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Puheenjohtajan katsaus
Vuotta 2020 väritti vahvasti koronapandemia myös liikunnan ja terveystiedon opettajien työssä. Nopea
digiloikka etäopetukseen jää opettajien mieliin varmasti pitkiksi ajoiksi.
Liito ry laati Opetushallituksen kanssa keväällä ohjeistuksia liikunnanopetuksen toteuttamiseen ja laati lisäksi
idealistaa siitä, miten liikunnanopetusta voisi toteuttaa poikkeusaikana. Syksyllä puolestaan päivitettiin ohjeistuksia ja annettiin suositukset vanhojen
tanssien toteutuksesta. Peruskoulussa nähtiin Move!:n viides mittaus vuosi, mikä oli osallistujamäärältään mittaushistorian suurin, sillä yhteensä
mittauksiin osallistui yli 105 000 5. ja
8. luokan oppilasta. Vuoden 2020 mittauksista esiin nousi päällimmäisenä
kestävyyskunnon heikkenemisen trendi, joka on jatkunut ensimmäisestä mittausvuodesta alkaen.
Tiedotusvälineissä Liiton asiantuntemusta hyödynnettiin mm. hiihdon
opetuksen nykytilaan, parkourista liikunnanopetuksessa ja ylioppilaskirjoitusten tärppeihin. Vuoden mittaan
Liito ry:ltä pyydettiin myös lausuntoja. Näihin lukeutuivat mm. lausunnot
oppivelvollisuuslaista ja perusopetuksen oppilaan oppimisen ja osaamisen
arvioinnista.
Liiton koulutusvuosi oli varsin vilkas
ja monipuolinen poikkeusvuodesta huolimatta. Alkuvuonna järjestettiin vuosittaiset liikunnanopettajapäivät Rovaniemellä. Rovaniemen opintopäivät keräsivät liki 200 osallistujaa.
Terveystiedon koulutuksia järjestettiin
kolme syksyllä 2020, jotka toteutettiin kaikki etäyhteyksiä hyödyntäen.
Hyvät kokemukset etäyhteyksien toimivuudesta antavat aihetta pohtia niiden hyödyntämistä myös jatkossa. Eri
puolilla Suomea järjestettiin myös pienempiä koulutuksia, jo aiemmin hyviä
kokemuksia tuottaneet miniopinto-

päivät toteutettiin neljän koulutuksen
voimin. Yhteensä vuoden 2020 aikana
Liiton koulutuksiin osallistui reilu 400
henkilöä. Vuoden 2020 aikana Liito ry
oli mukana toteuttamassa Vierumäen
PE seminaaria, joka jouduttiin perumaan Koronatilanteen vuoksi. Suunnitelmat siirrettiin vuoteen 2022 ja
tämän tapahtuman suunnittelu aloitettiin jo vuoden 2020 aikana. Liito ry
oli mukana myös suunnittelemassa Kiila-kuntoutusta räätälöitynä liikunnanopettajille.
Vuoden 2020 aikana Liito päivitti
kannanottoja liikuntatiloista ja laati
ohjeistuksen kelpoisuusehtojen tulkinnasta ammatillisessa koulutuksessa. Vuoden 2020 lopulla kerättiin
myös jäsenkysely, johon saatiin vastaukset noin 200 liikunnan ja/tai terveystiedon opettajalta. Jäsenkyselyn
tuloksia esitellään vuoden 2021 lehdissä.
Kansainvälisessä toiminnassa Liito
ry järjesti EUPEAn (European Physical Education Association) hallituksen kokouksen juuri ennen koronapoikkeusajan alkamista. Tämän lisäksi Liitolla on ollut edustus kolmessa eri
Erasmus+ hankkeessa.

Kasper Salin
puheenjohtaja

Vuosikertomus 2020

3

Ordförandens översikt 2020
Arbetet under år 2020 färgades
starkt av coronapandemin även för
lärarna inom idrott och hälsokunskap. Det snabba språnget till distansundervisning kommer säkert att
bevaras i lärarnas minne under lång
tid. På våren utarbetade Liito tillsammans med Utbildningsstyrelsen anvisningar för att genomföra idrottsundervisning och skrev en lista över idéerna
om hur idrottsundervisningen kunde
förverkligas under exceptionella förhållanden. På hösten uppdaterade vi
anvisningarna och gav rekommendationer för att genomföra de gamlas
dans. I grundskolan var 2020 det femte mätningsåret för Move!. Med tanke på antalet deltagare var året hittills det största, eftersom mer än 105
000 elever i årskurserna 5 och 8 deltog
i mätningarna. Det mest framträdande
trenden vid mätningarna år 2020 var
försvagning av uthålligheten som har
fortsatt från det första mätningsåret.
Massmedierna utnyttjade Liitos sakkunskap bland annat för att utreda skidundervisningens nuvarande
tillstånd, parkour vid idrottsundervisning och förhandstippade frågor
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för studentskrivningar. Under året
blev Liito även ombett att ge utlåtanden. Utlåtandena gällde bland annat
läropliktslagen och bedömningen av
elevernas inlärning och kompetens
inom den grundläggande utbildningen.
Liitos utbildningsår var livligt och
mångsidigt oberoende av undantagssituationen. I början av året ordnades de årliga gymnastiklärardagarna i Rovaniemi. Studiedagarna samlade nästan 200 deltagare. På hösten
2020 ordnades tre utbildningar inom
hälsokunskap och de alla genomfördes med hjälp av fjärruppkopplingar.
Goda erfarenheter av distansuppkopplingar ger anledning till att fundera på
deras användning även i fortsättningen. På olika håll i Finland anordnades
även mindre utbildningar. Till exempel
ministudiedagarna, som redan tidigare
gett goda erfarenheter, bestod denna
gång av fyra utbildningar. Under 2020
deltog sammanlagt mer än 400 personer i Liitos utbildningar. Under 2020
var Liito med om att genomföra PE-seminariet i Vierumäki, som återkallades
på grund av coronasituationen. Planer-

