoussihteerinä on toiminut Tii-
na Apajalahti.

Liiton toiminnassa noudatetaan Lii-
kunnan ja Terveystiedon opettajien 
hallinto-ohjesääntöä, joka päivitetään 
vuosittain hallituksen ensimmäises-
sä kokouksessa ja samalla hallituksen 
jäsenet saavat hyvän hallinnon koulu-
tusta. Hallituksen valitsemana kuitti-
tarkastajana toimii puheenjohtajiston 
edustaja. 

Hallitukselle esitettävät asiat on val-
misteltu hallituksen nimeämissä toi-
mikunnissa. Toimikunnissa käsitelty-
jen asioiden valmistelusta on vastan-
nut Tiina Apajalahti.

Puheenjohtajisto
Pj. Kasper Salin
Jäsenet: Jani Laaksonen, Esa Mäki-Tu-
lokas, Tiina Apajalahti

Opintopäivätoimikunta - Vantaa
Pj. Heli Hämäläinen
Jäsenet: HSLO:n kerholaisia, Heidi 
Rautajoki ja Tiina Apajalahti 

Koulutustoimikunta
Pj. Ville Pesonen
Jäsenet: Mirva Ikola, Jani Laaksonen, 
Heidi Rautajoki, Eva-Greta Snäll, Vilja-
mi Välipirtti, Tiina Apajalahti 

Tiedotus-markkinointitoimikunta
Pj. Satu Ovaska
Jäsenet:  Harri Heiskanen, Heli-Maija 
Koukkari, Esa Mäki-Tulokas, Jouko Nie-
melä, Elina Kallinen, Jasmin Miettinen, 
Tiina Apajalahti

Ammatillisen koulutuksen 
toimikunta
Pj. Esa Mäki-Tulokas
Jäsenet: Jenni Ikkala, Harri Heiskanen, 
Sari Penttilä, Monika Törn, Tiina Apa-
jalahti  

Terveystietotoimikunta
Pj. Mirva Ikola
Jäsenet: Anu Heilimö, Harri Heiskanen, 
Jani Laaksonen, Esa Mäki-Tulokas, Jou-
ko Niemelä, Terhi Paldanius, Ville Peso-
nen, Kasper Salin, Eva-Greta Snäll, Tii-
na Viljakainen, Satu Ovaska, Heidi Rau-
tajoki, Tiina Apajalahti

Jäsenmaksut vahvistettiin 
vuodelle 2022 seuraavasti:  

Täysjäsenet vuodessa:
n Jäsenmaksu sisältäen:    
  -  LIITO-lehden 
 60 euroa  
n Jäsenmaksu sisältäen:
 -  LIITO-lehden 
 -  Liikunta & Tiede -lehden
 85 euroa  
        
Opiskelija-, tiedotus-,  eläke-
läisjäsenet, äitiyslomalaiset,
hoitovapaalla olevat, työttömät
n Jäsenmaksu sisältäen:
 -  LIITO-lehden
 36 euroa  
n Jäsenmaksu sisältäen:
 -  LIITO-lehden   
 -  Liikunta & Tiede -lehden
 50 euroa
n Samassa taloudessa 
 asuvista toisen jäsenmaksu
 40 euroa
 -  ei sisällä lehtiä eikä
 -  jäsenpostia
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Työhyvinvointitoimikunta
Pj. Heidi Rautajoki
Jäsenet: Mirva Ikola, Jani Laaksonen, 
Ville Pesonen, Eva-Greta Snäll, Viljami 
Välipirtti, Tiina Apajalahti

Kansainväliset asiat
EUPEA (European Physical Education 
Association): Kasper Salin
FIEPS - (Tieteellinen liikuntakasvatuk-
sen järjestö):Kasper Salin
UNION (Karjala-Viro-Suomi-yhteistyö): 
Jouko Niemelä

Liiton toimisto

Liiton toimisto sijaitsee OAJ-Akavata-
lossa, tilojen vuokranantajana toimii 
OAJ. Toimistossa työskentelivät toi-
minnanjohtaja Tiina Apajalahti, toimis-
toassistentti Anne Virolainen, pedago-
ginen asiantuntija Anna Haapalainen 
(08-11(/21) sekä kesätyöntekijä Hanna 
Apajalahti (2 viikkoa kesäkuussa). Kir-
janpitopalvelut ostettiin Tivonet Oy:l-
tä. Muut toimisto- ja hallintotehtävät 
on hoidettu LIITO:n henkilökunnan voi-
min.

Liittoon liittyi toimintavuo-
den 2021 aikana 83 uutta 
jäsentä (v. 2020 +68 jäsen-
tä). Liitosta erosi 102 jäsentä  
(v. 2020 -126 jäsentä). 
Liiton jäsenmäärä oli vuoden 
2021 päättyessä 1416 jäsentä 
(v. 2020 1435).

Jäsenet
Liikunnanopettaja-
yhdistykset ja kerhot

n Espoon Liikunnanopettajakerho
n Helsingin Seudun Liikunnan ja 
 Terveystiedon Opettajat ry
n Hyvinkään seudun Liikunnan-
 opettajakerho
n Jyvässeudun liikunnan ja 
 terveystiedon opettajat ry
n Kuopion seudun Liikunnan-
 opettajakerho
n Kymenlaakson Liikunnan-
 opettajat ry.
n Lahden Seudun Liikunnan ja 
 Terveystiedon Opettajat ry
n Mikkelin seudun Liikunnan-
 opettajakerho
n Oulun Seudun Liikunnan ja 
 Terveystiedon Opettajat ry
n Porvoon seudun liikunnan-
 opettajat ry
n Salon seudun liikunnanopettajat ry
n Savonlinnan seudun liikunnan-
 opettajakerho
n Tampereen seudun liikunnan- ja 

terveystiedonopettajat ry
n Turun seudun Liikunnan-
 opettajat ry

n Vaasan Liikunnanopettajakerho
n Aurinkorannikon liikunnan ja 
 terveystiedon opettajien kerho

Liikunnanopettajakerhojen kans-
sa tehtiin yhteistyötä edunvalvonta-, 
koulutus-, tiedotus- ja jäsenasioissa. 
Toimintavuoden aikana LIITO-jäsen-
lehdessä oli kerhopalsta, jossa esitel-
tiin kerhojen toimintaa. Lisäksi val-
mistui “Kerho-opas”, mikä on kerho-
jen saatavilla liiton kotisivujen jäsen-
osiosta.

