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Puheenjohtajan katsaus
Liikunnan ja terveystiedonopettajan työn näkökulmasta vuoden 2019
yhdeksi merkittäväksi muutokseksi lukeutuu vuoden 2019 aikana valmistunut lukion opetussuunnitelma 2021, joka hyväksyttiin marraskuussa. Lukiokoulutuksessa huolta on
aiheuttanut yliopistojen uusi pisteytystyökalu, jonka vaikutuksia terveystiedon opiskelijoiden määrään tutkaillaan tarkasti. Peruskoulussa nähtiin
Move!:n neljäs mittausvuosi ja ensimmäistä kertaa päästiin ihmettelemään
miten tulokset ovat muuttuneet 5. luokalta kahdeksannelle luokalle. Yhteensä mittauksiin osallistui yli 94 000 oppilasta. Viidennen luokan mittausosioiden mediaaneissa ei ole tapahtunut
isoja muutoksia edellisiin vuosiin verrattuna.
Liiton asiantuntemusta hyödynnettiin sekä valtakunnan tasolla, että
eri tiedotusvälineissä. Heti alkuvuodesta Liito ry antoi oman lausuntona Sivistysvaliokunnalle liikuntapoliittisesta selonteosta. Vaalien jälkeen
Liiton edustajat kävivät tapaamassa
myös valtiosihteeriä elokuussa. Tiedotusvälineissä Liiton asiantuntemusta hyödynnettiin mm. lasten talviliikuntataitoihin ja lasten ylipainoon liittyen, liikuntaharrastusten yhdistämisestä koulupäivän jatkeeksi, ja ylioppilaskirjoitusten tärppeihin. Liito ry:n
mielipidekirjoituksia julkaistiin Helsingin sanomissa liittyen mm. terveystiedon opetukseen, koulun liikunta/retkipäivien maksuttomuuteen ja koululiikunnan lisäämisen puolesta.
Vuoden mittaan Liito ry:ltä pyydettiin myös lausuntoja. Näihin lukeutuivat mm. lukion opetussuunnitelman luonnoksesta ja perusopetuksen oppilaan oppimisen arvioinnin täsmentäminen. Näiden lisäksi Liito ry
teki OAJ:n pedagogiselle toimikunnalle esityksen liikunnanopettajan päivän
aikana tapahtuvista siirtymisistä ja niiden mukaan ottamisesta huojennuksen piiriin.

Liiton koulutusvuosi oli varsin vilkas ja monipuolinen. Alkuvuonna järjestettiin vuosittaiset liikunnanopettajapäivät Turussa. Turun opintopäivät keräsivät yli 450 osallistujaa. Toisena merkittävänä liikunnan koulutustapahtumana voidaan pitää Espanjan
opintopäiviä, jotka järjestettiin kokeiluluontoisena ensimmäistä kertaa.
Hyvät kokemukset suuntaavat katsetta eteenpäin vuoteen 2021. Terveystiedon koulutuksia järjestettiin kaksi
syksyllä 2019. Eri puolilla Suomea järjestettiin myös lukuisia pienempiä koulutuksia, jo aiemmin hyviä kokemuksia
tuottaneet miniopintopäivät toteutettiin kahdeksan koulutuksen voimin. Yhteensä vuoden 2019 aikana Liiton koulutuksiin osallistui liki 700 henkilöä. Vuoden 2019 aikana Liito ry oli
mukana suunnittelemassa Vierumäen
PE seminaaria, joka järjestetään elokuussa 2020. Vuoden 2019 aikana Liito
ry tuki jälleen merkittävästi jäsenten
kansainvälisiä kouluttautumismahdollisuuksia esimerkiksi Viron Paidessa
ja Italian Malsissa. Liito ry oli mukana
myös suunnittelemassa Kiila-kuntoutusta räätälöitynä liikunnanopettajille.
Vuoden 2019 aikana Liito päivitti
lausuntoaan liikunnan- ja terveystiedon opettajan työn vaativuuden
arvioinnista. Tämän lisäksi Liito ry oli
mukana myös Staili ry:n (Suomen taito- ja taideaineiden liitto) vetoomuksessa taito- ja taideaineiden asemasta toisen asteen oppilaitoksissa sekä
osallistuttiin pedagogisten aineopettajajärjestöjen yhteislausumaan opetusministeri Li Anderssonille aiheesta: Opiskelijavalintauudistus aiheuttaa epävarmuutta lukiossa – selvitystä tarvitaan.

Kasper Salin
puheenjohtaja
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Ordförandens översikt 2019
För lärarna i gymnastik och hälsokunskap var en av de största förändringarna i arbetet under år 2019
gymnasiets läroplan 2021, som blev
färdig under året och godkändes i
november. Inom gymnasieutbildningen har det nya poängsättningsverktyget för universitet väckt oro, och därför
följer man noga hur verktyget påverkar antalet studerande i hälsokunskap.
I grundskolan var 2019 det fjärde mätningsåret för Move!. För första gången
var det möjligt att undersöka hur resultaten har förändrats mellan femte och
åttonde klassen. Sammanlagt deltog
över 94 000 elever i mätningarna. Det
har inte skett några större förändringar i medianerna för delområdena för
årskurs 5 jämfört med tidigare år.
Liitos expertis utnyttjades såväl på
riksnivå som i olika medier. I början av året gav Liito ett utlåtande om
en redogörelse om idrottspolitiken
till kulturutskottet. I augusti, efter
valet, besökte representanterna för
Liito även statssekreteraren. I medierna utnyttjades Liitos expertis bland
annat angående barnens vinteridrottsfärdigheter och övervikt, idrottsaktiviteter efter skoldagen samt förhandstippade frågor i studentskrivningarna. Helsingin Sanomat publicerade
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Liitos debattartiklar om bland annat
undervisningen i hälsokunskap, skolornas avgiftsfria idrotts- och utflyktsdagar samt behovet av att öka mängden gymnastik.
Under året blev Liito ombett att ge
utlåtanden. Utlåtandena gällde bland
annat utkastet till gymnasiets läroplan
och preciseringen av elevbedömningen inom den grundläggande utbildningen. Dessutom lämnade Liito ett
förslag till OAJ:s pedagogiska kommitté gällande förflyttningar under gymnastiklärarens arbetsdag och eventuell minskning av undervisningsskyldigheten på grund av förflyttningarna.
Liito anordnade flera olika utbildningar under året. I början av året ordnades de årliga gymnastiklärardagarna i
Åbo. Över 450 personer deltog i studiedagarna. Ett annat viktigt utbildningsevenemang inom gymnastik var studiedagarna i Spanien, som ordnades
på försök för första gången. De goda
erfarenheterna får oss att rikta blicken
framåt mot år 2021. Det ordnades två
utbildningar i hälsokunskap under hösten 2019. På olika håll i Finland anordnades även flera mindre utbildningar:
ministudiedagarna, som redan tidigare
gett goda erfarenheter, bestod denna

