Meidän koulumme on
Liikkuva koulu

Tavoitteet
•
•
•
•

Aktiivisempi koulupäivä
– hyvinvoiva koululainen
Liikettä vähintään tunti päivässä kaikille
Käytäntöjä kaikkiin Suomen peruskouluihin
Koulusta eväitä aktiiviseen elämäntapaan

Liikkuvat koulut Suomessa
Yhteensä n. 200 Liikkuvaa koulua:
v. 2010 aloittaneet kunnat
v. 2012 aloittaneet kunnat
+ uusia tulossa

• Mukana hallitusohjelmassa 2012 =>
• Rahoitus veikkausvoittovaroin
/ opetus- ja kulttuuriministeriö
• Toteutus: Opetushallitus, aluehallinto,
järjestöt, LIKES-tutkimuskeskus
• Lisätietoja: liikkuvakoulu.fi

Liikkuva koulupäivä
•

Aktiivisemmat välitunnit
– Pitkät välitunnit mahdollistavat liikkumisen
– Välkkärikoulutus

•

Toiminnalliset oppitunnit
– Taukojumppa
– Liikuttavat aamunavaukset
– Retket esim. polkupyörillä

•

Kerhot
– Motoriikkakerho
– Kutsukerhot

•
•
•
•

Koulumatkaliikunta
Teemapäivät, tapahtumat
Koulutus
Hankinnat ja rakentaminen
– Liikuntavälineet
– Koulupihasta lähiliikuntapaikka

.

Lauantaityöpäivänä
22.9.2012 oli
Pohjankartanossa
tarjolla perheliikuntaa
Liikkuva kouluhankkeen tiimoilta

Toiminta lauantaiaamuna alkoi
yhteisellä alkulämmittelytuokiolla
Gagnam Stylen tahtiin.
Pohjankartanon ja Lintulammen
koulujen urheilijakummi,
olympiapronssimitalisti Antti
Ruuskanen lähetti videoterveiset
kaikille Liikkuva koulu –hankkeessa
mukana oleville.
Samassa yhteydessä rehtori esitteli
koulussamme harjoitteluaan tekevät
tulevat liikuntaneuvojat Sannan ja
Olli-Villen.

Reksin haaste on koululaisille suunnattu liikunnallinen kisa,
jossa voi omalla liikuntasuorituksellaan osallistua arvontaan.
Tekemällä useita suorituksia ja täyttämällä niistä aina uuden
arpalipun, saattaa moninkertaistaa mahdollisuutensa
arvonnassa.

Liikunnallinen päivä päättyi reippaaseen yhteiskuvaan.

KATSAUS LUKUVUODEN 2013-2014 LIIKKUVA
KOULU -HANKKEESEEN JA NÄKÖKULMIA
TULEVAAN

Liikkuvat Lintulammen ja Pohjankartanon koulut
Liikkuvat Lintulammen ja Pohjankartanon koulut- hankkeessa kehitetään uutta mallia,
jossa tarkastellaan koulupäivää ja oppilasta kokonaisuutena. Liikuntahetkiä pyritään
lisäämään koulupäivän aikana niin oppi- kuin välitunneillekin. Pääpainopisteinä olivat
liikuntakulttuurin lisääminen koulupäivän aikana, opettajien motivointi
liikunnanohjaamiseen ja välituntien liikunnallistaminen.

LIIKUNTATIIMI JA LIIKUNTANEUVOJAT
Koulullamme on ollut oppisopimuksella kaksi liikuntaneuvojaopiskelijaa Sanna
Kangasniemi ja Olli-Ville Pakanen, jotka valmistuivat syksyllä 2014. He ovat olleet
mukana toteuttamassa Liikkuva koulu toimintamallia koulussamme kahden vuoden
ajan. Keväällä 2014 opiskelijat olivat vielä täysipainoisesti koulun toiminnassa
mukana, mutta syksyllä opintojen loppuvaiheessa vastuu Liikkuvan koulun
toteutumisesta siirtyi enemmän opettajille.
Liikuntaneuvojat olivat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa
liikuntatapahtumia, välituntitoimintaa, luokkien välisiä turnauksia, liikuntapäiviä sekä
toimivat apuopettajina liikuntatunneilla. Liikuntaneuvojaopiskelijat organisoivat osalle
koulumme oppilaista ja opettajista terveysliikuntajakson, joka sisälsi kuntotestauksia,
ryhmäliikuntatunteja sekä henkilökohtaista terveysneuvontaa.
Keväällä 2014 päätimme opettajain kokouksessa, että perustetaan meidän kouluun
Liikkuva koulu –tiimi, joka vastaa Liikkuvan koulun toteuttamisesta koulussa.