Hallitus viikonloppukokoukses-
sa Pajulahden urheiluopistolla elo-
kuussa 2021.
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Tehokas yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Yhteiskunnallisen 
vaikuttamisen 
tärkeimmät tavoitteet

n  Paikallistoiminnan kehittäminen
 LIITO-lehdessä vuoden 2020 lopus-

sa aloittanut kerhopalsta jatkoi 
ilmestymistään. Kerhoesittelyn kir-
joittivat Turun, Oulun, Jyväskylän 
sekä Helsingin seudun kerhot. Esit-
telyjen tarkoituksena on tuoda esiin 
paikallista toimintaa ja innostaa 
uusia jäseniä liittymään mukaan ker-
hon toimintaan. Kotisivujen jäseno-
sioon julkaistiin kerho-opas, josta 
jo toimivat ja uudet perustettavat 
kerhot saavat vinkkejä toimintaan 
ja kerhon hallinnointiin. Aloitettiin 
terveystiedon paikallisten koulu-
tusten suunnittelu Liikenneturvan 
kanssa. Vuonna 2022 on tarkoitus 
pilotoida koulutus yhdessä kerhos-
sa keväällä ja syksyllä pitää useam-
pi koulutus eri kerhoissa. Koulutus-
ten jälkeen terveystiedon opettajat 
voivat suunnitella jatkoon vapaa-
muotoisempia yhteisiä tapaamisia 
haluamistaan aiheista.  

  
n Ammatillisen osaamisen 
 kehittäminen ja ylläpitäminen
 Opettajien ammatillista osaamista 

kehitettiin ja ylläpidettiin korona-
vuoden aikana etäkoulutusten, etä-
kahvien ja LIITO-lehden artikkelei-
den avulla. Etäkoulutusten – ja kah-
vien aiheet löytyvät Laadukas, hou-
kutteleva koulutus otsikon alta. LII-
TO lehdessä oli mm. seuraavat artik-
kelit: LIITO 1/21: Kokemuksia oppiai-
nerajat ylittävästä opetuksesta ja 
keskusteluja arkiluovuudesta, LIITO 
1/21: Terveyskäyttäytyminen ter- 
veystiedon opetuksessa, LIITO 4/21: 
Liikunnan päättöarvioinnin kriteerit

 LIITO 4/21: Opettajat somessa. 
Lisäksi muissa LIITO-lehden artik-
keleissa oli vuoden aikana runsaas-
ti vinkkejä ammatillisen osaamisen 
kehittämiseen ja ylläpitämiseen. 

 
n Jäsenistön aktivointi ja 
 rekrytointi
 Erilainen jäsenkunta on huomioi-

tu eri kohderyhmille järjestetyil-

lä tilaisuuksilla ja LIITO-lehden  
artikkeleilla ja palstoilla. Etäkah-
vit ovat mahdollistaneet entis-
tä paremman vuorovaiku-
tusten jäsenten kanssa. 
Näkyvyyttä liittona saa-
tiin syksyn aikana run-
sain mitoin, kun koti-
sivujemme jäseno-
sion materiaalipank-
ki liikunnan ja ter- 
veystiedon opetuk-
sen tueksi sai uut-
ta sisältöä ja sitä jul-
kaistiin somessa joka 
perjantai #perjantai-
vinkkauksen muodos-
sa. Loppuvuodesta jul-
kaistiin #perjantaivink-
kaus video mitä kotisivuil-
lamme on ja mitä jäsensivuil-
ta löytyy sekä jäsenten että jäse-
nyyttä pohtivien infoksi.   

n Konsultointi kunta- ja koulukoh-
taisissa opetussuunnitelmiin, 
resurssienjakoon ja ylioppilaskir-
joituksiin liittyvissä asioissa

 Asiaa on seurattu lähinnä jäsenil-
tä liittoon tulleiden yhteydenotto-
jen pohjalta ja vastattu kysymyksiin 
tämän lisäksi myös opettajien Face-
book-ryhmissä. Tarvittaessa on kon-
sultoitu esim. Opetushallituksen 
virkamiehiä.  

n Liikunnan ja terveystiedon opet-
tajan työn vaativuuden esille tuo-
minen ja liiton jäsenten neuvonta 
pedagogisissa kysymyksissä

 Edistettiin liikunnan opetusvelvolli-
suuden laskua muiden taito- ja tai-
deaineiden tasolla ottamalla kan-
taa OAJ:n työehtosopimusneuvot-
telutavoitteisiin kirjeellä neuvotte-
lijoille: Liikunnanopetuksen opetus-
velvollisuus – tarkistuksen aika. Käy-
tiin neuvotteluja yhdessä muiden 
lukion reaaliaineiden kanssa ope-
tusvelvollisuukisen laskemiseksi. 

 
Liito on antanut vastauksia/selvi-
tyksiä useisiin jäseniltä/muilta tul-
leisiin liikuntaa ja terveystietoa kos-
keviin pedagogisiin kysymyksiin.  