gång av åtta utbildningar. Sammanlagt
deltog närmare 700 personer i Liitos
utbildningar under år 2019. Under året
var Liito med om att planera PE-seminariet i Vierumäki, som ordnas i augusti 2020. Liito stödde återigen medlemmarnas möjligheter till internationell utbildning, bland annat i Paide i
Estland och i Mals i Italien, med betydande belopp. Liito var även med om
att planera en skräddarsydd Kiila-rehabilitering för gymnastiklärare.
Under år 2019 uppdaterade Liito sitt
utlåtande om bedömningen av arbetets svårighetsgrad för lärare i hälsokunskap. Dessutom deltog Liito i
Staili ry:s (förbundet för lärarföreningarna för lärare i konst- och färdighetsämnen i Finland) vädjan om konstoch färdighetsämnenas ställning vid
läroanstalterna på andra stadiet. Liito lämnade också tillsammans med
de övriga pedagogiska ämneslärarföreningarna ett utlåtande till undervisningsminister Li Andersson om ämnet
”Antagningsreformen ger upphov till
osäkerhet på gymnasierna – en utredning behövs”.

Kasper Salin
ordförande

Järjestötoiminta
Kevätkokous
Liiton kevätkokous pidettiin opintopäivien yhteydessä 1.2.2019 Kupittaan
palloiluhallilla Turussa. Vuosikertomus
vuodelta 2018 hyväksyttiin. Todettiin
tilintarkastajien lausunto ja vahvistettiin liiton tilinpäätös, mikä osoitti ylijäämää 9 526,26 euroa. Hallitukselle ja
muille tili- ja vastuuvelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.
Erovuorossa hallituksen varsinaisista
jäsenistä olivat Hannu Penttinen (hallituksessa 6 vuotta), Terhi Huovinen
(hallituksessa 4 vuotta), Jarno Parkkinen (hallituksessa 2 vuotta) ja Ville
Pesonen (hallituksessa 2 vuotta). Seuraavalle kaksivuotiskaudelle hallitukseen valittiin jäseniksi Terhi Huovinen,
Ville Pesonen, Heidi Rautajoki ja Satu
Ovaska.
Liiton tilintarkastajaksi valittiin Tilintarkastusrengas Oy Helsingistä (yhtiön nimeämänä tilintarkastajana Kai
Salmivuori) ja toiminnantarkastajaksi yrittäjä opettaja Ranja Koski Helsingistä.

Syyskokous
Liiton syyskokous pidettiin 8.11.2019
Terveystiedon syysseminaarin yhteydessä Jyväskylässä. Syyskokous vahvisti toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2020.

Liiton hallitus
Hallitus on kokoontunut toimintakauden aikana neljä kertaa sekä pitänyt
yhden sähköpostikokouksen. Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet kokouksiin seuraavasti: varsinaiset jäsenet:
Kasper Salin, pj (5), Terhi Huovinen, vpj
(4), Heli Hämäläinen, vpj (5), Mirva Ikola (5), Esa Mäki-Tulokas (5), Jouko Niemelä (5), Satu Ovaska (5), Ville Pesonen
(5), Heidi Rautajoki (5), Mari Silvennoinen (4), Eva-Greta Snäll (4) sekä opiske-

lijoiden edustajat: Jani Laaksonen (2)
ja Elina Kallinen (3).
Hallituksen kokoukset 1/19 ja 2/19
pidettiin Akava-OAJ-talossa Helsingissä. Kokous 3/19 pidettiin viikonloppukokouksena Varalan urheiluopistolla Tampereella. Kokous 4/19 pidettiin
Sokos Hotel Paviljongissa Jyväskylässä. Kokous 5/19 pidettiin sähköpostikokouksena. Hallituksen kokoussihteerinä on toiminut Tiina Apajalahti.
Hallitukselle esitettävät asiat on valmisteltu hallituksen nimeämissä toimikunnissa. Toimikunnissa käsiteltyjen asioiden valmistelusta on vastannut Tiina Apajalahti.
Puheenjohtajisto
Pj. Kasper Salin
Jäsenet: Heli Hämäläinen, Terhi Huovinen, Tiina Apajalahti
Koulutustoimikunta
Pj. Heli Hämäläinen
Jäsenet: Ville Pesonen, Heidi Rautajoki, Mari Silvennoinen, Eva-Greta Snäll,
Jani Laaksonen, Tiina Apajalahti
Tiedotus- ja markkinointitoimikunta
Pj. Terhi Huovinen
Jäsenet: Mirva Ikola, Esa Mäki-Tulokas,
Jouko Niemelä, Satu Ovaska, Elina Kallinen, Tiina Apajalahti
Ammatillisen koulutuksen
toimikunta
Pj. Esa Mäki-Tulokas
Jäsenet: Jenni Ikkala, Harri Heiskanen,
Marja-Sisko Luode, Sari Penttilä, Tiina
Apajalahti
Terveystiedon toimikunta
Pj. Mirva Ikola
Jäsenet: Katarina Brink, Anu Heilimö, Henna Leskinen, Esa Mäki-Tulokas, Jouko Niemelä, Satu Ovaska, Terhi Paldanius, Ville Pesonen, Heidi Rautajoki, Kasper Salin, Mari Silvennoinen,
Eva-Greta Snäll, Tiina Viljakainen, Kati
Vitikainen, Tiina Apajalahti

Jäsenmaksut vahvistettiin
vuodelle 2020 seuraavasti:
Täysjäsenet vuodessa:
n Jäsenmaksu sisältäen:
- LIITO-lehden
60 euroa
n Jäsenmaksu sisältäen:
- LIITO-lehden
- Liikunta & Tiede -lehden
85 euroa
Opiskelija-, tiedotus-, eläkeläisjäsenet, 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