VÄLITUNTITOIMINTA
Välituntitoiminta on ollut pitkälti itseohjautuvaa Pohjankartanon koulussa. Oppilaille
on järjestetty välineitä pihapelejä ja liikuntaa varten sekä koulun liikuntasali on ollut
myös pitkillä välitunneilla käytössä. Oppilaita, erityisesti poikia, on ollut paljon
liikkumassa ja pelailemassa välituntisin. Aulassa olevat pingispöydät ovat olleet
kovassa käytössä. Luokkien väliset välituntiturnaukset ovat olleet erityisen suosittuja.
Lopuksi voittajajoukkue pääsi haastamaan vielä opettajien joukkueen. Liikuntaneuvojaopiskelijat sekä opettajat, jotka ovat olleet välituntivalvontavuorossa, ovat
mahdollistaneet turvallisen liikkumisen sekä salissa että koulun pihalla, vaikka erillisiä
välkkäreitä ei olekaan enää ollut.

Syksyllä 2014 Pohjankartanon koulurakennus meni suurelta osin remonttiin.
Evakkokouluksi saimme Karjasillan koulun, josta oppilaat siirtyivät sopivasti samaan
aikaan uuteen koulurakennukseen. Koulujen välinen välimatka on n. 800 metriä.
Oppilaat kulkevat päivittäin kahden koulun väliä, jolloin luonnollista liikkumista tulee
kaikilla oppilailla päivän aikana. Vaikka muu välituntitoiminta onkin vähentynyt syksyn
aikana, on isompi joukko oppilaita saatu päivän aikaan liikkeelle. Ulkona raittiissa
ilmassa tapahtuneet kävelylenkit ovat virkistäneet oppilaita ja auttaneet keskittymään
tunneilla. Ulkokäyttöön tarkoitetut välituntivälineet ovat edelleen olleet oppilaiden
käytössä, sitä vastoin olemme joutuneet vähentämään salissa tapahtuvaa
välituntitoimintaa, koska jouduimme luopumaan remontin vuoksi pitkästä
välitunnista ja myös opettajien välituntivalvonnoissa on tapahtunut muutosta, koska
opettajat ja oppilaat ovat hajaantuneet kahdelle eri koululle. Oppilaat ovat kaipailleet
myös aulan pingispöytiä.

RAHANKÄYTTÖ JA VÄLINEHANKINNAT
Pohjankartanon koulun osuus projektirahoituksesta on mennyt kuluvana vuonna mm.
välituntiliikuntavälineisiin, koulutuksiin, turnausten ja liikuntahaasteiden palkintoihin
sekä urheilijakummin vierailuun.
LEIRIKOULUT
Keväällä neljä Pohjankartanon päättöluokkaa kävi leirikoulussa. Yhden musiikkiluokan
leirikohteena oli Tampere. Heidän leirikouluohjelma oli suunniteltu hyvin paljon
liikunnallista toimintaa. Esimerkiksi luokka vieraili Varalan urheiluopistossa ja heillä oli
ohjattua liikuntatoimintaa (mm. kirkkovenesoutua ja seikkailuliikuntaa).
KERHOTOIMINTA
Pohjankartanon koululla on pyörinyt säännöllisesti opettajille suunnattu sählykerho.
Opettajille järjestettiin myös syksyllä mahdollisuus käydä kokeilemassa seinäkiipeilyä
Oulun uudessa kiipeilykeskuksessa. Oppilaille on ollut kerhotoimintaa, joissa on
harjoiteltu esimerkiksi koulujen välisiä turnauksia varten. Tavoitteena on saada tämän
lukuvuoden aikana myös Liikkuva koulu -kerho pyörimään, jonka kohderyhmänä olisi

LIIKUNTATAPAHTUMAT
Pohjankartanon koulu otti osaa valtakunnalliseen Taisto-kisaan. Liikuntatunneilla ja
välitunneilla oppilaat haastoivat itsensä erilaisissa liikuntasuorituksissa. Koulun salissa
oli viikon ajan Taisto-rata, jota oppilaat pääsivät kokeilemaan välituntisin. Koulun
oppilaita pääsi kisaamaan Taiston aluekisoihin Jyväskylään. Koulumme sijoittui
aluekisoissa kuudenneksi.
Reksin haaste säilyi viime vuodesta kannustimena aktiiviseen vapaa-aikaan. Oppilaat ja
opettajat saivat kerätä 10 minuutin/ 1 kilometrin liikkumisia 100 kappaletta
lomakkeelle, joka toimi samalla arpalipukkeena kaksi kertaa vuodessa arvottaville 100
euron lahjakorteille paikalliseen urheiluliikkeeseen.
Maaliskuussa 2014 lähdimme talviliikuntapäivänä Iso-Syötteelle laskettelemaan ja
hiihtämään. Talvi oli poikkeuksellisen vähäluminen, joten se toi oman haasteen koululle
jäävien oppilaiden päivän suunnitteluun. Oppilaat kävivät keilaamassa tai kaupunkisuunnistamassa sekä pelasivat pallopelejä.