 Vastaukset/selvitykset: 
 - Seksuaalikasvatuksen 
  opetuksesta kieltäytyminen
 - Lukion terveystiedon uuden ja
  vanhan opetussuunnitelman erot
 - Lukion terveystiedon arviointi
 - Liikunnan kotiopetuksen arviointi
 - Romanihameen käyttäminen 
  liikuntatunneilla
 - Liikunnanopettajien työllisyys-
  tilanne
 - Liikuntatunnit korona-aikana
 - Sukupuolikiintiöt liikunta-
  pedagogiikan valintakokeissa
 - Liikunnan arviointi
 - Liikuntadiplomi
 - Lukion valinnaiskurssien 
  osallistujamäärä
 - 9. luokkalaisten päättöarviointi
 - Liikunnanopettajan työnkuva  

 ja kuormittavuus
 - Liikuntatilojen järjestäminen
 - Liikuntakurssi verkko-opintoina
 - Liikunnan suorittaminen vaihto-
  ehtoisesti terveydellisistä syistä 
 - Ammatillisen työkyvyn ja hyvin-
  voinnin ylläpitämisen opettajan
  kelpoisuus  
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n Opettajien pätevyyden ja amma-
tillisen osaamisen turvaaminen 

 Jäsenille on järjestetty täydennys-
koulutusta ja yhteistyötä on teh-
ty Jyväskylän yliopiston Liikunta-
tieteellisen tiedekunnan kanssa. 

n Työhyvinvointitoiminnan kehittä-
minen ja erityisesti turvallisuus- 
ja terveysriskien ehkäiseminen 
opettajan ja oppilaan työskente-
lyssä

 Opetusolosuhteisiin ja työturval-
lisuuteen liittyvistä kysymyksis-
tä hallitus on keskustellut ja anta-
nut tapauskohtaisesti kannanotto-
ja. Toimintavuoden aikana haettiin 
KIILA-kuntoutus liikunnan ja terve-
ystiedon opettajille alkavaksi syk-
syllä 2022 Härmässä. Liikuntatilo-
jen järjestämisen kannanotto päi-
vitettiin. Opettajien kuulonsuojaa-
misen asiaa edistettiin yhteistyöl-
lä Kuulonhuoltoliiton kanssa. Asias-
ta on tulossa artikkeli vuoden 2022 
ensimmäiseen LIITO-jäsenlehteen.  

n Liikunnan ja terveystiedon 
aineenopettajien aseman vahvis-
taminen ja liikunnan ja terveys-
tiedon opetuksen laadun varmis-
taminen

 Järjestettiin täydennyskoulutusta 
opettajille ja Liitolla on ollut edus-
taja Aineopettajaliiton hallituk-
sessa. Jatkettiin yhteistyötä taito- 
ja taideaineopettajien kanssa ala-
koulun laadukkaan taito- ja taideai-
neopetuksen puolesta. Keskustel-
tiin paljon liikunnan ryhmäkoista ja 
päätettiin kirjoittaa mielipidekir-
joitus aiheesta. Tehtiin yhteistyötä 
muiden aineopettajaliittojen kans-
sa korkeakoulujen pisteytystyö-
kalun muuttamisen edistämiseksi. 
LIITO ry on antanut lausunnot seu-
raaviin asioihin: 

 - Liikuntapaikkarankentamisen
  suunta-asiakirja (OKM)
 - Lukiodiplomi (OPH)

Jäsenillä on ollut käytössään Liiton 
kotisivujen jäsenosiossa kannanotto-
ja, lausuntoja ja suosituksia sekä usein 
kysytyt kysymykset vastauksineen. 
Kannanotot, lausunnon ja suosituk-
set päivitettiin toimintavuoden lopus-

sa sekä laadittiin uusi suositus uinnin-
opetuksen järjestämisestä. 

Työhyvinvointi- ja edunvalvontatoimi-
kunta kokoontui vuoden aikana kolme 
kertaa Heidi Rautajoen johdolla. 
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Liikunnan ja Terveystiedon Opetta-
jat ry:n vuoden 2021 koulutustarjon-
nan yleinen tavoite oli osallistujamää-
rien lisääminen, koulutusten järjes-
täminen kaikkia jäseniä palvelevasti, 
uuden opetussuunnitelman mukaisen 
koulutuksen järjestäminen, paikallis-
ten ja etäkoulutusten järjestäminen 
sekä turvallisen toimintaympäristön 
takaaminen.  Lisäksi huomioitiin edel-
listen koulutusten palautteet, jäsenil-
tä tulleet toiveet sekä ajankohtaisuus.

Pääkoulutustapahtumat – liikunnan 
opintopäivät ja terveystiedon syys-
seminaari peruttiin koronavirustilan-
teen vuoksi. Toimintavuoden aikana 
yksi koulutus pidettiin lähikoulutukse-
na, muut neljä koulutusta toteutettiin 
etänä. Lisäksi pidettiin viisi LIITO etä-
kahvit tilaisuutta. 

Lisäksi LIITO ry oli kumppanina muka-
na kahdessa koulutuksessa. Toinen oli 
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelas-
tusliitton järjestämä Vesiliikunta ylä-
koulussa ja toisella asteella -webinaa-
ri ja toinen Suomen Hiihtoliiton jär-
jestämä Lumilajeja opettajille -koulu-
tus Rovaniemellä. Tämän lisäksi mark-
kinoitiin muiden tahojen järjestämiä 

koulutuksia liikunnan ja terveystiedon 
opettajille. 

Koulutuksiin ja etäkahveihin osallistui 
yhteensä 352 jäsentä.  