na flyttades till år 2022 och planering
av detta evenemang påbörjades redan
under 2020. Liito var även med om att
planera skräddarsydd Kiila-rehabilitering för idrottslärare.
Under 2020 uppdaterade Liito ställningstaganden om idrottslokaler
och utarbetade anvisningar för tolkning av behörighetskrav inom yrkesutbildningen. I slutet av 2020 genomförde vi även en medlemsenkät där vi
fått svar från cirka 200 lärare inom
idrott och/eller hälsokunskap. Resultaten av medlemsenkäten presenteras i tidningar under 2021.
Inom den internationella verksamheten organiserade Liito styrelsemötet för EUPEA (European Physical Education Association) precis
innan de exceptionella förhållanden på grund av corona inletts. Därtill har Liitos representanter varit med
i tre olika Erasmus+ projekt.

Kasper Salin
ordförande

Järjestötoiminta
Kevätkokous
Liiton kevätkokous pidettiin opintopäivien yhteydessä 31.1.2020 Santasport
Lapin Urheiluopistolla Rovaniemellä.
Vuosikertomus vuodelta 2019 hyväksyttiin. Todettiin tilintarkastajien lausunto ja vahvistettiin liiton tilinpäätös,
mikä osoitti ylijäämää 13 070,01 euroa.
Hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.
Puheenjohtaja Kasper Salin oli erovuorossa ja hänet valittiin jatkokaudelle puheenjohtajaksi seuraavaksi
kaksivuotiskaudeksi. Erovuorossa hallituksen varsinaisista jäsenistä olivat
Heli Hämäläinen (hallituksessa 6 vuotta), Mari Silvennoinen (hallituksessa
6 vuotta), Mirva Ikola (hallituksessa 4
vuotta), Esa Mäki-Tulokas (hallituksessa 4 vuotta), Jouko Niemelä (hallituksessa 2 vuotta) ja Eva-Greta Snäll (hallituksessa 2 vuotta). Seuraavalle kaksivuotiskaudelle hallitukseen valittiin
jäseniksi Eva-Greta Snäll, Esa Mäki-Tulokas, Mirva Ikola, Jouko Niemelä,
Heli-Maija Koukkari sekä yksivuotiskaudeksi Seán O´Leary.
Liiton tilintarkastajaksi valittiin Tilintarkastusrengas Oy Helsingistä (yhtiön nimeämänä tilintarkastajana Kai
Salmivuori) ja toiminnantarkastajaksi yrittäjä opettaja Ranja Koski Helsingistä.

Syyskokous
Liiton syyskokous pidettiin 29.9.2020
Akava-OA J-talolla Helsingissä ja
kokoukseen oli mahdollista poikkeuslain turvin osallistua myös etäyhteyden välityksellä. Syyskokous vahvisti
toimintasuunnitelman ja talousarvion
vuodelle 2021.

Liiton hallitus
Hallitus on kokoontunut toimintakauden aikana neljä kertaa. Hallituksen

jäsenet ovat osallistuneet kokouksiin
seuraavasti: varsinaiset jäsenet: Kasper Salin, pj (4), Terhi Huovinen, vpj (4),
Esa Mäki-Tulokas, vpj (4), Mirva Ikola
(4), Koukkari Heli-Maija (4), Jouko Niemelä (4), Seán O´Leayry (4), Satu Ovaska (4), Ville Pesonen (4), Heidi Rautajoki (4), Eva-Greta Snäll (4) sekä opiskelijoiden edustajat: Elina Kallinen (4), Jani
Laaksonen (2) ja Viljami Välipirtti (2).
Hallituksen kokoukset 1/20, 2/20 ja
4/20 pidettiin Teams-etäyhteyden välityksellä. Kokous 3/20 pidettiin viikonloppukokouksena Tanhuvaaran urheiluopistolla Savonlinnassa, Jouko Niemelä ja Eva-Greta Snäll osallistuivat
kokoukseen etäyhteyden välityksellä.
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: Terhi Huovinen, Esa Mäki-Tulokas, Tiina Apajalahti
Opintopäivätoimikunta - Vantaa
Pj. Heli Hämäläinen
Jäsenet: HSLO:n kerholaisia, Heidi
Rautajoki ja Tiina Apajalahti
Koulutustoimikunta
Pj. Ville Pesonen
Jäsenet: Mirva Ikola, Seán O’Leary,
Heidi Rautajoki, Eva-Greta Snäll, Jani
Laaksonen, Tiina Apajalahti
Tiedotus-markkinointitoimikunta
Pj. Terhi Huovinen
Jäsenet: Heli-Maija Koukkari, Esa
Mäki-Tulokas, Jouko Niemelä, Satu
Ovaska, Elina Kallinen, Tiina Apajalahti
Ammatillisen koulutuksen
toimikunta
Pj. Esa Mäki-Tulokas
Jäsenet: Jenni Ikkala, Harri Heiskanen,