URHEILIJAKUMMI
Saimme tänä vuonna uuden
urheilijakummin Jussi Lotvosen.
Lotvonen on entinen jääkiekkoilija
ja nykyinen paratriathlonisti. Hän
vieraili koulullamme kevättalvella.
Jussi Lotvosen tarina puhutteli
oppilaita ja hän onkin hyvänä
esikuvana nuorille.
Vammautumisen myötä Lotvonen
on kuntouttanut itseään ja
jatkanut kilpaurheilua. Hän tähtää
tällä hetkellä Rion olympialaisiin.
Jussi Lotvosen haluaa
esimerkillään näyttää, että
elämässä kaikki on mahdollista,
kun siihen on vain halua ja tahtoa.

Huhtikuussa koulullamme järjestettiin Power mover -tanssikilpailun Pohjois-Suomen
aluekilpailu. Tänä vuonna meidän koulusta ei osallistunut ryhmää tanssikilpailuihin,
mutta pääsimme kuitenkin seuraamaan hienoja tanssiesityksiä koulun juhlasalissa ja
osallistumaan yhteistanssiin koulun aulassa. Koulumme oppilaita oli myös mukana
tuomaroimassa tanssiesityksiä. Lisäksi kaikille työille opetettiin liikuntatunneilla
valtakunnallinen Power Mover -yhteistanssi, jota pääsi myös tanssimaan
aluekilpailussa.
Loppukeväästä koululla järjestettiin perinteinen tanssinäytös, jossa esiintyi koulumme
oppilaita yksin tai tanssiryhmän kanssa. Saimme nähdä upeita esityksiä ja tutustua
sitä kautta eri tanssityyleihin kilpa-aerobicista jazztanssiin. Toukokuussa oli myös
koulun retkipäivä, joka toteutui monen luokan osalta Liikkuva koulu –hengessä.
Kevätlukukauden päätti perinteinen opettajat vastaan yhdeksännen luokan oppilaat
turnaukseen. Lajina oli ruotsalainen pesäpallosovellus brännboll.

Alkusyksystä seitsemännen luokan oppilaille järjestettiin ryhmäytymispäivä. Päivä
sisälsi erilaisia kisailuja, leikkejä ja pelejä luokittain tukioppilaiden vetämänä.
Ryhmäytymispäivän tavoitteena on tutustuttaa oppilaat paremmin toisiinsa ja lisätä
yhteenkuuluvuuden tunnetta, jotta opiskelu uudessa koulussa ja luokassa sujuisi
mahdollisimman mutkattomasti.
Syksyllä kolme luokkaa osallistui Pohjankartanon koulusta Oulu askeltaa –kampanjan
luokkakohtaiseen kisaan, jossa oppilaat keräsivät tietyn ajanjakson aikana askeleita
mahdollisimman paljon. Jokainen oppilas ja opettaja pystyi myös henkilökohtaisesti
osallistumaan haasteeseen.
Oulun kaupungin koulujen välisiin turnauksiin Pohjankartanon koululta osallistuttiin
tänä vuonna lähes kaikkiin järjestettyihin palloilulajeihin sekä yksilölajeista mm.
uintiin ja yleisurheiluun. Koulun opettajia osallistui marraskuussa OAJ:n järjestämään
opettajien sählyturnaukseen.
Osa liikuntaryhmistä on päässyt vuoden aikana tutustumaan ns. erikoisempiin
lajeihin. On käyty tutustumassa muun muassa kiipeilyyn, bollywood-tanssiin ja
miekkailuun. Lisäksi jotkut ryhmät kävivät Megazonessa (lasertaistelupelipaikka) sekä
Superparkissa (sisäaktiviteettipuisto).

Liikuntaneuvojien lähdettyä olemme ottaneet oppilaskunnan aktiivisemmin mukaan
Liikkuvan koulun suunnitteluun ja tapahtumien järjestämiseen. Oppilaskunta onkin
lupautunut mm. järjestämään joulukuussa luokkien välisen sählyturnauksen sekä
liikunnallisen toimintapistepäivän.
Ennen joulua yhteisöllisyyden tunnetta kasvattaa jo perinteeksi muodostunut
joulutanssiaistapahtuma. Tanssiaiset järjestetään Karjasillan koulun liikuntasalissa,
koska Pohjankartanon aula ei ole tänä vuonna käytössä. Parin viikon aikana oppilaat
harjoittelevat liikuntatunneilla paritansseja sekä valinnaisliikuntaryhmän
suunnittelemaa yhteistanssia. Oppilaskunta järjestää leikkejä ja kisailua tanssien
välissä. Oppilaiden aktiivinen osallistuminen ja asianmukainen juhlapukeutuminen
tekevät joka vuosi tapahtumasta erittäin onnistuneen.
Vanhempaintoimikunta Pokka on miettinyt vaihtoehtoja, miten he voisivat olla
tukemassa lasten liikunnallisempaa elämäntapaa. Oppilaskunnan kautta on kyselty
myös oppilaiden mielipidettä ja ajatuksia koskien Liikkuvaa koulua ja oppilaiden
osallisuuden lisäämistä. Tulokset otetaan huomioon kehitettäessä Liikkuva koulua.