Liiton järjestämä täydennys-
koulutus 2021 / osallistuja-
määrä / kouluttajat 
n Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaa-

lisessa mediassa 26.4., etäkoulutus, 
33 osallistujaa, kouluttajana Marjaa-
na Kemppainen. 

n Juhlatanssit 9.10., Hyvinkää, 7 osal-
listujaa, kouluttajana Katariina 
Ridanpää.  

n Liikunta opiskelijoiden jaksamisen 
ja hyvinvoinnin tukena 11.10., etä-
koulutus, 93 osallistujaa, Elina Mart-
tinen, Matti Pietilä, Riitta Pääjär-
vi-Myllyaho, Anna Sarpio, Johanna 
Kujala, Tuija Tiitinen ja Onni Hämä-
läinen.

n Google työkalut terveystiedon ope-
tuksessa 3.11., etäkoulutus, 33 osal-
listujaa, kouluttajana Anna Haapa-
lainen. 

n Tunnetukea ja taitoa koulun ihmis-
suhteisiin 23.11., etäkoulutus, 29 
osallistujaa, kouluttajana Ulla Kle-
mola.

Liiton järjestämät 
etäkahvit 2021 / osallistuja-
määrä / kouluttajat
n Tyhyn moninainen toteuttaminen 

ammatillisessa koulutuksessa 26.1., 
25 osallistujaa, alustajat/keskuste-
lun johtajat Esa Mäki-Tulokas ja Har-
ri Heiskanen. 

n Terveystiedon ylioppilaskoe 7.4., 48 
osallistujaa, keskustelun johdatta-
ja Mirva Ikola ja vieras sensori Tiina 
Lehtinen. 

n Epävarmuuden syksy vol 2.0. 9.9., 32 
osallistujaa, keskustelun johdattaja 
ja alustaja Heidi Rautajoki ja alusta-
ja Ville Pesonen. 

n Terveystiedon ylioppilaskoe 27.9., 
38 osallistujaa, keskustelun johdat-
taja Mirva Ikola ja vieras sensori Tii-
na Lehtinen. 

n Tyhyopetuksen kuulumisia 11.11., 14 
osallistujaa, keskustelun johdattaja 
ja alustaja Jenni Ikkala. 

Koulutustoimikunta kokoontui vuoden 
aikana kaksi kertaa Ville Pesosen joh-
dolla.

Laadukas, houkutteleva koulutus
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Tiedotus- ja markkinointitoimikunnan 
työskentely keskittyi erityisesti lehden 
sisällölliseen tuottamiseen ja kehittä-
miseen sekä liiton someviestinnän vah-
vistaminen. Yhteistyötä Liikunta ja Tie-
de -lehden kanssa jatkettiin. 

LIITO–Liikunnan ja Terveys-
tiedon Opettaja -lehti
LIITO–Liikunnan ja Terveystiedon 
Opettaja -lehti ilmestyi neljä kertaa 
ja teemoina olivat: Oppiminen ja luo-
vuus (1/21), Moniammatillinen yhteis-
työ (2/21), Yhdenvertaisuus ja tasa-ar-
vo (3/21) sekä Muuttuva yhteiskun-
ta (4/21). Lehdessä aloitti uusi pals-
ta: Maailmalta kuuluu, jossa liikun-
nan ja terveystiedon opettajat esit-
telivät eri maiden opetusta. Kirjoitta-
jina on ollut sekä eri alojen tutkijoita 
ja asiantuntijoita, että kentällä toimi-
via liikunnanopettajia. LIITO-lehti on 
toiminut perinteisen asemansa mukai-
sesti ammatillisena tiedotusfoorumi-
na, jossa huomioidaan eri kouluasteet. 
Lehden hyvä taso on pystytty säilyttä-
mään, vaikka ilmoitusmyynti on pysy-
nyt aikaisempia vuosia alhaisemmal-
la tasolla. Lehti on saanut myönteistä 
palautetta jäsenistöltä.

LIITO:n kotisivut 
sekä viestintä
Liiton viestissä lisättiin liiton someka-
navien, erityisesti Instagramin ja Fece-
bookin käyttöä. Jäsenpalveluina luo-
tiin kotisivujen jäsensivuille materi-
aalipankki liikunnan ja terveystiedon 
opetukseen. Materiaalipankin uusista 
materiaaleista vinkattiin jäsenille per-
jantaisin #perjantaivinkkauksen muo-
dossa. Vinkkaukset löytyvät videoina 
liiton Youtube kanavalta. Liiton some-
seuraajien ja kotisivukävijöiden määrät 
lisääntyivät paljon syksyn aikana.

Tiedotusta uutisten merkeissä jat-
kettiin kotisivuilla ja uutiskirje ilmes-
tyi toimintavuoden aikana neljä ker-
taa. Lisäksi lähetettiin erillisiä sähkö-
posteja esim. koulutuksista.  Kotisivut 
ja jäsenrekisteri ovat toimiva kokonai-
suus. Kotisivujen kautta voi ilmoittau-

tua koulutuksiin, tilata materiaalia ja 
hakea tietoa. Lisäksi jäsenosiosta löy-
tyy mm. LIITO-lehtien sähköiset ver-
siot ja pidettyjen koulutusten mate-
riaaleja sekä uutena materiapankki, 
joka täydentyy tulevina vuosina. Lop-
puvuodesta julkaistiin #perjantaivink-
kaus -video mitä kotisivuillamme on ja 
mitä jäsensivuilta löytyy. 

Saavutettavuus
Kotisivujemme saavutettavuutta 
parannettiin selkeyttämällä väritys-
tä, linkkien nimeämistä, otsikointia. 
Lisäksi kotisivuilla oleviin kuviin lisät-
tiin alt-teksti, joka kertoo mitä sanalli-
sesti mitä kuvassa on. 

Julkisen keskustelun virittäminen
Liikunta ja terveystieto -oppiainei-
den yhteiskunnallista merkittävyyttä 
on tuotu esiin sekä valtakunnallisissa 
että paikallisissa medioissa. Tiedotus-
välineissä Liiton asiantuntemusta hyö-
dynnettiin mm. terveystiedon suosion 
laskemisesta, seksuaalikasvatuksesta, 
hiihdonopetuksesta, terveystiedon 
opetuksesta, pesäpallosta, etäope-
tuksesta, opettajien kouluttautumi-
sesta kesällä, sekaryhmäopetuksesta 
ja koululiikunnan muutoksesta.