Työhyvinvointitoimikunta
Pj. Ville Pesonen
Jäsenet: Heli Hämäläinen, Heidi Rautajoki, Mari Silvennoinen, Eva-Greta
Snäll, Jani Laaksonen, Tiina
Apajalahti
Kansainväliset asiat
EUPEA (European Physical Education
Association): Kasper Salin
NIS (Nordiska Idrottslärarorganisationers Samråd): Kasper Salin
UNION (Karjala-Viro-Suomi-yhteistyö):
Jouko Niemelä

Liiton toimisto
Liiton toimisto sijaitsee OAJ-Akavatalossa, tilojen vuokranantajana toimii
OAJ. Toimistossa työskentelivät toiminnanjohtaja Tiina Apajalahti ja toimistoassistentti Anne Virolainen. Kirjanpitopalvelut ostettiin Tivonet Oy:ltä. Muut toimisto- ja hallintotehtävät
on hoidettu LIITO:n henkilökunnan voimin.

Vuosikertomus 2019

5

Jäsenet
Liikunnanopettajayhdistykset ja kerhot
n Espoon Liikunnanopettajakerho
n Helsingin Seudun Liikunnan ja
Terveystiedon Opettajat ry
n Hyvinkään seudun Liikunnanopettajakerho
n Jyvässeudun liikunnan ja
terveystiedon opettajat ry
n Kuopion seudun Liikunnanopettajakerho
n Kymenlaakson Liikunnanopettajat
ry.
n Lahden Seudun Liikunnan ja
Terveystiedon Opettajat ry
n Mikkelin seudun Liikunnanopettajakerho
n Oulun Seudun Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry
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n Porvoon seudun liikunnanopettajat ry
n Salon seudun liikunnanopettajat ry
n Savonlinnan seudun liikunnanopettajakerho
n Tampereen seudun liikunnanja terveystiedonopettajat ry
n Turun seudun Liikunnanopettajat
ry
n Vaasan Liikunnanopettajakerho
n Aurinkorannikon liikunnan ja
terveystiedon opettajien kerho
Liikunnanopettajakerhojen kanssa tehtiin yhteistyötä edunvalvonta-,
koulutus-, tiedotus- ja jäsenasioissa.
Kerhojen edustajille järjestettiin liikunnan ja terveystiedon opettajien
paikallistoiminnan kehittämisen työpaja 16.11. Helsingissä.

Liittoon liittyi toimintavuoden 2019 aikana 79 uutta
jäsentä (v. 2018 +118 jäsentä).
Liitosta erosi 117 jäsentä (v.
2018 -108 jäsentä).
Liiton jäsenmäärä oli vuoden
2019 päättyessä 1 493 jäsentä, joista täysimääräistä jäsenmaksua maksavia oli 1 133
ja opiskelija-, tiedotus-, eläkeläis-, äitiyslomalais- tai työttömän jäsenmaksua maksavia 367. Vuoden 2018 lopussa
jäsenmäärä oli 1 531.
Jäsenille lähetettiin kysely liikunnan ja terveystiedon
opettajien paikallistoiminnan
kehittämiseen liittyen.

Tehokas yhteiskunnallinen vaikuttaminen
n Yhdenvertaisuuden ja
tasa-arvon edistäminen
Toiminnassa on noudatettu liiton
omaa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa. Suunnitelma
uudistettiin toimintavuoden aikana
ja se hyväksyttiin syyskokouksessa.
Suunnitelman mukaisesti koulutuksia järjestettiin alueellisesti, 9 eri
paikkakunnalla. Tavoitteen mukaista miesten määrään lisäämistä koulutuksiin osallistujissa ei saatu nostettua, vaan se pysytteli aikaisempien vuosien tasolla. Erilainen jäsenkunta huomioitiin eri kohderyhmille
suunnatuissa koulutuksissa.
n Ammatillisen osaamisen
kehittäminen ja ylläpitäminen
Liiton järjestämissä koulutuksissa näkyivät vahvasti uudet opetussuunnitelmat ja digitalisaatio.
Miniopintopäivät koulutuksia järjestettiin kahdeksalla paikkakunnalla
ja toteutettiin kahdella eri teemalla: Rytmi ja luovuus motorisen oppimisen välineenä sekä Liikuntaa ja
luovaa treeniä salissa, pihoilla, puistoissa ja kaduilla. Välineinä oma ja
kaverin kroppa. Päivien ohjelma
oli toteutettu uuden opetussuunnitelman hengessä yhdessä lajiliittojen kanssa. Digitalisaatio oli vahvasti esillä terveystiedon teemapäivässä ja syysseminaarissa. Arviointi oli esillä LIITO-lehden 2/19 ja 3/19
ilmestyneissä artikkeleissa. Liito ry
osallistui perusopetuksen päättöarvioinnin kriteeristön uudistustyöhön. Lisäksi muissa LIITO-lehden
artikkeleissa oli vuoden aikana runsaasti vinkkejä ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja ylläpitämiseen.
n Edunvalvonnan ja jäsenpalveluiden kehittäminen
Liito on ottanut kantaa vireillä oleviin asioihin ja antanut seuraavat
lausunnot:
- Lausunto lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta
- Lausunto perusopetuksen oppilaan oppimisen ja osaamisen
arvioinnin täsmentämisestä
- Puheenjohtaja Kasper Salin oli
Eduskunnan sivistysvaliokunnan

Naisten ja miesten osuus koulutuksissa 2017–2019
2019

2018

Naiset
2017
0%

Miehet
0%

0%

0%

0%

0%

kuultavana valtioneuvoston
selonteosta liikuntapolitiikasta
- Viestiä hallitusneuvotteluihin:
Elämänmittainen liikunta-aktiivisuus juurrutetaan lapsuudessa ja
nuoruudessa
- OAJ:n pedagogiselle toimikunnalle: Liikunnanopettajien päivän
aikana tapahtuvat siirtymiset
tulee ottaa mukaan huojennuksen
piiriin
Lisäksi jäsenten esiin tuomiin asioihin on annettu vastaus tai hankittu
lisäselvitys.
n Konsultointi kunta- ja koulukohtaisissa opetussuunnitelmiin
liittyvissä asioissa
Asiaa on seurattu lähinnä jäseniltä
liittoon tulleiden yhteydenottojen
pohjalta.
n Liikunnan ja terveystiedon
opettajan työn vaativuuden
esille tuominen ja liiton jäsenten
neuvonta pedagogisissa
kysymyksissä
Liito on antanut vastauksia/selvityksiä useisiin jäseniltä tulleisiin liikuntaa ja terveystietoa koskeviin
pedagogisiin kysymyksiin. Vuosityöaikaan siirtymistä ja muutoksen valmistelua OAJ:ssa seurataan aktiivisesti.
Vastaukset/selvitykset:
- Vuosityöaika
- Uimaopetuksen arviointi
- Kypärän käyttö pesäpallotunnilla
- Lukion valinnaisaineet
- Pukeutuminen liikuntatunneilla
- Arviointi
- Liikunnan verkkokurssi