Jäsenmaksut vahvistettiin
vuodelle 2021 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

Marja-Sisko Luode, Sari Penttilä, Tiina
Apajalahti
Terveystietotoimikunta
Pj. Mirva Ikola
Jäsenet: Katarina Brink, Anu Heilimö, Esa Mäki-Tulokas, Jouko Niemelä, Seán O’Leary, Terhi Paldanius, Ville Pesonen, Kasper Salin, Eva-Greta
Snäll, Tiina Viljakainen, Kati Vitikainen, Satu Ovaska, Heidi Rautajoki, Tiina Apajalahti
Työhyvinvointitoimikunta
Pj. Heidi Rautajoki
Jäsenet: Mirva Ikola, Seán O’Leary, Ville Pesonen, 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
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Jäsenet
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.

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.
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n Lahden Seudun Liikunnan ja
Terveystiedon Opettajat ry
n Mikkelin seudun Liikunnanopettajakerho
n Oulun Seudun Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry
n Porvoon seudun liikunnanopettajat ry
n Salon seudun liikunnanopettajat ry
n Savonlinnan seudun liikunnanopettajakerho
n Tampereen seudun liikunnan- ja
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.
Toiminnanjohtaja Tiina Apajalahden
tekemä opinnäytetyö aiheesta: Liikunnan- ja terveystiedonopettajien paikallistoiminnan kehittämisestä valmistui
toimintavuoden aikana. Tärkeimpänä

Liittoon liittyi toimintavuoden
2020 aikana 68 uutta jäsentä
(v. 2019 +79 jäsentä). Liitosta
erosi 126 jäsentä (v. 2019 -117
jäsentä). Liiton jäsenmäärä oli
vuoden 2020 päättyessä 1 435
jäsentä. Vuoden 2019 lopussa
jäsenmäärä oli 1 493.

tuloksena työstä nousi esiin, että kiinnostusta paikalliseen toimintaan on
myös niillä, jotka eivät ole vielä osallistuneet tai heidän alueellaan ei ole
ollut toimintaa. Kaikki jäsenet eivät
ole edes tietoisia, onko heidän alueellaan paikallista toimintaa. Tietoisuutta paikallisen toiminnan olemassaolosta tulee siis lisätä ja saada toimintaa myös uusille alueille. Toimintavuoden aikana LIITO-jäsenlehdessä aloitti
uusi kerhopalsta, jossa esitellään kerhojen toimintaa. Lisäksi aloitettiin kerhotoimijan oppaan tekeminen.

Tehokas yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Yhteiskunnallisen
vaikuttamisen
tärkeimmät tavoitteet
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, 5
eri paikkakunnalla ja vuoden suurin koulutustapahtuma liikunnanopettajien opintopäivät järjestettiin ensimmäistä kertaa Lapin maakunnan alueella, Rovaniemellä.
Koronan vuoksi siirryttiin terveystiedossa etäkoulutuksiin ja ne saivat
todella hyvän vastaanoton jäsenten
keskuudessa. Muutenkin reagoitiin
pikaisesti korona tuomiin muutoksiin opetuksessa ja mm. tuotettiin
erilaisia ohjeita liikunnan etäopetukseen ja muutettiin terveystiedon valtakunnallinen koe sähköiseen muotoon.
Erilainen jäsenkunta huomioitiin eri
kohderyhmille suunnatuissa koulutuksissa. Yläkoulun ja lukion opettajat olivat keskiössä, mutta miniopintopäiville osallistui myös alakoulun
opettajia. Ammatillisten opettajien omat koulutuspäivät siirtyivät
koronan vuoksi. Paikallistoiminnan
kehittämiseen liittyvä opinnäytetyö
valmistui keväällä ja joitakin kehittämistoimenpiteitä otettiin jo käyttöön, mm. kerhopalsta LIITO-lehteen.
LIITO -jäsenlehdessä julkaistiin
seuraavat yhdenvertaisuuteen ja
tasa-arvon edistämiseen liittyvät
artikkelit: 2/20: ”Liikunta kehoa,
taivuta kieltä, näin on oppimisessa paljon mieltä” Liikuntakasvattavat monikulttuuristen ryhmien kielten opettajina, Marianna Siljamäki ja Eeva Anttila, 3/20: Neuropsykiatrisesti oireileva lapsi koululiikunnassa, Piritta Asunta ja Elina Hakkarainen ja 4/20: Väkivaltaa, stressiä
ja seksuaalista häirintää, Arto Grås-

ten ja Marja Kokkonen, Syrjimätön
ja yhdenvertainen opetusviestintä,
Marja Kokkonen ja Anteeksi häiriö –
olisiko sinulla hetki aikaa puhua lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä?, Kati Keskihannu.
Toimintavuoden lopussa tehtiin toimintaohje, kuinka toimitaan, jos
havaitaan epäasiallista käytöstä LIITO ry:n järjestämissä koulutuksissa, kokouksissa tai muissa tilaisuuksissa. Lisäksi tehtiin ohje opettajille ja kouluttajille syrjimättömään
ja yhdenvertaiseen opetusviestintään. Tehtiin myös jo alustavia kirjauksia vuoden 2022 yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelmaan siitä kuinka liitossa ehkäisemme ja
puutumme epäasialliseen ja häiritsevään käyttäytymiseen.