Vuorovaikutteinen, näkyvä viestintä
Muu tiedotus- ja 
markkinointitoiminta
Liiton hallituksen opiskelijajäsenet 
ovat järjestäneet liikunta- ja terveys-
tieteitä opiskeleville infotilaisuuksia 
liiton toiminnasta Jyväskylän yliopis-
tossa. Aloittaville opiskelijoille on esi-
telty liiton opiskelijajäsenyyttä ja val-
mistuville on kerrottu varsinaisen jäse-
nen eduista. Opiskelijoille suunnattiin 
jäsenkampanja, jossa tarjottiin jäse-
nyyttä ja Liikuntapedagogiikkakir-
jaa yhteishintaan. Eva-Greta Snäll piti 
jäseninfon Turun OKL:ssä. 

Oppimateriaaleja tuotettiin sähköinen 
terveystiedon preliminäärikoe lukioon 
ja terveystiedon valtakunnallinen koe 
9.-luokkalaisille. Vanhat tanssit videot 
tuotettiin uudempaa muotoon muisti-
tikulla saatavaksi. 

Syksyllä liiton somekanavilla esittäy-
tyivät liiton hallituksen jäsenet ”pelaa-
jakortti”- esittelyn muodossa. 

Tiedotus- ja markkinointitoimikun-
ta kokoontui vuoden aikana viisi ker-
taa. Toimikunnan työtä johti Terhi 
Huovinen (1 kokous) ja Satu Ovaska (4 
kokousta).
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Kevätkokouksessa 2.2.2021 
jaettiin seuraavat 
huomionosoitukset:

Liiton tunnustuspalkinto
n Hannu Penttinen, Äänekoski

Liiton ansiomerkit 
n  Esteban Fernandez, Sodankylä
n  Terhi Paldanius, Espoo
n  Ville Pesonen, Kuopio

Huomionosoitukset
LIITO etäkahveilla 9.9.2021 
jaettiin seuraavat huomion-
osoitukset:

Vuoden liikunnanopettaja 
n  Joel Nissinen, Lohja

Vuoden koululaisliikkuja 
n  Hugo Stepanoff, Helsinki

Liiton koulutuksessa 
3.11.2021 jaettiin seuraava 
huomionosoitus:

Vuoden terveystiedon opettaja 
n  Seija Naumanen, Joensuu

Opetus- ja kulttuuriminis-
teriön myöntämä liikunnan 
ansioristi 26.2.2021
n  Terhi Huovinen, Jyväskylä

Liiton ansiomerkkien saajat Esteban 
Fernandez (ylin kuva), Terhi Paldanius 
ja Ville Pesonen. Liiton tunnustuspalkin-
non sai Hannu Penttinen (alin kuva).

Vuoden liikunnanopettaja Joel Nissinen

Vuoden koululaisliikkuja 
Hugo Stepanoff

Terhi Huovinen

Vuoden terveystiedon opettaja 
Seija Naumanen
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Kansainvälinen toiminta

Ammatillisen koulutuksen 
toimikunta
Ammatillisen koulutuksen toimikunta 
kokoontui kaksi kertaa. Kokouksissa 
käsiteltiin ajankohtaisia asioita amma-
tillisen koulutuksen saralla, suunnitel-
tiin omaa koulutusta ja etänä pidettä-
viä LIITO-kahveja ammatillisen koulu-
tuksen työkyvyn ja hyvinvoinnin yllä-
pitämisen opettajille. Toimintavuoden 
aikana pidettiin kahdet LIITO-etäkah-
vit tyhy-opettajille. LIITO-lehdessä oli 
toimintavuoden ajan palsta: Ilonaihei-
ta ammatillisesta koulutuksesta. Toi-
mikunnan työtä johti Esa Mäki-Tulokas. 

Terveystiedon toimikunta
Terveystiedon toimikunta kokoontui 
vuoden aikana kaksi kertaa. Toimikun-
nassa mm. suunniteltiin tulevia terve-

Erillishankkeet ja 
työryhmät

Kansainvälinen toiminta
Kansainvälisen toiminnan painopis-
teet olivat EUPEA:n, Euroopan liikun-
nanopettajajärjestöjen kanssa tehty 
yhteistyö ja UNION:in (Karjala – Suomi 
- Viro) yhteistyö.

Liito osallistui seuraaviin Erasmus+ 
hankkeisiin: Fitback - The European 
network for support of physical fit-
ness monitoring systems, Physical lite-
racy for life ja European School Sport 
day 2021.   

EUPEA-yhteistyö
EUPEAn hallituksen kokouksia järjes-
tettiin yhteensä kolme, näistä puheen-
johtaja Kasper Salin osallistui etänä 
kahteen. Kasper Salin toimi EUPEA:n 
hallituksen alueellisena edustajana.  

Union-yhteistyö
Karjalaiset ja virolaiset liikunnanopet-
tajayhdistysten kanssa tehtävä yhteis-
työ oli keskeytyksissä koronavirusli-
tanteen vuoksi. 

Plan-kummilapsitoiminta
LIITO:n joulutervehdyksiin budjetoi-
dut varat käytettiin Plan-kummilap-
sitoiminnan tukemiseen. LIITO:n kuu-
kausittaisella avustuksella turvataan 
yhden lapsen koulutus Sri Lankassa.