0%

0%

0%

0%

0%

- Henkilökohtainen opetuksen
järjestämistä koskeva suunnitelma liikunnassa
- Kuulon suojaaminen liikuntatunneilla
- Koululiikunnan maksuttomuus
n Opettajien pätevyyden ja
ammatillisen osaamisen
turvaaminen sekä liikunnan ja
terveystiedon aineenopettajien
aseman varmistaminen
Jäsenille on järjestetty täydenny skoulutust a , myönnetty tukea kansainväliseen koulutukseen ja yhteistyötä on tehty Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteellisen tiedekunnan kanssa.
n Työhyvinvointitoiminnan
kehittäminen ja erityisesti
turvallisuus- ja terveysriskien
ehkäiseminen opettajan ja
oppilaan työskentelyssä
Opetusolosuhteisiin ja työturvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä
hallitus on keskustellut ja antanut
tapauskohtaisesti kannanottoja.
Selvitettiin opettajan vakuutusturvaa ja saatiin selville, että koulujen
vakuutukset eivät kata kaikkea mitä
liikunnanopettajalle voi liikuntatuntien aikana sattua. Opettajalla pitäisi olla lisäksi oma vakuutus, jos kaikkeen haluaa varautua. Toimintavuoden aikana aloitti uusi KIILA-kuntoutus liikunnan ja terveystiedon opettajille Janakkalassa.
Jäsenillä on ollut käytössään liiton
kotisivujen jäsenosiossa kannanottoja, lausuntoja ja suosituksia sekä usein
kysytyt kysymykset vastauksineen.
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Laadukas, houkutteleva koulutus
Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat
ry:n vuoden 2019 koulutustarjonnan
yleinen tavoite oli osallistujamäärien
ja miesten osallistumismäärän lisääminen sekä uuden opetussuunnitelman
mukaisen koulutuksen järjestäminen.
Lisäksi huomioitiin edellisten koulutusten palautteet, jäseniltä tulleet toiveet, alueellisuus sekä ajankohtaisuus.
Liikunnan koulutus käsittää vuosittain
kaksipäiväiset opintopäivät ja yhden
päivän täydennyskoulutustapahtumat. Terveystiedon koulutus käsittää
syysseminaarin ja yksittäiset teemapäivät.
Koulutustapahtumien hajauttaminen
ympäri Suomea, lähemmäksi jäsenkenttää on liiton tarjoama palvelumuoto aktiivisille jäsenilleen sekä liikunnanopettajakerhoille. Vuoden 2019
aikana järjestettiin 12 täydennyskoulutusta 8 paikkakunnalla ympäri Suomea ja yksi Espanjassa. Koulutuksiin
osallistui yhteensä 686 jäsentä. Miesten osuus osallistujista oli n. 29 %.
Monilajisia päivän kestäviä Miniopintopäiviä oli 8 paikkakunnalla. Koulutukset järjestettiin keväällä 2019 teemalla: Rytmi ja luovuus motorisen oppimisen välineenä ja syksyllä teemalla: Liikuntaa ja luovaa treeniä salissa,
pihoilla, puistoissa ja kaduilla. Välineinä oma ja kaverin kroppa ja ne vastasivat liikunnan opetussuunnitelmaa.

Miniopintopäivä Kuopiossa.

Koulutukset järjestettiin yhteistyössä
lajiliittojen (Bboy-liitto, Käsipalloliitto,
Voimisteluliitto), Capoeira-yhdistyksen sekä paikallisten kerhojen kanssa.
Miniopintopäiville osallistui yhteensä
159 jäsentä. Miniopintopäivät saivat
kiitosta erityisesti siitä, että ne pidettiin alueellisesti lähellä jäseniä ja ohjelmat olivat hyvin sovellettavissa oppitunneille. Tämä koulutusmuoto sopii
erityisen hyvin yhteen uuden yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelman
kanssa. Tavoitteenamme on ollut kasvattaa miesten osuutta koulutukissa
ja miesten osuus oli hieman korkeampi miniopintopäivillä kuin muissa koulutuksissa. Syitä tähän ainakin kaksi,
maksuttomuus ja helppo saavutettavuus.
Koulutusyhteistyö Jyväskylän yliopiston, urheiluopistojen, Viron liikuntakasvatusliiton ja Karjalan tasavallan
liikunnanopettajayhdistyksen, lajiliittojen, liikuntaseurojen, terveysalan
järjestöjen, kentällä toimivien opettajien, liikunnanopettajakerhojen sekä
muiden sidosryhmien kanssa mahdollisti monipuolisen toiminnan toteutumisen. Koulutustarjontaa järjestettiin
sekä työ- että vapaa-aikana.

Vuoden 2018 aikana järjestettiin 12 täydennyskoulutusta 8 paikkakunnalla
ympäri Suomea.
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Opintopäivät 1.–2.2.2019
Turussa
Opintopäivät järjestettiin Turussa
yhteistyössä Turun seudun liikunnan-

opettaja ry:n kanssa teemalla: Toimintaa toispuol ja tälpuol jokke! Kouluttajat olivat paikallisia ja kauempaa tulleita koululiikunnan asiantuntijoita. Osallistujia päivillä oli 427.

Espanjan Aurinkorannikon
opintopäivät 17.–20.10.2019
Fuengirola
Ensimmäinen Liiton järjestämä kansainvälinen ulkomailla toteutettu koulutus järjestettiin Espanjan Aurinkorannikolla Fuengirolassa yhteistyössä Aurinkorannikon liikunnanopettaja kerhon kanssa teemalla: Koe, opi,
näe, tunne, elä opintopäivät uudella
tavalla! Kouluttajat olivat espanjalaisia, ruotsalaisia ja suomalaisia liikunnan asiantuntijoita. Osallistujia päivillä oli 31.

