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Oulun seudun liikunnan ja 
terveystiedon opettajat ovat 
porukka samanhenkisiä, in-
nostuvia ja innostavia opet-
tajia. Kerhossamme on pitkät 
perinteet ajatusten vaihdolle 
opettajan työstä, liikunnasta ja 
elämästä yleensä. Oululainen 
kollegiaalinen tuki ja yhteisöl-
lisyys ovat korvaamattoman 
tärkeitä. 

Vuonna 1965 perustettu Oulun Voi-
mistelunopettajakerho rekisteröi-
tiin lokakuussa 1971 Oulun Seu-

dun Liikunnanopettajat ry:ksi. OSLO on 
maamme ensimmäinen liikunnanopetta-
jien paikallisyhdistys, jonka esimerkkiä 
useat muut liikunnanopettajakerhot seu-
rasivat. Vuonna 2005 nimi muutettiin 
nykyiseen muotoon.

Yhdistyksemme tarkoituksena on toi-
mia Oulun ja sen lähiympäristön liikun-
nan- ja terveystiedon opettajien yhteis-
työelimenä, tukea ja kehittää opettajien 
ammattitaitoa ja auttaa edunvalvonnassa.  
Kerhomme toimii yhteistyössä muiden lii-
kunnan toimijoiden kanssa pitäen koulu-
liikunnan näkökulmaa vahvasti esillä. 
Yhdistys järjestää jäsenilleen yhteisiä tilai-
suuksia, täydennyskoulutusta ja tiedottaa 
ajankohtaisista liikunnan ja terveystiedon 
opetukseen liittyvistä asioista. Yhdistyk-
sessämme on ollut jäseniä viimevuosina 
noin 60.

Kannanottoja ja tapahtumia
Yhdistyksemme toimintaan kuuluvat 

mm. kannanotot ja tapahtumat. Kannan-
otoilla pyrimme vaikuttamaan koululii-
kunnan näkökulmasta paikallisiin pää-
töksiin, kuten liikuntapaikkojen käyt-
töön, niiden rakentamiseen ja remontoin-
tiin sekä tuomalla esiin koululiikunnan 
tarpeet niiden käyttäjinä. Tapahtumien 
järjestämisestä hyvänä esimerkkinä toi-
mii jo vuonna 1991 ensimmäisen kerran 
järjestetty yhteinen vanhojentanssitapah-
tuma. Siitä lähtien Ouluhallin vanhojen-

tanssitapahtuma on ollut näyttävästi esil-
lä osana oululaista tanssikulttuuria, jos-
sa liikunnanopettajat ovat päässeet naut-
timaan työnsä tuloksista yhdessä yleisön 
kanssa tuhatpäisen tanssijajoukon tans-
siessa. Tapahtuman käsiohjelmien myyn-
tituotosta osa on perinteisesti lahjoitettu 
vuosittain valittavaan hyväntekeväisyys-
kohteeseen ja osa on jaettu lukioiden lii-
kunnan ja terveystiedon stipendeinä.   

Koulutukset
Koulutukset ovat merkittävä osa ker-

homme toimintaa. Vuosittain järjestäm-
me ajankohtaisin teemoin ja opettajien 
toiveita kuunnellen erilaisia koulutuksia 
yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa. 
Terveystiedon koulutuksissa on käsitelty 
mm. sukupuolen moninaisuutta ja kanna-
bista. Tunnettua yhdistyksemme toimin-
taa on myös lähes vuosittain tehty yhtei-
nen matka Liikunnan ja terveystiedon 
opettajien opintopäiville. Perinteeksi ovat 
muodostuneet Oulun omat miniopinto-
päivät, joissa on jaettu valtakunnallisten 
koulutuspäivien uusia ideoita alueemme 
liikuntaa opettaville opettajille. Koulutta-
jina ovat olleet ne jäsenemme, jotka ovat 
osallistuneet liikunnanopettajapäiville. 
Toinen perinteeksi muodostunut koulu-
tus on Power Mover-tanssikoulutus, jossa 
tanssin opettaa livenä muille yksi liikun-
nanopettajistamme. Yhdessä tanssin hal-
tuun ottaminen on paljon mukavampaa. 
Tällaiset koulutukset kuvaavat parhaiten 
sitä yhteisöllisyyttä ja jakamisen kulttuu-
ria, mikä Oulun seudulla toimii upeasti. 

Yhteistyötä
Kevään 2020 etäopetukseen siirtymi-

nen sai jäsenemme käymään sähköposti-
listalla vilkasta keskustelua, jolloin omat 
toteutusideat ja materiaalit jaettiin het-
keäkään epäröimättä toistemme käyt-
töön. Jouduimme yhdessä ottamaan 
myös pikaisesti kantaa liikuntakasvatuk-
sen puolesta, sillä uhkana oli taito- ja tai-
deaineiden opettajien lomautus. Osoitim-
me, kuinka tärkeää oli aktivoida koululai-
sia etäopetuksen aikana liikuntatunneilla 
ja lisätä etäkoululaisten niin fyysistä kuin 
psyykkistäkin hyvinvointia. Osoitimme, 
kuinka hyvin ja laadukkaasti hoidamme 
myös liikunnan etäopetuksen.

Kerhomme kutsuu jäsenensä koolle pari 
kertaa lukuvuodessa. Jäsenillemme järjes-
tetään perinteisesti ohjelmalliset pikku-
joulut ja vuosikokous toukokuussa. Silloin 
saamme yhdessä vaihtaa ajatuksia, pitää 
hauskaa, rentoutua ja nauttia toistemme 
seurasta hyvän ruoan merkeissä. Vuosiko-
kouksessa hallitukseen valitaan vuosittain 
neljä jäsentä ja puheenjohtaja.  Hallitus 
kokoontuu neljä kertaa lukuvuoden aika-
na ja tarvittaessa useammin. Yhdistyksen 
virallinen tiedottaminen hoidetaan säh-
köpostitse. Kerhollamme on myös Face-
book-sivut. Jäseneksi pääset ilmoittamal-
la itsesi mukaan toimintaan ja maksamal-
la 18€ jäsenmaksun. Kaiken edellä mai-
nitun lisäksi saat jäsenetuna alennuksia 
urheiluliikkeistä. 

Tänä vuonna juhlistamme OSLO 
ry:n 50-vuotisjuhlia. Juhlaillalliset pide-
tään 21.8. 2021 Rauhalassa. Toivotam-
me uudet ja vanhat jäsenemme lämpimäs-
ti tervetulleeksi mukaan juhlaan.

Kun tätä juttua pyydettiin OSLO ry:l-
tä, pyysin ja tietenkin sain apua jäsenil-
tämme. Kysyin heiltä miksi mielestänne 
kannattaa kuulua kerhoomme ja näin he 
vastasivat: ”Koulutukset ovat aina hyviä.” 
”Saat konkreettisia vinkkejä työhön.” ”Pää-
set tutustumaan huipputyyppeihin, oppi-
maan uutta ja virkistäytymään.” ”Yhteis-
työssä on roimaa voimaa, älä yksin päätä 
soimaa. Ota avuksi porukka tää, siin kai-
kesta kyllä selviää.”  

Tervetuloa mukaan toimintaamme, 
me aletaan sua!
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