LIITO on jäsenenä seuraavissa kan-
sainvälisissä liikunta- ja terveyskas-
vatusjärjestöissä:
n European Physical Education Asso-

ciation (EUPEA)
n Federation Internationale d´Educa-

tion Physique (FIEP)

Liiton hallituksen opiskelijajä-
senet toimivat yhdyshenkilöi-
nä liikunta- ja terveystietei-
den tiedekunnassa opiskele-
vien ja liiton välillä. Tiedotus-
tilaisuuksia Liiton toiminnas-
ta on järjestetty mm. päättö-
vaiheessa oleville opiskelijoil-
le. Lisäksi opiskelijajäsenet 
ovat järjestäneet pienimuo-
toisia tiedotustilaisuuksia eri 
vuosikurssien opiskelijoille. 
Hallituksen opiskelijajäsenet 
ovat osallistuneet lisäksi LII-
TO-lehden sisällön tuottami-
seen sekä koulutusten suun-
nitteluun. Liikuntapedagogii-
kan opiskelijoiden gradukyse-
lyjä on välitetty jäsenillemme. 

Opiskelija-
toimintaystiedon koulutuksia, keskusteltiin pis-

teytystyökalun vaikutuksista terveys-
tiedon opiskeluun ja mietittiin tuki- ja 
opetusmateriaalitarpeita terveystie-
toon. Toimintavuoden aikana pidettiin 
kahdet LIITO-etäkahvit terveystiedon 
ylioppilaskirjoituksiin liittyen. Liito 
lähetti Ylioppilastutkintolautakunnal-
le kirjeen: Huomiota syksyn 2021 ter-
veystiedon ylioppilaskokeesta ja kehi-
tysehdotuksia niiden pohjalta. Toimi-
kunnan työtä johti Mirva Ikola.

Terveystiedon ylioppilaskirjoituksis-
sa menestyneet huomioitiin yhteis-
työkumppaneilta (Duodecim, Terve-
ydenhoitajaliitto, Ehkäisevä Päihde-
työ EHYT ry ja Hengitysliitto) saaduil-
la stipendeillä, lahjakorteilla ja tavara-
lahjoilla. 
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Yhteiskuntasuhteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
n Toiminnanjohtaja osallistui OKM:n 

koulutus- ja infotilaisuuksiin. 

Opetushallitus
n Opetushallitukseen pidettiin sään-

nöllistä yhteyttä sekä liikunnan että 
terveystiedon asioissa. Koululiikun-
nan ja terveystiedon ongelmatilan-
teisiin on hankittu opetushallituk-
sen kannanottoja Opetushallituk-
sen opetusneuvoksilta/asiantunti-
joilta. OPH:n asiantuntijat ovat kir-
joittaneet säännöllisesti LIITO-leh-
den Opetushallituksen kuulumisia 
-palstalle. Yhteistyötä tehtiin myös 
Liikkuvan koulun ja Move-fyysisen 
toimintakyvyn seurantajärjestel-
män asioissa.  

Olympiakomitea
n  Toiminnanjohtaja osallistui Liikku-

jan polku verkoston toimintaan ja 
Olympiakomitean aamuinfoihin.

Opettajajärjestöt

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
n Yhteistyötä OAJ:n eri edustajien 

kanssa tehtiin edunvalvontaan liit-
tyvissä asioissa. Puheenjohtaja Kas-
per Salin oli pedagogisen toimi-
kunnan varajäsenenä. Pedagogis-
ten Opettajajärjestöjen edustajis-
to POE:n seminaareihin osallistui-
vat liiton hallituksen edustajat Mir-
va Ikola (kevät) sekä Heidi Rautajoki 
ja Eva-Greta Snäll (kevät). Toimitet-
tiin OAJ:lle kannanotto palkkaneu-
votteluihin: Lausunto liikunnanope-
tuksen opetusvelvollisuus – tarkis-
tuksen aika. Yliopistojen pisteytyts-
työkalun muuttamisesta aloitet-
tiin yhteistyö muiden aineenopet-
tajaliittojen kanssa. Käynnistettiin 
yhteistyö lukiodiplomien uudista-
miseen liittyen yhteistyössä kuva-
taiteen ja musiikin liittojen kanssa. 

Aineopettajaliitto AOL
n  Aineopettajaliiton AOL:n hallituk-

sen jäsenenä oli Liiton edustaja-

na Mirva Ikola. AOL: n hallituksen 
kokouksia järjestettiin keväällä 5 
ja syksyllä 4 kertaa. Kokoukset oli-
vat etänä, paitsi vuoden viimeinen 
kokous joulukuussa pidettiin lähi-
kokouksena.    

Taito- ja taideaineita edustavat 
opettajajärjestöt
n  Taito- ja taideaineita edustavien 

järjestöjen (Koulujen Musiikinopet-
tajat ry KMO, Kuvataideopettajat 
ry KOL, Kotitalousopettajien liitto 
KTAOL, Teknisten aineiden opet-
tajat TAO, Tekstiiliopettajaliitto 
TOL sekä Liikunnan ja Terveystie-
don Opettajat LIITO) kattojärjestön 
STAILI ry lakkautettiin toimintavuo-
den aikana. Toiminta jatkuu vapaa-
muotoisena. Liiton edustajana toi-
minnassa on Kasper Salin. 

Yliopistot

Jyväskylän yliopiston 
liikuntatieteellinen tiedekunta
n Tiedekunnan edustajat (Kasper 

Salin ja Terhi Huovinen 1-2/21) liiton 
hallituksessa mahdollistivat sään-
nöllisen ja joustavan yhteistyön lii-
ton ja tiedekunnan välillä. LIITO-leh-
dessä on ollut lukuisia tiedekunnan 
asiantuntijoiden kirjoittamia artik-
keleita. Hallituksen opiskelijajä-
senet infosivat opiskelijoita use-
aan otteeseen opintojen aikana Lii-
ton toiminnasta. Olimme mukana 
kumppanina yliopiston Koululiikun-
taa kaikille hankkeissa. 

