LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2020
1.

Liiton strategian mukaiset valinnat

2. Vuoden 2020 toiminnan tärkeimmät tavoitteet
Tavoite
Keskeiset toimenpiteet

Mittarit/Arviointi

Vastuu

Yhdenvertaisuuden ja
tasa-arvon edistäminen

- Huomioidaan toiminnassa
● alueellisuus
● sekaryhmät
● eri kouluasteet
● erilaiset jäsenet
- Kehitetään paikallistoimintaa

Tehdyt toimenpiteet

Toimikunnat

Ammatillisen osaamisen
kehittäminen ja
ylläpitäminen

- Koulutetaan ja tiedotetaan mm. arvioinnista
teknologiasta ja mielen hyvinvoinnista.

Koulutusten ja
artikkeleiden määrä

Koulutus- ja
tiedotustoimikunta

Edunvalvonnan ja
jäsenpalveluiden
kehittäminen

- Otetaan kantaa vireillä oleviin asioihin
● mm. LOPS2021
● jäsenten esille tuomat asiat.
- Varmistetaan liikunnan- ja terveystiedon
opetuksen laatu koko koulutuspolulla
ottamalla kantaa ja vaikuttamalla

Lausuntojen ja
vastausten määrä

Työvaliokunta ja
tiedotustoimikunta ja
toimisto

3.

Tehokas yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Tavoite

Keskeiset toimenpiteet

Mittarit/Arviointi

Vastuu

Konsultointi kunta- ja
koulukohtaisiin
opetussuunnitelmiin,
resurssienjakoon ja
ylioppilaskirjoituksiin
liittyvissä asioissa.

Autetaan jäseniä

Yhteydenottojen ja
vastausten määrä

Työhyvinvointitmk

Asian eteen tehty työ
(tapaamiset, lausunnot)
ja onko tullut muutosta.
Kontaktien ja
lausuntojen määrä.

Hallitus

- vastaamalla heidän kysymyksiinsä
- jakamalla tietoa toisten kuntien
toimintaperiaatteista
- tekemällä lausuntoja
- kommentoimalla Facebook-ryhmissä
- yhteydenpidola virkamiehiin

Liikunnan- ja
terveystiedonopettajan
työn vaativuuden esille
tuominen

- Annetaan lausuntoja edunvalvonta-asioissa.
- Tuodaan esille opettajien
opetusvelvollisuuksien eriarvoisuus
yhteistyössä muiden liittojen kanssa
esim. kannanotolla asiaan ja vaikuttaen
asiaan erilaisissa työryhmissä.
- Seurataan vuosityöaika-asian etenemistä ja

ryhdytään tarvittaviin toimiin,
liikunnanopettajien työn erityispiirteiden
esiintuomiseksi.
- Täydennetään listausta oppiaineen
erityispiirteistä, jotka tulee huomioida
vuosityöajassa.

Liiton jäsenten neuvonta
pedagogisissa
kysymyksissä

- Autetaan jäseniä vastaamalla heidän
kysymyksiin

Opettajien pätevyyden ja
ammatillisen osaamisen
turvaaminen

- Järjestetään alueellisesti tasa-arvoisia ja

Yhteydenottojen ja
vastausten määrä

Työhyvinvointitmk
+hallitus

Koulutusten määrä ja
osallistujien määrä.
Yhteistyökoulutusten
määrä. Kv-tuen saajien
määrä

Koulutustmk

Yhteydenottojen ja
vastausten määrä

Työhyvinvointitmk

Yhteydenotot
koulutusten tarjoajiin. AOL yhteistyö

Hallitus

Asian eteen tehty työ ja
onko tullut muutosta.
Kontaktien ja
lausuntojen määrä.

Hallitus

- Viedään tarvittaessa asioita eteenpäin.

monipuolisia täydennyskoulutuksia
- Tehdään yhteistyötä JYU:n
Liikuntatieteellisen tiedekunnan kanssa.
- Jaetaan kansainvälistä
täydennyskoulutustukea jäsenille
- Jaetaan kansallista koulutustukea
koulukohtaisen eriarvoisuuden
vähentämiseksi.