n Ammatillisen osaamisen
kehittäminen ja ylläpitäminen
Arviointi oli esillä sekä opintopäivien demossa että erillisissä Jyväskylän yliopiston toteuttamissa
koulutuksissa syksyllä, jossa toimimme yhteistyökumppanina ja
tämän lisäksi LIITO-lehdessä oli
useampi arviointiaiheinen artikkeli.
Miniopintopäivät koulutuksia järjestettiin neljällä paikkakunnalla teemalla: pariakrobatia, toiminnallinen
liikkuvuusharjoittelu sekä rope skipping. Terveystiedon koulutuksissa
teemoina olivat lukion uusi opetussuunnitelma 2021, sähköiset työkalut terveystiedon opetuksessa sekä
riippuvuuden muuttuvat muodot.
Terveystietotoimikunnan jäseniä
kävi Mielenterveysseuran mielen
hyvinvointikoulutuksissa ja kokemusten perusteella suunniteltiin
omaa täydennyskoulutusta aiheesta terveystiedon opettajille. Teknologia oli esillä opintopäivillä Polarin
demossa ja tämän lisäksi se oli vahvasti esillä sekä LIITO 1/20 Mittaaminen ja 4/20 Teknologia teemaisissa jäsenlehdissä. LIITO 2/20 lehden teemana oli laaja-alainen oppiminen. Lisäksi muissa LIITO-lehden
artikkeleissa oli vuoden aikana runsaasti vinkkejä ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja ylläpitämiseen.

n Edunvalvonnan ja jäsenpalveluiden kehittäminen
Liitto on ollut ajan hermolla koronan vaikutuksista liikunnan- ja terveystiedon opetukseen ja julkaissut
seuraavat ohjeistukset/materiaalit:
- Liito ry:n ohjeistuksia liikunnan
opetuksen järjestämisestä poikkeustilanteen aikana
- Ideoita liikunnan etäopetukseen
- Tiedote liikunnanopetuksen 		
toteuttamiseen syksyllä 2020
- Vanhat tanssi poikkeusaikana
ohjeistus ja tanssivideot yhteistyössä Opetushallituksen ja
		 Keski-Uudenmaan tanssiopiston
kanssa
- Sähköinen terveystiedon valta		 kunnallinen koe
Liito on ottanut kantaa vireillä
oleviin asioihin ja antanut
seuraavat lausunnot/ohjeet:
- Liito ry:n ohjeistus kelpoisuusehtojen tulkintaan ammatillisessa
		koulutuksessa
- Liito ry:n kannanotto liikunta		 tilojen järjestämisestä (päivitetty
versio)
- Perusopetuksen oppilaan oppimi		 sen ja osaamisen arviointi: päät		 töarvioinnin kriteeriluonnokset
- Tutustu ehdotukseen
		 Move!-infosta koteihin
- Kannanotto liikuntatilojen
		 järjestämiseen (päivitys)
- Kommentti Aineopettajaliiton
		 lausuntoon uudesta oppivelvolli		suuslaista
Jäsenille lähetettiin jäsenkysely
marraskuussa. Kyselyn teemoina
olivat: korona-ajan liikunnanopetus,
koululiikunnan maksuttomuus, pisteytystyökalun vaikutukset terveystiedon ja liikunnan kurssimääriin ja
terveystiedon kirjoittajiin. Jäsenkyselyn mukaan perusopetuksen maksuttomuus on vaikuttanut merkittävästi sekä koululiikunnan lajikokeiluihin että liikuntapäivien sisältöihin. Pisteytystyökalun vaikutukset
ovat kahtiajakautuneet. Osa vastaajista ilmoitti, että kurssimäärät
ovat vähentyneet, mutta samaan
aikaan suuri osa vastaajista ilmoitti,
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ettei kurssimäärissä ole tapahtunut
muutoksia.

n Konsultointi kunta- ja koulukohtaisissa opetussuunnitelmiin,
resurssienjakoon ja ylioppilaskirjoituksiin liittyvissä asioissa
Asiaa on seurattu lähinnä jäseniltä liittoon tulleiden yhteydenottojen pohjalta ja vastattu kysymyksiin
tämän lisäksi myös opettajien Facebook-ryhmissä. Tarvittaessa on konsultoitu esim. Opetushallituksen
virkamiehiä.