Helsingin yliopisto
n Liikunnan ja urheilun ammattilais-

ten motivoivat vuorovaikutustyylit: 
Kohti kompleksisuusnäkökulmaa

  LIITO ry on kumppanina Helsingin 
yliopiston kumppanuushankkeessa.

Liikunta- ja terveysjärjestöt

Liikuntatieteellinen Seura 
n Liitto on Liikuntatieteellisen seu-

ran yhteisöjäsen. LIITO:n edustaja-
na LTS:n hallituksessa on ollut var-
sinaisena jäsenenä Kasper Salin. LII-

Hyvin toimiva yhteistyö
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TO-lehdessä on palsta: Poimittua 
Liikunta & Tiede lehdestä ja tarkem-
min tutkimuksia liikuntapedagogii-
kan maailmasta. 

LIKES-tutkimuskeskus
n LIKES:in asiantuntijat kirjoittivat 

artikkeleita LIITO-lehteen. 

UKK-Instituutti
n UKK-Instituutin Smart Moves -hank-

keen ohjausryhmässä hallituksen 
edustajina toimi Esa Mäki-Tulokas. 
UKK-Instituutin kanssa tehtiin lisäk-
si yhteistyötä LIITO-lehden artikke-
leiden yhteydessä.

Koululiikuntaliitto
n Koululiikuntaliiton kanssa tehtiin 

viestintäsyhteistyötä. 

Suomen ammatillisen koulutuksen 
kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
n  SAKU:n kanssa oltiin yhteydessä 

ammattikouluasioissa.  

EHYT Ehkäisevä päihdetyö ry 
n Liito ry on EHYT ry:n jäsenjärjes-

tö. Liiton jäsen Terhi Paldanius toi-
mi EHYT ry:n valtuuston varsinaise-
na jäsenenä ja Jani Laaksonen vara-
jäsenenä. Eva-Greta Snäll toimi hal-
lituksen varajäsenenä. 

Selkäliitto
n Teimme yhteistyötä Selkäliiton 

Back to Move! -hankkeessa. Halli-
tuksemme jäsen Mirva Ikola toimi 
yhteyshenkilönä ja hankkeen pää-
tösseminaarissa esittelijänä koulus-
saan toteutetusta selän hyvinvoin-
tiin ja liikkumista lisäävistä toimin-
tatavoista. 

Mielenterveysseura
n Terveystietotoimikunnan jäsen Anu 

Heilimö kävi Mielenterveysseu-
ran Mielenterveyden ensiapu 1 ja 2 
ohjaajakoulutukset ja kokemusten 
perusteella suunnitellaan räätälöi-
tyjä koulutuksia teemoista terveys-
tiedon opettajille.  

Sydänliitto
n  Olimme kumppanina Sydänliiton 

Tunne sydäniskuri, elvytä ja pelas-
ta -hankkeessa. LIITO 4/21 lehdes-
sä julkaistiin artikkeli: Minkä nuore-
na oppii, sen vanhana taitaa – opet-
tajat avainasemassa elvytystaitojen 
opetuksessa.

Väestöliitto
n Tiedotusyhteistyö Kumita-kondo-

mikampanjassa.  

Syöpäjärjestöt / Fressis
n  LIITO 1/21 oli Syöpäjärjestöjen kir-

joittama artikkeli: Nuuska houkut-
taa ja koukuttaa. Ja liito 2/21 artik-
keli: Aurinko terveystiedon opetuk-
sessa. 

A-klinikkasäätiö / Dopinglinkki
n   Tiedotusyhteistyö

Liikenneturva
n   Aloitettiin suunnittelu paikallisis-

ta terveystiedon koulutuksista Lii-
kenneturvan kanssa toteutettavak-
si vuonna 2022. 

Turvaope ry
n Liikuntapedagogiikan opiskelijoi-

den podcast-sarja, jonka aiheen tur-
vallisuuden tunteen kehittäminen 
kasvatusalalla. Liito tukee podcas-
tin tuottamista. 

Muut liikuntajärjestöt
n Toimintavuoden aikana tehtiin laa-

jempaa koulutusyhteistyötä Hiih-
toliiton kanssa. Useita liittoja vink-
kasi materiaalia liikunnanopetusta 
tukevaan materiaalipankkiin. Suo-
men Olympiakomitea kirjoitti LIITO 
3/21 lehteen artikkelin: Moniamma-
tillisesti nuoren urheilijan tukena.  

Muut terveysalan järjestöt
n   Useita järjestöjä vinkkasi materi-

aalia liikunnanopetusta tukevaan 
materiaalipankkiin.  

Hankkeet ja verkostot

Kouluviestikarnevaali
n Liito on  Kouluviestikarnevaalien 

kumppanijäsen. 

Savuton Suomi 2030
n LIITO ry kuuluu Savuton Suomi 

2030-verkoston ohjausryhmään. 
Edustajanamme ohjausryhmässä 
toimii hallituksen jäsen Heidi Rauta-
joki. 

European School Sport Day
n Liito ry on mukana järjestämäs-

sä eurooppalaista liikuntapäivää, 
johon osallistui vuonna 2020 kol-
me miljoonaa eurooppalaista lasta 
ja yhteensä 9000 koulua. Osallistu-
vien koulujen kesken arvottiin lahja-
kortteja. 