Työhyvinvointitoiminnan
kehittäminen ja
erityisesti turvallisuusja terveysriskien
ehkäiseminen opettajan
ja oppilaan
työskentelyssä

- Autetaan jäseniä heidän kysymyksissään
- Konsultoidaan tarvittaessa kanta OAJ:lta.
- Liikunnan ja terveystiedon opettajien
KIILA-kuntoutus pysyy käynnissä
toimintavuoden aikana

Liikunnan ja
terveystiedon
aineenopettajien
aseman varmistaminen

- Tuodaan esiin liikunnan- ja terveystiedon

Liikunnan ja
terveystiedon opetuksen
laadun varmistaminen

Lobataan asioita AOL, OAJ, OKL, taito- ja

4.

opettajan ammattitaitoa
- Järjestetään lisä-/täydennyskoulutusta.
- Korostetaan pätevien opettajien merkitystä
taideaineet yhteisesti.

Hyvin toimiva yhteistyö

Yhteistyötaho

Yhteistyömuodot

Mittarit/Arviointi

Vastuu

Opetus- ja
kulttuuriministeriö
(OKM)

- Vaikutetaan liikuntapolitiikkaan ja
kansalaistoimintaan

tapaamiset,
yhteydenotot

Pj + tj

Opetushallitus (OPH)

- Tehdään yhteistyötä liikunnan ja
terveystiedon liiton ja opetusneuvoksen
yhteistyö mm., Liikkuva koulu ja, MOVEasioissa, LOPS2021

LIITO-lehden
kirjoitukset, tapaamiset

Pj + tj

Eduskunta

Vaikutetaan edunvalvontaan ja vaikuttaminen
vireillä oleviin jäsenistöä koskettaviin asioihin

yhteistyön määrä ja
tulokset

Pj + hallitus

Olympiakomitea

Liikkujan polku ja tunti liikuntaa koulupäivään
toiminnoissa vaikuttaminen

yhteistyön määrä ja
tulokset

Tj + työvaliokunta

Yhteiskuntasuhteet

Opettajajärjestöt
OAJ

VAikutetaan Pedagogisten opettajajärjestöjen
edustajistoon (POE) vaikuttaminen,

kokouksiin
osallistumiset ja asiat

Pj + nimetyt jäsenet

Pedagogisen toimikunnan varajäsenyys
Aineopettajaliitto (AOL)

Hallituksen jäsenyys

kokouksiin
osallistumiset ja asiat

Mirva

Taito- ja Taideaineopettajat ry (STAILI)

Hallituksen jäsenyys

kokouksiin
osallistumiset ja asiat

Pj

edunvalvonta, koulutus, PREACT-hanke,
arviointikoulutukset

yhteistyön määrä ja
tulokset

Pj, Terhi +
opisk.jäsenet

LTS

hallitus ja Liikunta & Tiede –lehden
toimituskunta

kokouksiin
osallistumiset ja asiat

Terhi

UKK-Instituutti

Terve koululainen, Smart Moves, Movekoulutukset

yhteistyön määrä ja
tulokset

Esa ja tj

Koululiikuntaliitto

- Ollaan esillä Educa-messuilla omalla
ständillä
- Kutsutaan KLL Opintopäivien
messuosastolle

messukontaktit

Tj + tiedotustmk

SAKU

Tehdään yhteistyötä ammatilliseen
koulutukseen liittyvissä asioissa.

yhteistyön määrä ja
tulokset

Esa + tj

Soveltavan
liikunnanopetuksen
verkosto

Erityisliikunnan asiat

yhteistyön määrä ja
tulokset

Terhi + tj

EHYT ry

valtuuskunta, hallitus, kannabishanke

kokouksiin
osallistumiset ja asiat,
osallistujien määrä

Riitta, Vesa-Matti, tj

Selkäliitto

Back to Move! -hanke

yhteistyön määrä ja
tulokset

Mirva

Mielenterveysseura

Mielenterveyden ensiapu koulutukset

yhteistyön määrä ja
tulokset

Tiina, Mirva

Kouluviestikarnevaali

kumppanuus

yhteistyön määrä ja
tulokset

Tj

Savuton Suomi 2030

vaikuttaminen

yhteistyön määrä ja
tulokset

Tj

EUPEA

Puheenjohtaja osallistuu hallituksen jäsenenä
hallituksen kokouksiin. Järjestetään
hallituksen kokous Suomessa 28.2.-1.3.2020.
Syksyiseen foorumiin osallistuminen.