Vastaukset/selvitykset:
- Liikunnan päättöarviointi
- Uinninopetus korona-aikana
- Joogaa koululiikunnassa - rinnas		 taminen itämaisiin uskontoihin

n Opettajien pätevyyden ja
ammatillisen osaamisen
turvaaminen
Jäsenille on järjestetty täydennyskoulutusta ja yhteistyötä on tehty Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteellisen tiedekunnan kanssa.

n Työhyvinvointitoiminnan
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. Aiheesta julkaistiin
myös artikkeli LIITO 1/20 lehdessä: Vuosityöaika liikunnan- ja terveystiedonopettajan näkökulmasta.
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kehittäminen ja erityisesti
turvallisuus- ja terveysriskien
ehkäiseminen opettajan ja
oppilaan työskentelyssä
Opetusolosuhteisiin ja työturvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä
hallitus on keskustellut ja antanut
tapauskohtaisesti kannanottoja.
Toimintavuoden aikana oli käynnissä KIILA-kuntoutus liikunnan ja terveystiedon opettajille Janakkalassa. LIITO 4/20 lehdessä julkaistiin
artikkeli: Liikunnan ja terveystiedonopettajien työkuormitus, Tapio
Mäkinen.

n Liikunnan ja terveystiedon
aineenopettajien aseman
vahvistaminen ja liikunnan ja
terveystiedon opetuksen laadun
varmistaminen
Järjestettiin täydennyskoulutusta
opettajille ja Liitolla on ollut edustaja Aineopettaliiton hallituksessa.
Viriteltiin yhteistyötä taito- ja taideaineopettajien kanssa alakoulun
laadukkaan taito- ja taideaineopetuksen puolesta. Tehtiin Liito ry:n
ohjeistus kelpoisuusehtojen tulkintaan ammatillisessa koulutuksessa.
Kysyttiin jäsenkyselyssä koululiikunnan maksuttomuuden vaikutuksista
liikuntapäiviin ja lajitutustumisiin ja
nämä ovat vähentyneet maksuttomuuden myötä paljon. LIITO 1/20 oli
artikkeli väitöksestä: Oppilasjohtoiset työtavat edistävät osallistumista ja fyysistä aktiivisuutta liikuntatunneilla.
Jäsenillä on ollut käytössään Liiton
kotisivujen jäsenosiossa kannanottoja, lausuntoja ja suosituksia sekä
usein kysytyt kysymykset vastauksineen.

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 2020
aikana järjestettiin 9 täydennyskoulutusta 5 eri paikkakunnalla ympäri Suomea ja kolme koulutusta etäyhteyden
välityksellä. Liikunnanopettajien opintopäivät järjestettiin Rovaniemellä,
ensimmäistä kertaa näin pohjoisessa.
Tämä oli tietoinen päätös, että haluttiin järjestää liiton suurin koulutustapahtuma myös näin pohjoisessa huolimatta siitä, että se vaikuttaa laskevasti
osallistujamäärään. Koulutuksiin osallistui yhteensä 417 jäsentä. Miesten
osuus osallistujista oli n. 22 %.
Miniopintopäivät järjestettiin yhteistyössä Voimisteluliiton kanssa. Koulutuspäivien aikana tutustuttiin pariakrobatian, toiminnallisen liikkuvuusharjoittelun ja rope skippingin saloihin. Suunnitellut miniopintopäivät
keväältä peruttiin koronavirusepidemian vuoksi ja siirrettiin toteutettavaksi syksylle, tämän takia koulutusten
määrä jäi neljään suunnitellusta kahdeksasta. Miniopintopäiville osallistui
yhteensä 43 osallistujaa. Miniopintopäivät saivat kiitosta erityisesti siitä,
että ne pidettiin alueellisesti lähellä
jäseniä ja ohjelmat olivat hyvin sovellettavissa oppitunneille. Tämä koulutusmuoto sopii erityisen hyvin uuden
yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelman sekä paikallistoiminnan kehittämisen kanssa. 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.

Opintopäivät 31.1.–1.2.2020
Rovaniemellä
Opintopäivät järjestettiin Rovaniemellä yhteistyössä Santasport Lapin
Urheiluopiston kanssa teemalla: ROLLO – Rentoudu, Ole, Leiki, Liiku, Opi.
Kouluttajat olivat paikallisia ja kauempaa tulleita koululiikunnan asiantuntijoita. Osallistujia päivillä oli 192.

n

Terveystiedon syysseminaari 12.-13.11.2020 etäyhteydellä

n

Terveystiedon syysseminaari teemalla: Riippuvuuden muuttuvat muodot
järjestettiin 12.-13.11.2020 etäyhteydellä. Osallistujia seminaarissa oli 55.

n

Liiton järjestämä täydennyskoulutus 2020 / osallistujamäärä / kouluttajat
n Opintopäivät 31.1.–1.2. Rovaniemellä, 192 osallistujaa sekä noin 30 kouluttajaa ja luennoitsijaa.
n Miniopintopäivät: Voimistelu, 27.8.
Tampere, 15 osallistujaa, kouluttajina Aila Sainio, Lotta Nuppola ja Jenni Tuomela.
n Terveystiedon teemapäivä: LOPS
2021 etäyhteydellä, 65 osallistujaa,
kouluttajina Terhi Paldanius, Anu
Linnansaari, Mikko Hautakangas ja
Tiina Lehtinen.
n Terveystiedon teemapäivä: Sähköiset työkalut terveystiedon opetuk-