OPETTAJIEN KOULUTUS
Keväällä Pohjankartanon koulusta osallistui Seinäjoen Liikkuva koulu –seminaariin
kaksi opettajaa (liikunnanopettaja ja äidinkielenopettaja). Lisäksi syksyllä järjestettiin
lentopallokoulutus, johon meidän koulusta osallistui 2 opettajaa. Lentopallo on ollut
yksi suosituimmista välituntipeleistä meidän koulussa.

OPPITUNTIEN TOIMINNALLISTAMINEN
Opettajien ideariihi järjestettiin oppituntien toiminnallistamiseen liittyen syksyllä.
Opettajat kokoontuivat aineryhmittäin ja jakoivat toimivia käytänteitä. Toimivat
käytänteet kirjattiin ylös yhteenvedoksi. Yhteenvedosta käy ilmi, että kaikissa
aineryhmissä opettajat ovat löytäneet oman tavan toiminnallistaa oppituntia.
Olemme tilanneet luokalliselle oppilaita jumppapalloja, jotka tulevat aluksi yhteen
luokkaan istuimiksi testikäyttöön. Kyseiseen luokkaan on mahdollista tehdä
luokkatilakohtaisia vaihdoksia, jolloin eri aineiden opettajat pääsevät kokeilemaan
jumppapallojen käyttöä oman ryhmänsä kanssa. Tarkoitus on tilata myös
leuanvetotankoja muutamien luokkien oveen.

HAASTEITA
Suurin haaste tällä hetkellä Liikkuvan koulun toteuttamisessa on Pohjankartanon
koulun remontti, opettajien ja oppilaiden hajaantuminen kahdelle eri koululle sekä
pitkän välitunnin pois jäänti. Koulupäivän aikaista passiivisuutta vähentää kuitenkin
liikkuminen kahden koulun välillä. Vaikka Liikkuva koulu –tiimi onkin selkiyttänyt
hieman vastuunjakoa ja mukaan on saatu muitakin kuin liikunnaopettajia, on
tiimipalavereiden järjestäminen ollut haastavaa. Opettajat ovat kahdella eri koululla,
tiimivetäjä jopa kolmella eri koululla ja yhteistä aikaa on vaikea löytää. Vaikka
palavereihin ei olekaan saatu kaikkia yhtä aikaa paikalle, on suunnitelmat pikku hiljaa
saatu eteenpäin. Syksy on ollut erityisen kiireistä aikaa, kun ottaa huomioon, että
mukana on ollut paljon normaalista poikkeavaa, esimerkiksi koulujen väliset
siirtymiset, opettajien lomautukset, säästövapaat ja otoilut. Tiimi ja oppilaskunta ovat
tehneet hyviä suunnitelmia, mutta toteutukselle ei ole aina löytynyt riittävästi aikaa.

Liikuntaneuvojien poisjäänti näkyy aukkona Liikkuva koulun toiminnassa. Heistä oli
todella suuri apu esimerkiksi välituntitoiminnan ja erilaisten tapahtumien
järjestämisessä. Liikkuva koulu –tiimin kautta olemme saaneet myös muita kuin
liikunnanopettajia aktivoitua mukaan. Vaikka suurin osa opettajakunnasta suhtautuu
myönteisesti Liikkuva koulua kohtaa, niin edelleen osa kokee, että Liikkuva koulu tuo
lisää työtä, eikä näe välttämättä kaikkea hyötyä, mitä siitä saadaan. Opettajien
mukaan saanti on edelleen haaste. Jumppapallojen tilaamista luokkiin vaikeutti,
koululla tapahtuva Oulu-opiston iltakäyttö. Koska tällä hetkellä ainoastaan kaksi
luokkaa on iltakäytöstä vapaita, jumppapalloja ei voida siirtää muihin luokkiin.
Liikkuva koulu -kerho on ollut jo pitkään suunnitelmissa mukana. Kuitenkin sen
toteutumiseen liittyy haasteita. Ensinnäkin ohjaajanpalkkaus ei tunnu olevan niin
yksinkertaista, aika ja tila ovat rajalliset sekä kohderyhmän valinta. Toivottavasti
saamme kuitenkin joulun jälkeen kerhon pyörimään edes kerran viikossa!