Terveystiedon syysseminaari
8.11.2019 Jyväskylässä
Terveystiedon syysseminaari teemalla ympäristöterveys järjestettiin
8.11.2019 Jyväskylässä. Osallistujia
seminaarissa oli 29.

Liiton järjestämä täydennyskoulutus 2019 / osallistujamäärä / kouluttajat
n Opintopäivät 1.–2.2. Turussa, 427
osallistujaa sekä 56 kouluttajaa ja
luennoitsijaa.

n Miniopintopäivät: Rytmi ja luovuus
motorisen oppimisen välineenä;
Break Dance, Capoeira ja käsipallo, 27.3. Riihimäki, 31 osallistujaa,
kouluttajina Henri Huovinen, Jonne
Savolainen ja Jaakko Horelli
n Miniopintopäivät: Rytmi ja luovuus
motorisen oppimisen välineenä;
Break Dance, Capoeira ja käsipallo,
6.4. Turku, 15 osallistujaa, kouluttajina Henri Huovinen, Marjo Heinonen-Tuomi ja Jaakko Horelli
n Miniopintopäivät: Rytmi ja luovuus
motorisen oppimisen välineenä;
Break Dance, 9.4. Joensuu, 11 osallistujaa, kouluttajana Elias Niskanen
n Miniopintopäivät: Rytmi ja luovuus
motorisen oppimisen välineenä;
Break Dance, Capoeira ja käsipallo,
13.4. Tampere, 14 osallistujaa, kouluttajina Elias Niskanen, Reimo Eller
ja Jaakko Horelli
n Terveystiedon teemapäivä 23.8.
Helsinki, 63 osallistujaa, kouluttajina Erika Maksniemi, Mari Kangasniemi, Anna Haapalainen ja Vladimir
Heiskanen.
n Opintopäivät, 17.-20.10. Fuengirola,
Espanja, 31 osallistujaa ja 17 kouluttajaa.
n Miniopintopäivät: Voimistelu, 15.10.
Oulu, 24 osallistujaa, kouluttajana
Minna Juusola.
n Miniopintopäivät: Voimistelu, 26.10.
Jyväskylä, 18 osallistujaa, kouluttajina Saila Parviainen ja Pasi Parviainen.
n Miniopintopäivät: Voimistelu, 1.11.
Kuopio, 23 osallistujaa, kouluttajina
Saila Parviainen ja Pasi Parviainen.
n Miniopintopäivät: Voimistelu, 2.11.
Helsinki, 23 osallistujaa, kouluttajina Saila Parviainen ja Pasi Parviainen.
n Ter veystiedon sy ysseminaari:
Hyvinvointi ja mittaaminen, 8.11.
Jyväskylä 29 osallistujaa, kouluttajina Johanna Lehosmaa, Ari-Pekka
Rauttola, Nina Janasik ja Raija Laukkanen.

Vuorovaikutteinen,
näkyvä viestintä
Tiedotus- ja markkinointitoimikunnan työskentely keskittyi erityisesti
lehden sisällölliseen tuottamiseen ja
kehittämiseen sekä liiton viestinnällisen ilmeen uudistamiseen. Yhteistyötä Liikunta ja Tiede -lehden kanssa jatkettiin. Terhi Huovinen on osallistunut
Liikunta ja Tiede -lehden toimituskunnan kokouksiin liiton edustajana.

LIITO–Liikunnan ja Terveystiedon Opettaja -lehti
LIITO–Liikunnan ja Terveystiedon
Opettaja -lehti ilmestyi neljä kertaa
ja teemoina olivat: Taidon oppiminen
(1/19), Sosiaaliset taidot (2/19), Luokasta ja salista luontoon (3/19) sekä
Opintopäivät ja Terveystieto (4/19).
Kirjoittajina on ollut sekä eri alojen
tutkijoita ja asiantuntijoita, että kentällä toimivia liikunnanopettajia. Lehdessä jatkettiin uutta suuntausta ja
aikaisempaa enemmän oli haastattelutyyppisiä artikkeleita, joissa on päässyt jäsenten ja oppilaiden ääni kuuluviin. Uudet palstat: ammatillisen koulutuksen reformi ja kokeneen opettajan terveiset jatkoivat ilmestymistä. Asiantuntija-artikkelien havainnollisuutta ja luettavuutta on kehitetty
lisäämällä artikkeleihin kuvia, kuvioita ja taulukoita. Artikkeleihin liittyviä
lisämateriaaleja on linkitetty lehteen
QR-koodein materiaalien saatavuuden
helpottamiseksi. LIITO-lehti on toiminut perinteisen asemansa mukaises-

ti ammatillisena tiedotusfoorumina.
Lehden hyvä taso on pystytty säilyttämään, vaikka ilmoitusmyynti on pysynyt aikaisempia vuosia alhaisemmalla tasolla. Lehti on saanut myönteistä
palautetta jäsenistöltä.

LIITO:n kotisivut
sekä viestintä
Liiton kotisivut ja visuaalinen ilme
uudistettiin. Kotisivuilla alettiin julkaista kaikille avoimena LIITO-lehden
pääkirjoitus, puheenjohtajan kirjoitus sekä yksi artikkeli kustakin lehdestä. Uusista julkaisuista tiedotettiin LIITO:n Facebook-sivulla. Uudella ilmeellä tehtiin myös jäsenesite ja roll-upit.
Lisäksi uutiskirjeen ulkoasua uudistettiin. Liitolle tehtiin myös uusi viestintästrategia, jonka avulla yhtenäistettiin ja selkeytettiin liiton viestintää.
Kotisivut ja jäsenrekisteri ovat toimiva kokonaisuus. Kotisivujen kautta voi
ilmoittautua koulutuksiin, tilata materiaalia ja hakea tietoa. Lisäksi jäsenosiosta löytyy mm. LIITO-lehtien sähköiset versiot ja pidettyjen koulutusten materiaaleja. Uutiskirje lähti jäsenistölle viisi kertaa vuoden aikana.
Lisäksi lähetettiin erillisiä sähköposteja esim. koulutuksista. Liiton Facebook-sivu on toiminut myös tiedotuskanavana. Lisäksi avattiin liitolle oma
Instagram-tili, jota päivittivät vuorollaan hallituksen jäsenet.

Koulutustoimikunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa Heli Hämäläisen johdolla.
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Huomionosoitukset
Julkisen keskustelun
virittäminen
Liikunta ja terveystieto -oppiaineiden yhteiskunnallista merkittävyyttä on tuotu esiin sekä valtakunnallisissa että paikallisissa medioissa.
Puheenjohtaja Kasper Salinin kolme
mielipidekirjoitusta julkaistiin Helsingin Sanomissa: 14.3. Koulun terveystiedossa seksuaalisuus nähdään voimaannuttavana ja myönteisenä asiana, 18.5. Lisää liikuntaa kaikille lapsille ja 4.12. Liikunta- ja retkipäivät rikastavat opetusta. Tiedotusvälineissä
Liiton asiantuntemusta hyödynnettiin
mm. lasten talviliikuntaitoihin ja lasten ylipainoon liittyen, liikuntaharrastusten yhdistämisestä koulupäivän
jatkeeksi, seksuaalikasvatukseen ja
ylioppilaskirjoitusten tärppeihin.

Kevätkokouksessa 1.2.2019
jaettiin seuraavat
huomionosoitukset:
Vuoden liikunnanopettaja
n Anna-Leena Neuvonen, Savonlinna
Vuoden koululaisliikkuja
n Emmi Valtonen, Turku
Liiton ansiolaatta
n Jari Moberg, Vantaa

Liiton hallituksen opiskelijajäsenet
ovat järjestäneet liikunta- ja terveystieteitä opiskeleville infotilaisuuksia liiton toiminnasta Jyväskylän yliopistossa. Aloittaville opiskelijoille
on esitelty liiton opiskelijajäsenyyttä ja valmistuville on kerrottu varsinaisen jäsenen eduista. Opiskelijoille
suunnattiin jäsenkampanja, jossa tarjottiin jäsenyyttä ja Liikuntapedagogiikka kirjaa yhteishintaan.

Liitto osallistui yhteistyössä Koululiikuntaliiton kanssa Educa-messuille 25.–26.1. yhteisellä toiminnallisella osastolla.
Tiedotus- ja markkinointitoimikunta
kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Toimikunnan työtä johti Terhi
Huovinen.
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Syyskokouksessa
8.11.2019 myönnettiin
seuraava
huomionosoitus:
Vuoden terveystiedon opettaja
n Pirjo Orkovaara, Vihti

Muu tiedotus- ja
markkinointitoiminta

Opintopäivien sisällöistä tuotettiin jo
perinteeksi tullut videokooste Opintopäivät 2019. Lisäksi tuotettiin sähköinen terveystiedon preliminäärikoe
lukioon ja terveystiedon valtakunnallinen koe 9-luokkalaisille.

Liiton ansiomerkit
n Hannu Penttinen, Äänekoski

Vuoden liikunnanopettaja
Anna-Leena Neuvonen.

Vuoden terveystiedon opettaja
Pirjo Orkovaara.

Vuoden koululaisliikkuja Emmi Valtonen.

Liiton ansiomerkin saaja Hannu Penttinen.

Liiton ansiolaatan saaja Jari Moberg.
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Erillishankkeet
ja työryhmät
Ammatillisen koulutuksen
toimikunta
Ammatillisen koulutuksen toimikunta
kokoontui kerran. Ammatillisen koulutuksen työkyvyn ja hyvinvoinnin opettajille tehtiin kysely ammatillisen koulutuksen työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen oppiaineen ja opettamisen
nykytilasta. Kyselyn avulla kartoitettiin mm. koulutus- ja edunvalvontatoimenpidetarpeita. Toimikunnan työtä
johti Esa Mäki-Tulokas.

Terveystiedon toimikunta
Toimikunnassa keskusteltiin mm. lukion terveystiedon uudesta opetussuunnitelmasta, uuden jatko-opintojen pisteytystyökalun vaikutuksista terveystiedon opiskeluun sekä tulevista terveystiedon koulutuksista. Terveystiedon toimikunta kokoontui vuoden
aikana kaksi kertaa. Työryhmän työtä
johti Mirva Ikola.
Myyntimateriaalina terveystietoon oli
terveystiedon sähköinen preliminäärikoe lukiolaisille sekä terveystiedon
valtakunnallinen koe 9-luokkalaisille.
Terveystiedon ylioppilaskirjoituksissa menestyneet huomioitiin yhteistyökumppaneilta (Duodecim, Terveydenhoitajaliitto, Ehkäisevä Päihdetyö
EHYT ry ja Yksi elämä -hanke) saaduilla stipendeillä, lahjakorteilla ja tavaralahjoilla. Duodecimin, Terveydenhoitajaliiton ja EHYT ry:n muistamiset
annetaan Ylioppilaslautakunnalta saadun tiedon mukaan parhaille kirjoittajille. Yksi elämä -hankkeen muistamisia
jäsenet voivat pyytää yhdelle opiskelijalle, jota haluavat muistamisella kannustaa.
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Kansainvälinen toiminta
Kansainvälinen toiminta
Kansainvälisen toiminnan painopisteet olivat EUPEA:n, Euroopan liikunnanopettajajärjestöjen kanssa tehty
yhteistyö ja UNION:in (Karjala - Suomi - Viro) yhteistyö. NIS:llä (Nordiska
Idrottslärarorganisationers Samråd)
ei ollut toimintaa toimintavuoden aikana.

EUPEA-yhteistyö
Puheenjohtaja Kasper Salin osallistui
Eupea hallituksen kokouksiin 14.–17.2
Olomoucissa, Tsekeissä ja EUPEA foorumiin 9.-13.10., joka pidettiin Malialla,
Kreikassa. Kasper Salin toimi EUPEA:n
hallituksen alueellisena edustajana.

Union-yhteistyö
Karjalaiset ja virolaiset liikunnanopettajayhdistysten edustajat osallistuivat liiton opintopäiville helmikuussa
Turussa.
Jouko Niemelä osallistui 11.–12.4.
Venäjän Karjalan liikunnanopettajayhdistyksen opintopäiville Kostamuksessa. Lisäksi Jouko Niemelä sekä Jani
Laaksonen osallistuivat Viron liikunnanopettajajärjestön järjestämälle
6.-9.8. pidetyille kansainvälisille liikunnanopettajapäiville Viron Paidessa.