n

n

sessa etäyhteydellä, 54 osallistujaa,
kouluttajana Anna Haapalainen.
Miniopintopäivät: Voimistelu, 19.9.
Savonlinna, 7 osallistujaa, kouluttajina Saila Parviainen ja Hanna Pulkkinen.
Miniopintopäivät: Voimistelu, 26.9.
Turku, 11 osallistujaa, kouluttajina
Pauliina Vastamäki ja Maija Aalto.
Miniopintopäivät: Voimistelu, 26.9.
Kouvola, 10 osallistujaa, kouluttajana Saila Parviainen.
Juhlatanssit, 3.10. Tampere, 8 osallistujaa, kouluttajana Katariina
Ridanpää.
Terveystiedon syysseminaari: Riippuvuuden muuttuvat muodot, 12.–
13.11. etäyhteydellä, 55 osallistujaa, kouluttajina Kim Kannussaari,
Katri Saarela, Minna Ilva, Kirsi-Marja
Perels, Aino Harvola, Mirka Vainikka, Minttu Tavia, Hanna Ollila, Mikko Salasuo ja Tuulia Råmark.

Koulutustoimikunta kokoontui vuoden
aikana kaksi kertaa Ville Pesosen johdolla.
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Vuorovaikutteinen, näkyvä viestintä
Tiedotus- ja markkinointitoimikunnan
työskentely keskittyi erityisesti lehden
sisällölliseen tuottamiseen ja kehittämiseen sekä liiton viestinnän vahvistaminen. 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: Mittaaminen (1/20),
Laaja-alainen oppiminen (2/20), Kaikki kunnossa (3/20) sekä Teknologia
(4/20). Kirjoittajina on ollut sekä eri
alojen tutkijoita ja asiantuntijoita,
että kentällä toimivia liikunnanopettajia. Uutena palstana lehdessä aloitti ilonaiheita ammatillisessa koulutuksessa sekä kerhopalsta. LIITO-lehti on
toiminut perinteisen asemansa mukaisesti ammatillisena tiedotusfoorumina, jossa huomioidaan eri kouluasteet.
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 uusi visuaalinen ilme ja uusi viestintästrategia olivat käytössä toimintavuoden aikana. Tiedostusta uutisten
merkeissä lisättiin kotisivuilla ja uutiskirje ilmestyi toimintavuoden aikana
viisi kertaa. Lisäksi lähetettiin erillisiä sähköposteja esim. koulutuksista.
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. Liiton Facebook-sivu on toiminut myös tiedotuskanavana. Liiton oma Instagram-tili, jota päivittivät vuorollaan hallituksen jäsenet,
sai lisää näkyvyyttä ja tykkääjiä toimintavuoden aikana.
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Marraskuussa järjestettiin ensimmäiset LIITO-kahvit etäyhteyden välityksellä. Aiheena oli korona-ajan liikunta. Kahveilla oli aluksi alustus korona-ajan liikunnan toteuttamisesta sekä
vanhojen tanssien järjestämisestä, sitten vastattiin etukäteen tulleisiin kysymyksiin ja käytiin yleistä keskustelua
aiheisiin liittyen. Osallistujia kahveilla oli noin 70.
Julkisen keskustelun virittäminen
Liikunta ja terveystieto -oppiaineiden
yhteiskunnallista merkittävyyttä on
tuotu esiin sekä valtakunnallisissa että
paikallisissa medioissa. Tiedotusvälineissä Liiton asiantuntemusta hyödynnettiin mm. hiihdon opetuksen nykytilaan, parkourista liikunnanopetuksessa ja ylioppilaskirjoitusten tärppeihin.

Muu tiedotus- ja
markkinointitoiminta
Liiton hallituksen opiskelijajäsenet
ovat järjestäneet liikunta- ja terveystieteitä opiskeleville infotilaisuuksia
liiton toiminnasta Jyväskylän yliopistossa. Aloittaville opiskelijoille on esi-

telty liiton opiskelijajäsenyyttä ja valmistuville on kerrottu varsinaisen jäsenen eduista. Opiskelijoille suunnattiin
jäsenkampanja, jossa tarjottiin jäsenyyttä ja Liikuntapedagogiikka kirjaa
yhteishintaan.
Opintopäivien sisällöistä tuotettiin jo
perinteeksi tullut videokooste Opintopäivät 2020. Lisäksi tuotettiin sähköinen terveystiedon preliminäärikoe
lukioon ja terveystiedon valtakunnallinen koe 9-luokkalaisille.
Liitto osallistui yhteistyössä Koululiikuntaliiton kanssa Educa-messuille 24.–25.1. yhteisellä toiminnallisella
osastolla. Liiton kumppanina osastolla on Siqball-älykoripallo.
Tiedotus- ja markkinointitoimikunta
kokoontui vuoden aikana neljä kertaa.
Toimikunnan työtä johti Terhi Huovinen.