Onko edustaja ollut
kokouksessa ja
kokouksen päätökset

Pj

NIS

Hallituksen toimintaan osallistuminen

Kokousten määrä ja
päätökset

NIS:n edustaja

UNION

Tapaaminen Viron kongressin yhteydessä

Osallistujien määrä ja
kokouksen päätökset

Hannu

FIEP

Yhteydenpito ja mahdollinen kongressi
Suomessa

Yhteistyön saavutukset

Pj

KIILA-kuntoutus liikunnan ja terveystiedon
opettajille 2019-2020

osallistujien määrä ja
saatu palaute

Tj

Yliopistot
JYU Liikuntatieteellinen
tiedekunta
Liikunta- ja
terveysjärjestöt

Hankkeet ja verkostot

KV-kumppanit

Muut
Kiipula-Avire

5.

Laadukas, houkutteleva koulutus

Koulutus

Keskeiset tavoitteet

Yleinen tavoite

Osallistujamäärien lisääminen
Miesten osallistumisosuuden lisääminen
Järjestetään uuden OPS:n mukaista koulutusta

Mittarit/Arviointi

Vastuu

Koulutustukijärjestelmä

Kansallisen koulutustukijärjestelmän
luominen liiton omiin koulutuksiin.

Hakemusten ja
avustusten määrä

Tj+hallitus

Liikunnan opintopäivät
31.1.-1.2. Rovaniemellä

Järjestetään yhteistyössä Santasportin

osallistujamäärä ja
palaute

Koulutustmk

Ammatillisen
koulutuksen uudet
tuulet kevät 2020

Opintopäivillä omaa ohjelmaa.

osallistujamäärä ja
palaute

Ammatillinen tmk

Terveystiedon
syysseminaari

Järjestetään terveystiedon ajankohtaisella

Terveystietotmk

teemalla oleva seminaari.

osallistujamäärä ja
palaute

Liikunnan arviointi

Tiedotetaan JYU:n järjestämistä
arviointikoulutuksista.

osallistujamäärä ja
palaute

Koulutustmk

Terveystiedon arviointi

Tiedotetaan JYU:n järjestämistä
arviointikoulutuksista. Tehdään uusi
terveystiedon valtakunnallinen koe ja
preliminääri.

Kokeen käyttömäärät

Koulutustmk

Polar kumppanina Educa-messuilla

osallistujamäärä ja
palaute

Koulutustmk

Juhlatanssit ja
Perustanssit

Opettaa helppoja ja haastavampia tansseja,
joita voidaan tanssia liikuntatunneilla ja
koulun juhlissa

osallistujamäärä ja
palaute

Koulutustmk

Tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaitojen opettamisen
kehittäminen

Järjestetään Miniopintopäiviä keväällä ja
syksyllä eri puolia Suomea, teemana: Toteuta
liikuntatunti ilman rakennettuja tiloja.

osallistujamäärä ja
palaute

Koulutustmk

Sosiaalinen
toimintakyky

Varmistetaan että sosiaalinen toimintakyky
on sisältönä kaikissa koulutuksissa. Tehdään
info kouluttajille, miten voidaan sostaidot olla
mukana koulutuksissa.

Osallistujamäärä ja
koulutusten
sisältöpalaute

Koulutustmk

Psyykkinen
toimintakyky

Varmistetaan että myönteinen
tehtäväsuuntautunut ilmapiiri ja
motivaatioperusteista lähtevä
liikunnanopetus on sisältönä kaikissa
koulutuksissa.

Koulutusten
sisältöpalaute

Koulutustmk

13th International Seminar for Physical
Education Teachers, mukana järjestelyissä ja
toteituksessa

yhteistyön toimivuus

Pj

Pääkoulutukset
urheiluopiston kanssa.

Erillinen koulutuspäivä ajankohtaisesta
aiheesta.

Arviointitaitojen
kehittäminen

Työvälineiden
käyttötaidon
opettaminen
Fyysisen toimintakyvyn
mittauslaitteet
Fyysisen toimintakyvyn
opettamisen
kehittäminen

KV koulutus
Vierumäki 2.-7.8.