Plan-kummilapsitoiminta
LIITO:n joulutervehdyksiin budjetoidut varat käytettiin Plan-kummilap-

sitoiminnan tukemiseen. LIITO:n kuukausittaisella avustuksella turvataan
yhden pojan koulutus Sri Lankassa.
Liito jakoi tukea jäsenistön kansainväliseen koulutukseen noin 6 000 euroa.

Karjalan alueen liikunnanopettajien
seminaari 11.–12.4.2019
Liiton edustajina osallistuivat Jouko Niemelä ja Hannu Penttinen. Koko
kurssilla oli osallistujia noin 50, ja eri
kouluilla ja ikäluokilla pidettiin oppilaille demoja.

Sportforum Mals, Italia 20.–27.7.2019
25 suomalaista osallistui järjestyksessään seitsemänteen kansainväliseen
liikuntakasvattajien seminaariin Etelä-Tirolissa Malsissa. Hallituksen jäsen
Eva-Greta Snäll osallistui seminaariin.

Viron XII kansainvälinen kesäkurssi
Paidessa, 5.–9.8.2019
Suomesta osallistuivat hallituksen
jäsen Jouko Niemelä ja opiskelijajäsen
Jani Laaksonen Viron liikunnanopettajaliiton kansainväliselle kesäkurssille
Paidessa 5.-9.8.2019. Kurssilla pidettiin
myös UNION:in tapaaminen, jossa keskusteltiin Viro-Suomi-Karjalan Tasavalta -yhteistyösuunnitelmista.

LIITO on jäsenenä seuraavissa
kansainvälisissä liikunta- ja
terveyskasvatusjärjestöissä:
n Nordiska Idrottslärarorganisationers Samråd (NIS)
n European Physical Education
Association (EUPEA)
n Federation Internationale
d´Education Physique (FIEP)

Opiskelijatoiminta
Liiton hallituksen opiskelijajäsenet toimivat yhdyshenkilöinä liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnassa opiskelevien ja liiton välillä. Tiedotustilaisuuksia Liiton toiminnasta on järjestetty mm. päättövaiheessa oleville opiskelijoille. Lisäksi opiskelijajäsenet
ovat järjestäneet pienimuotoisia tiedotustilaisuuksia eri
vuosikurssien opiskelijoille.
Hallituksen opiskelijajäsenet
ovat osallistuneet lisäksi LIITO-lehden sisällön tuottamiseen sekä koulutusten suunnitteluun. Liikuntapedagogiikan opiskelijat ovat kirjoittaneet LIITO-lehteen artikkeleita opintomatkoista.
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Hyvin toimiva yhteistyö
Yhteiskuntasuhteet
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
n Toiminnanjohtaja Tiina Apajalahti
osallistui OKM:n koulutus- ja infotilaisuuksiin. Annettiin lausunnot
lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta sekä perusopetuksen oppilaan oppimisen ja
osaamisen arvioinnin täsmentämisestä. Käytiin tapaamassa opetusministeri Li Anderssonin valtiosihteeriä Minna Kelhää ja keskusteltiin mm. seuraavista aiheista: ryhmäkoot ja opettajamitoitus, ammatillisen koulutuksen lähiopetuksen
määrä, yliopistojen pisteytystyökalu ja sen ohjausvaikutukset, liikuntapoliittinen selonteko - koululiikunnan asteittainen lisääminen sekä
hallitusohjelma, Islannin mallin jalkauttaminen. Lisäksi osallistuttiin
pedagogisten aineopettajajärjestöjen yhteislausumaan opetusministeri Li Anderssonille otsikolla: Opiskelijavalintauudistus aiheuttaa epävarmuutta lukiossa – selvitystä tarvitaan.
Opetushallitus
n Opetushallitukseen pidettiin säännöllistä yhteyttä sekä liikunnan
että terveystiedon asioissa. Koululiikunnan ja terveystiedon ongelmatilanteisiin on hankittu opetushallituksen kannanottoja opetusneuvos Matti Pietilältä. OPH:n asiantuntijat ovat kirjoittaneet säännöllisesti LIITO-lehden Opetushallituksen kuulumisia -palstalle. Yhteistyötä tehtiin myös Liikkuvan koulun ja Move-fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmän asioissa,
molemmat aiheet ovat olleet esillä
myös LIITO-lehdessä. Jäseniämme
oli edustettuina sekä liikunnan että
terveystiedon lukion opetussuunnitelmauudistuksessa. Hallituksen
jäsen Heidi Rautajoki osallistui keskustelutilaisuuksiin koskien perusopetuksen päättöarvioinnin kriteeristöä.
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Eduskunta
n Lähettiin viestiä hallitusneuvotteluihin keväällä otsikolla: Elämänmittainen liikunta-aktiivisuus juurrutetaan lapsuudessa ja nuoruudessa
Olympiakomitea
n Toiminnanjohtaja osallistui Liikkujan polku verkoston toimintaan ja
Olympiakomitean aamuinfoihin.
Puolustusvoimat
n LIITO-lehdessä 1/19 julkaistiin
artikkeli: Kurikan lukion Intti kuntoon-kurssi, pilottia parhaimmillaan
sekä LIITO 3/19 lehdessä julkaistiin
artikkeli: Inttikuntoon-kurssin kokemuksia opettajilta, yhteistyötahoilta ja opiskelijoilta Jyväskylän Lyseon lukiossa.

Opettajajärjestöt
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
n Yhteistyötä OAJ:n eri edustajien
kanssa tehtiin edunvalvontaan liittyvissä asioissa. Tehtiin esitys pedagogiselle toimikunnalle: Liikunnanopettajien päivän aikana tapahtuvat siirtymiset tulee ottaa mukaan
huojennuksen piiriin. Puheenjohtaja Kasper Salin oli pedagogisen toimikunnan varajäsenenä. Pedagogisten Opettajajärjestöjen edustajisto
POE:n seminaareihin osallistuivat
liiton hallituksen edustajat Kasper
Salin (kevät ja syksy), Ville Pesonen
(kevät) ja Heidi Rautajoki (syksy).
Aineopettajaliitto AOL
n Aineopettajaliiton AOL:n hallituksen jäsenenä oli liiton edustajana
Mirva Ikola. Mirva Ikola osallistui
AOL:n kevät- ja syysseminaariin. Heli
Hämäläinen osallistui AOL:n syysseminaariin kouluttajana ja syyskokoukseen. AOL:n ja OAJ:n yhteisiin keskustelutilaisuuteen keväällä
osallistui Mirva Ikola.