Huomionosoitukset
Kevätkokouksessa 31.1.2020
jaettiin seuraavat
huomionosoitukset:
Vuoden liikunnanopettaja
n Olli Kelhä, Kemi
Vuoden koululaisliikkuja
n Johannes Kontiosalo, Rovaniemi
Liiton ansiolaatta
n Matti Pietilä, Tuusula

Vuoden liikunnanopettaja Olli Kelhä

Kunniajäsen
n Mirja Hirvensalo, Jyväskylä
Liiton ansiopilli
n Mari Silvennoinen, Vaasa

Terveystiedon syysseminaarissa 12.11.2020 jaettiin
seuraava huomionosoitus:
Vuoden terveystiedon opettaja
n Olli Paakkari, Jyväskylä

Liiton ansiomerkit
n Heli Hämäläinen, Espoo
n Mirva Ikola, Lempäälä
n Esa Mäki-Tulokas, Porvoo
n Heikki Toivio, Turku

Vuoden koululaisliikkuja
Johannes Kontiosalo

Liiton ansiolaatta Matti Pietilä
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Erillishankkeet
ja työryhmät
Ammatillisen koulutuksen
toimikunta

Liiton ansiomerkkien saajat vas. Esa Mäki-Tulokas, Heli Hämäläinen, Mirva Ikola ja
Heikki Toivio

Ammatillisen koulutuksen toimikunta
kokoontui kolme kertaa. Kokouksissa
käsiteltiin ajankohtaisia asioita ammatillisen koulutuksen saralla, suunniteltiin omaa koulutusta ja etänä pidettäviä LIITO-kahveja ammatillisen koulutuksen työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen opettajille. Toimikunnan työtä
johti Esa Mäki-Tulokas.

Terveystiedon toimikunta
Terveystiedon toimikunta kokoontui
vuoden aikana kaksi kertaa. Toimikunnassa mm. suunniteltiin tulevia terveystiedon koulutuksia, keskusteltiin pisteytystyökalun vaikutuksista terveystiedon opiskeluun ja mietittiin tuki- ja
opetusmateriaalitarpeita terveystietoon. Toimintavuoden lopuksi valmistu ”Mitä hyötyä terveystiedon opiskelusta” – video opettajien käyttöön terveystiedon lukion ykköskurssille. Toimikunnan työtä johti Mirva Ikola.

Kunniajäsen Mirja Hirvensalo

Myyntimateriaalina terveystietoon oli
terveystiedon sähköinen preliminäärikoe lukiolaisille sekä terveystiedon
valtakunnallinen koe 9-luokkalaisille.

Vuoden terveystiedon opettaja
Olli Paakkari
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Liiton ansiopilli Mari Silvennoinen

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.

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
EUPEAn hallituksen kokous järjestettiin Helsingissä maaliskuun alussa
2020. Tämän lisäksi järjestettiin kaksi
etäkokousta sekä perinteinen EUPEAn
forum. Kasper Salin toimi EUPEA:n hallituksen alueellisena edustajana.

Union-yhteistyö
Karjalaiset ja virolaiset liikunnanopettajayhdistysten edustajat osallistuivat

liiton opintopäiville tammi-helmikuun
vaihteessa Rovaniemellä.

Plan-kummilapsitoiminta
LIITO:n joulutervehdyksiin budjetoidut varat käytettiin Plan-kummilapsitoiminnan tukemiseen. LIITO:n kuukausittaisella avustuksella turvataan
yhden pojan koulutus Sri Lankassa.

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.

Eupean hallituksen kokous Helsingissä
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Hyvin toimiva yhteistyö
Yhteiskuntasuhteet
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
n Toiminnanjohtaja Tiina Apajalahti
osallistui OKM:n koulutus- ja infotilaisuuksiin. Move! tiedotustilaisuus
pidettiin 9.12.2020. Puheenjohtaja
osallistui ja piti esityksen.
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, Movesta
oli useampi artikkeli LIITO-lehdessä.
Jäseniämme oli edustettuina sekä
liikunnan että terveystiedon lukion
opetussuunnitelmauudistuksessa.
Kommentoimme perusopetuksen
päättöarvioinnin kriteeristöä.

Olympiakomitea
n Toiminnanjohtaja osallistui Liikkujan polku verkoston toimintaan ja
Olympiakomitean aamuinfoihin.

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. 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. Olimme mukana kumppanina yliopiston arviointiosaamisen kehittäminen, PREACT ja Koululiikuntaa
kaikille hankkeissa.

Opettajajärjestöt

Liikunta- ja terveysjärjestöt

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
n Yhteistyötä OAJ:n eri edustajien
kanssa tehtiin edunvalvontaan liittyvissä asioissa. Puheenjohtaja Kasper Salin oli pedagogisen toimikunnan varajäsenenä. Pedagogisten Opettajajärjestöjen edustajisto
POE:n seminaareihin osallistuivat
liiton hallituksen edustajat Kasper
Salin (kevät ja syksy) ja Esa Mäki-Tulokas (kevät).

Liikuntatieteellinen Seura
n Liitto on Liikuntatieteellisen seuran yhteisöjäsen. LIITO:n edustajana LTS:n hallituksessa on ollut varsinaisena jäsenenä alkuvuoden Terhi Huovinen ja syksystä alkaen Kasper Salin. Liikunta ja Tiede -lehden
toimituskunnassa oli liiton hallituksen edustajana Terhi Huovinen. LIITO-lehdessä on palsta: Poimittua
Liikunta & Tiede lehdestä.

Aineopettajaliitto AOL
n Aineopettajaliiton AOL:n hallituksen jäsenenä oli Liiton edustajana
Mirva Ikola. Mirva Ikola osallistui
AOL:n syysseminaariin.