Seuraavat kyselyt lähetet-
tiin kauttamme jäsenistölle 
toimintavuoden aikana: 

Kysely kamppailulajien käytöstä 
koululiikunnassa (Pro gradu)

Kysely yläkoulujen ja toisen asteen 
vesiliikunnan opetuksen nykytilasta 
(SUH ja JYU)

Liikunnan ja urheilun ammattilais-
ten motivointityylejä koskeva kyse-
ly (Helsingin yliopisto)

Kokemuksia kasvomaskien käytöstä 
(Helsingin yliopisto ja VTT)

Kysely liikunnanopettajien valmiuk-
sista tämän päivän opetustyössä 
(Pro gradu)

Kysely liikunnanopettajien tavoittei-
den asettelusta (opinnäyte)

Kysely liikunnan aineenopettajien 
työhyvinvoinnin tasosta etäopetus-
aikana (Pro gradu)
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Toimintavuoden talous perus-
tui syyskokouksen hyväksy-
mään budjettiin. Tulot muo-
dostuivat jäsenmaksuista, val-
tionavusta ja oman toiminnan 
tuotoista. Opetus- ja kulttuu-
riministeriön toiminta-avus-
tus oli 92  000 euroa. Toimin-
tavuoden tulos oli - 14 985,51 
euroa, taseen loppusumma 
197 567,28 euroa ja oma pää-
oma 180 341,30 euroa. Käytet-
tävissä olevat rahavarat riit-
tivät toimintasuunnitelman 
mukaiseen toiminnan toteu-
tukseen. Vuosikertomuksen ja 
tilinpäätöksen välisenä ajan-
kohtana ei ole tiedossa liiton 
talouteen olennaisesti vaikut-
tavia tekijöitä.

TalousYhdenvertaisuus ja 
tasa-arvo 

Toiminnassa on noudatettu liiton omaa 
yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunni-
telmaa. Suunnitelma päivitettiin toi-
mintavuoden aikana ja se hyväksyttiin 
vuosikokouksessa. Koronavuonna alu-
eellinen tasa-arvo toteutui hyvin joh-
tuen etäkoulutuksista ja -kahveista. 
Erilainen jäsenkunta huomioitiin eri 
kohderyhmille suunnatuissa koulutuk-
sissa ja LIITO-lehden artikkeleissa. 

LIITO 2/21 lehden teemana oli Yhden-
vertaisuus ja tasa-arvo. Siinä julkaistiin 
mm. seuraavat artikkelit: Yhdenvertai-
suus ja tasa-arvo liikuntakasvatukses-
sa, Sateenkaarevan moninaisuuden 
huomioiminen liikunnan ja terveystie-
don opetuksessa, Moninaisuuden huo-
mioiminen liikunnassa, Iloon yli estei-
den -hanke, ”Täältä on niin vaikea pääs-
tä jalkapalloilijaksi” ja Liikuntatuto-
rit ovat lisänneet liikettä opiskelupäi-
viin. Lisäksi muissa toimintavuoden LII-
TO-lehdissä on julkaistu seuraavat tee-
maan liittyvät artikkelit: Maahanmuut-
tajien kotouttaminen ja integrointi 
yhteiskuntaan liikunnan avulla (3/21) ja 
Seksuaalikasvatuksessa on huomioi-
tava moninaisuus (4/21). LIITO-lehdes-

sä aloitti uusi palsta: Maailmalta kuu-
luu, jossa liikunnan- ja/tai terveystie-
don opettajat kertovat kuulumisia ja 
kokemuksia opettamisesta eri puolil-
ta maailmaa. 

Kotisivuilla julkaistiin uutinen: Syrjimä-
tön ja yhdenvertainen opetusviestintä 
ja sama ohje lisättiin jäsenien materi-
aalipankkiin. Prideviikolla 28.6.–4.7. 
jaettiin somessa artikkeli: Sateenkaa-
revan moninaisuuden huomioiminen 
liikunnan ja terveystiedon opetukses-
sa. 

Epäasialliseen ja häiritsevään 
käyttäytymiseen puuttuminen
Toimintavuoden aikana oli käytös-
sä toimintaohje, kuinka toimitaan, jos 
havaitaan epäasiallista käytöstä LII-
TO ry:n järjestämissä koulutuksissa, 
kokouksissa tai muissa tilaisuuksissa. 
Lisäksi julkaistiin osallistumisohje tur-
valliseen tapahtumaan. 

Ympäristö
Toimintavuoden aikana tehtiin ympä-
ristösuunnitelma vuodelle 2022. Mai-
nostettiin jäsenille Biologian ja maan-
tieteen opettajien liiton Toivoa ja toi-
mintaa  - kestävän kehityksen koulu-
tuksia jäsenille. 

Vastuullisuus



1/211/21

Liikunnan ja Terveystiedon Opettaja
Liikunnan ja Terveystiedon Opettaja
LIITOLIITO

Oppiminen ja luovuus

Tylsyys ruokkii Tylsyys ruokkii 
luovuuttaluovuutta

ArkiluovuusArkiluovuus

2/212/21
Liikunnan ja Terveystiedon Opettaja
Liikunnan ja Terveystiedon Opettaja

LIITOLIITO

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä Opintopäivät

Opintopäivät Opintopäivät 10.-11.9.2021 10.-11.9.2021 
VantaallaVantaalla

Sateenkaareva Sateenkaareva moninaisuusmoninaisuus

3/213/21

Liikunnan ja Terveystiedon Opettaja
Liikunnan ja Terveystiedon OpettajaLIITOLIITO

Moniammatillinen yhteistyö

KouluPT-toimintaKouluPT-toiminta MoveMove

Nuori urheilijaNuori urheilija
Maahanmuuttajat
Maahanmuuttajat

KoulunuorisotyöKoulunuorisotyö

4/214/21
Liikunnan ja Terveystiedon Opettaja
Liikunnan ja Terveystiedon Opettaja

LIITOLIITO

Muuttuva yhteiskunta

Liikunnan Liikunnan 
päättö- päättö- 
arvioinnin arvioinnin 
kriteeritkriteerit

Liikkumis- Liikkumis- 
käyttäytymisen  käyttäytymisen  muutosmuutos

Opettajat Opettajat 
somessasomessa