Taito- ja taideaineita edustavat
opettajajärjestöt
n Taito- ja taideaineita edustavien
järjestöjen (Koulujen Musiikinopettajat ry KMO, Kuvataideopettajat
ry KOL, Kotitalousopettajien liitto
KTAOL, Teknisten aineiden opettajat TAO, Tekstiiliopettajaliitto
TOL sekä Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat LIITO) kattojärjestön STAILI:n tavoitteena on lisätä
ko. oppiaineiden näkyvyyttä ja vaikuttavuutta yhteiskunnallisessa
keskustelussa. Staili ry teki syksyllä
vetoomuksen koulujen taito- ja taideaineiden aseman puolesta. Liiton
edustajana yhdistyksessä toimi Kasper Salin.

Yliopistot
Jyväskylän yliopiston
liikuntatieteellinen tiedekunta
n Tiedekunnan edustajat (Kasper
Salin ja Terhi Huovinen) Liiton hallituksessa mahdollistivat säännöllisen ja joustavan yhteistyön Liiton ja
tiedekunnan välillä. LIITO-lehdessä
on ollut lukuisia tiedekunnan asiantuntijoiden kirjoittamia artikkeleita.
Hallituksen opiskelijajäsenet infosivat opiskelijoita useaan otteeseen
opintojen aikana Liiton toiminnasta.

Liikunta- ja terveysjärjestöt
Liikuntatieteellinen Seura
n Liitto on Liikuntatieteellisen seuran yhteisöjäsen. LIITO:n edustajana LTS:n hallituksessa on ollut varsinaisena jäsenenä Terhi Huovinen.
Liikunta ja Tiede -lehden toimitusneuvostossa oli liiton hallituksen
edustajana Terhi Huovinen.
LIKES-tutkimuskeskus
n Liikuntakasvatuksen tutkimus- ja
kehittämiskeskuksen (LIKES) kanssa yhteistyö jatkui tutkimuskeskuksen tuottaman koululaisten kuntotestimateriaalin markkinoinnissa liikunnanopettajille. Lisäksi LIKES:in
asiantuntijat kirjoittivat artikkeleita LIITO-lehteen.

Talous

UKK-Instituutti
n UKK-Instituutin Smart Moves -hankkeen ohjausryhmässä hallituksen
edustajina toimivat Kasper Salin ja
Esa Mäki-Tulokas. Oltiin kumppanina UKK-Instituutin järjestämissä
Move-koulutuksissa. UKK-Instituutin kanssa tehtiin lisäksi yhteistyötä LIITO-lehden artikkeleiden yhteydessä.
Koululiikuntaliitto
n Liitto osallistui yhteistyössä Koululiikuntaliiton kanssa Educa-messuille 25.–26.1. yhteisellä toiminnallisella osastolla. Koululiikuntaliitto
järjesti Opintopäivillä kaksi Power
Mover demoa.
Suomen ammatillisen koulutuksen
kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
n SAKU:n kanssa oltiin yhdessä
ammattikouluasioissa.
EHYT Ehkäisevä päihdetyö ry
n Liito ry on EHYT ry:n jäsenjärjestö.
Liiton entinen puheenjohtaja Riitta
Pääjärvi-Myllyaho toimi valtuuston
varapuheenjohtajana. Liiton jäsenistä Vesa-Matti Seppälä toimi hallituksen jäsenenä.
Muut liikuntajärjestöt
n Toimintavuoden aikana tehtiin
laajempaa koulutusyhteistyötä
Bboy-liiton, Käsipalloliiton ja Voimisteluliiton sekä Capoeira yhdistysten kanssa. Lisäksi yhteistyötä
tehtiin Opintopäivillä myös muiden
liikuntajärjestöjen kanssa.

Hankkeet ja verkostot
Soveltavan liikunnanopetuksen
verkosto
n Hallituksesta Terhi Huovinen toimi
edustajanamme verkostossa.
Kouluviestikarnevaali
n Liito on ollut Kouluviestikarnevaalien kumppanijäsenenä.

ohjausryhmään. Edustajanamme
ohjausryhmässä toimii hallituksen
jäsen Heidi Rautajoki.

Toimintavuoden talous perustui syyskokouksen hyväksymään budjettiin. Tulot muodostuivat jäsenmaksuista, valtionavusta ja oman toiminnan
tuotoista. Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avustus oli 92 000 euroa. Toimintavuoden tulos oli 13 370,01
euroa, taseen loppusumma
198 360,13 euroa ja oma pääoma 177 948,11 euroa. Käytettävissä olevat rahavarat riittivät toimintasuunnitelman
mukaiseen toiminnan toteutukseen. Vuosikertomuksen ja
tilinpäätöksen välisenä ajankohtana ei ole tiedossa liiton
talouteen olennaisesti vaikuttavia tekijöitä.

2020-luvun liikuntasali-hanke
n Toimintavuoden aikana valmistui
opas: Koulujen yhteydessä olevat
liikuntasalit – ideoita 2020-luvun
toteutusmalleihin. Hallituksesta
Heli Hämäläinen toimi hankkeen
ohjausryhmässä.
Tunne sydäniskuri, elvytä ja pelasta
n Olemme mukana kumppanina
Sydänliiton hankkeessa: Tunne sydäniskuri, elvytä ja pelasta.
European School Sport Day
n Liito ry on mukana järjestämässä eurooppalaista liikuntapäivää,
johon osallistui vuonna 2019 liki
kaksi miljoonaa eurooppalaista lasta. Osallistuvien koulujen kesken
arvottiin lahjakortteja.
Back to Move! -hanke
n Teimme yhteistyötä Selkäliiton Back
to Move! -hankkeessa. Hallituksemme jäsen Mirva Ikola toimi yhteyshenkilönä.

Savuton Suomi 2030
n Liityimme toimintavuoden aikana Savuton Suomi 2030-verkoston
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Koulupäivä lu
-kurssin
Inttikuntoon
kokemuksia

Opintopäivät
31.1.–1.2.2020
Rovaniemi
lista luontoon

Luokasta ja sa

Mielen
hyvinvoinnin
tukeminen
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