LIKES-tutkimuskeskus
n LIKES:in asiantuntijat kirjoittivat
artikkeleita LIITO-lehteen.
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UKK-Instituutti
n UKK-Instituutin Smart Moves -hankkeen ohjausryhmässä hallituksen
edustajina toimi 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 24.–25.1. yhteisellä toiminnallisella osastolla. Koululiikuntaliitto
järjesti Opintopäivillä kaksi Power
Mover demoa.
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 jäsenjärjestö.
Liiton jäsen Terhi Paldanius valittiin
EHYT ry:n valtuuston varsinaiseksi
jäseneksi ja Jani Laaksonen varajäseneksi kaudelle 2020–2023. Liiton
jäsenistä Vesa-Matti Seppälä toimi
hallituksen jäsenenä. Terveystiedon
syysseminaari: Riippuvuuden muuttuvat muodot järjestettiin yhteistyössä EHYT ry:n kanssa.
Selkäliitto
n Teimme yhteistyötä Selkäliiton Back
to Move! -hankkeessa. Hallituksemme jäsen Mirva Ikola toimi yhteyshenkilönä.
Mielenterveysseura
n Terveystietotoimikunnan jäseniä
kävi Mielenterveysseuran Mielenterveyden ensiapu 1 ja 2 sekä hyvinvoiva koulu koulutukset ja kokemusten perusteella suunniteltiin räätälöityjä koulutuksia teemoista terveystiedon opettajille.
Väestöliitto
n Tiedotusyhteistyö Kumita-kondomikampanjassa.

Turvaope ry
n Liikuntapedagogiikan opiskelijoiden podcast-sarja, jonka aiheen turvallisuuden tunteen kehittäminen
kasvatusalalla. Liito tukee podcastin tuottamista.
Muut liikuntajärjestöt
n Toimintavuoden aikana tehtiin laajempaa koulutusyhteistyötä Voimisteluliiton kanssa.

Hankkeet ja verkostot
Soveltavan liikunnanopetuksen
verkosto
n Hallituksesta Terhi Huovinen toimi
edustajanamme verkostossa.
Kouluviestikarnevaali
n Liito on ollut Kouluviestikarnevaalien kumppanijäsenenä.
Savuton Suomi 2030
n LIITO ry kuuluu Savuton Suomi
2030-verkoston ohjausryhmään.
Edustajanamme ohjausryhmässä
toimii hallituksen jäsen Heidi Rautajoki.
LIIKU - Liikuntatilojen sisäilman ja
sisäympäristön laatu ja mahdolliset
vaikutukset työntekijöiden
hyvinvointiin ja terveyteen
n LIITO ry on kumppanina mukana Aalto-yliopiston, Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen ja Työterveyslaitoksen hankkeessa.
Liikunnan ja urheilun ammattilaisten motivoivat vuorovaikutustyylit:
Kohti kompleksisuusnäkökulmaa
n LIITO ry on kumppanina Helsingin
yliopiston kumppanuushankkeessa.

Muut kumppanit
n Keski-Uudenmaan Tanssiopisto
Keski-Uudenmaan Tanssiopisto
tuotti tanssivideoita hyödynnettäväksi vanhojen tanssien opettelussa
koronaviruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa. LIITO ry tuki videoiden
toteuttamista.
Lisäksi yhteistyötä eri yhteistyötahojen kanssa opintopäivien näyttelyissä 31.1.2020 Rovaniemellä sekä
tiedottamalla eri kumppaneiden liikunnan ja/tai terveystiedon opettajille suunnatuista materiaaleista tai
koulutuksista/muista tilaisuuksista.

Seuraavat kyselyt lähetettiin kauttamme jäsenistölle
toimintavuoden aikana:
LIITO ry:n jäsenkysely (LIITO ry)
Liikunnanopetus toimikuntakyvyn
edistäminen ja Move! (tutkimushanke)
Terveystiedon opettajien työhyvinvointi (opinnäytetyö)

Talous
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 17 378,70
euroa, taseen loppusumma
211 608,37 euroa ja oma pääoma 195 326,81 euroa. Käytettävissä olevat rahavarat riittivät toimintasuunnitelman
mukaiseen toiminnan toteutukseen. Vuosikertomuksen ja
tilinpäätöksen välisenä ajankohtana ei ole tiedossa liiton
talouteen olennaisesti vaikuttavia tekijöitä.

Sukupuolistunut väkivalta kouluissa:
ennaltaehkäisy ja puuttuminen (Tampereen yliopisto, ERASE GBV-hanke)
Päihdekasvatus ja ehkäisevä päihdetyön oppilaitoksissa 2020-kysely (THL)
Yläkoulun opettajien valmiudet ja
tuen tarpeet kuoleman käsittelyssä
(opinnäytetyö)
Kysely kamppailulajien käytöstä
koululiikunnassa (Pro gradu)

European School Sport Day
n Liito ry on mukana järjestämässä eurooppalaista liikuntapäivää,
johon osallistui vuonna 2020 kolme miljoonaa eurooppalaista lasta
ja yhteensä 9000 koulua. Osallistuvien koulujen kesken arvottiin lahjakortteja.

Vuosikertomus 2020
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