Terveystiedon koulutus
osallistujamäärä ja
palaute

Terveystietotoimikunta
ja koulutustoimikunta

Keskeiset toimenpiteet/tavoitteet

Mittarit/Arviointi

Vastuu

LIITO-lehti
1/20 Mittaaminen
2/20 Laaja-alainen
oppiminen
3/20 Kaikki kunnossa
4/20 Teknologia ja
opintopäivät

Lehden tason sekä ilmestymiskertojen

Lehden tulos ja
palaute

Tj + Terhi

Uutiskirje

Tavoitetaan jäsenistö lähettämällä vuoden

Noin 6 krt/vuosi

Tj

Ajankohtaiset aiheet

Sähköiset alustat terveystiedon
opettamisessa, Mielenterveyden
ensiapukoulutus, Ilmiöpohjainen oppiminen

6.

Vuorovaikutteinen, näkyvä viestintä

Viestintäkanava
Sisäinen viestintä

säilyttäminen.
Kaikille kouluasteille sopivat teemat,
ammattikoulun arjen esiin nostaminen,
sähköisen lehden kehittäminen

aikana 6 uutiskirjettä jäsenten s-postiin.
SOME-viestintä
Facebook
Instagram

Jaetaan ajantasaista tietoa Facebook-sivun
kautta.
julkaisemalla sivuilla viikoittain liikuntaan ja
terveystietoon liittyviä uutisia/koulutuksia.
Tykkääjien kutsuminen seuraajiksi, elleivät
vielä ole. Uuden Instagram-tilin aktivoiminen.
Twitterin aktivointi.

Tykkäysten ja jakojen
määrä

Tj + hallitus

Kotisivut

Uutisten lisääminen ja linkitys Facebook-

Kävijämäärä ja
palaute

Tj

sivuille.
Ulkoinen viestintä
Kotisivut

Uusien jäsenten ja yhteistyökumppaneiden
infoaminen

Sivuilla käynnit

Tj

Edunvalvonnallisiin

Lausunnot ja kirjoitukset valtakunnallisissa
medioissa

Kannanottojen/kirjoit
usten määrä

Työvaliokunta

Teemana: Hyvinvointi

Osastolla kävijöiden
määrä

Hallitus + tsto

asioihin
kantaa ottaminen
Educa-messut
24.–25.1.2020
7.

Jatkuvasti uudistuva ja kehittyvä organisaatio

Toimenpide

Keskeiset tavoitteet

Mittarit/Arviointi

Vastuu

Työryhmien toiminnan
kehittäminen

Ammatillinen toimikunta
*liikunnan ja terveystiedon opetuksen ja
opettajien aseman parantamiseen
ammatillisessa peruskoulutuksessa
Terveystietotoimikunta
*Valtakunnallinen koe ja preliminäärikoe

Saavutukset

Ammatillinen tmk

Hallituksen toimikunnat

Kokeillaan kolmen toimikunnan käytäntöä,
viestintä, edunvalvonta ja koulutus.

Toimiiko käytännön
toteutus

Hallitus

Kerhoyhteistyö

Toimintakäytäntöjen yhtenäistäminen ja

Osallistujamäärät

Tj + Koulutustmk

yhteistyön lisääminen. Toiminnanjohtajan
opinnäytetyö kerhoyhteistyön kehittämisestä.
Kerhotapaaminen.

Artikkeleiden /
koulutusten määrä
Terveystietotyöryhmä

8.

Jäsenistön aktivointi ja rekrytointi

Toimenpide

Keskeiset tavoitteet

Mittarit/Arviointi

Vastuu

Kansainvälisen
koulutuksen tuki

Opettajien täydennyskoulutus

Hakemusten ja
päätösten määrä

Tj + hallitus

Opiskelijainfot JYU ja
OKL:t

Infota liitosta ja kasvattaa jäsenmäärää.

Infojen ja
jäsenliittymisten
määrä

Opiskelijajäsenet

Tehdyt muutokset

tj + hallitus

Kutsutaan 5. kurssin opiskelijat ilmaiseksi
opintopäiville. Jäsentarjous
Liikuntapedagogiikka kirjan kera opiskelijoille.

Tasa-arvo

9.

Erilaisen jäsenkunnan huomiointi

Talous
Liiton talouden perustan vuonna 2020 muodostavat jäsenmaksut ja valtionapu. Liiton oman toiminnan tuotoilla,
lähinnä koulutuksella ja opetusmateriaalin myynnillä katetaan loppuosa.

Hyväksytty syyskokouksessa 8.11.2019.

