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1. JOHDANTO 

 

Tässä dokumentissa on kuvattu liikkumista lisääviä opetusmenetelmiä ja 

oppimisympäristöjä, joita voidaan jatkossa käyttää esimerkiksi uuden henkilökunnan 

perehdytyksessä oppilaitoksen toimintakulttuuriin. Tämä kuvaus on tuotettu osana 

Liikkuvana ammattiin hanketta vuosina 2017 – 2019.  

 

Liikkuminen ja liikunta vaikuttavat fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen ja henkiseen 

toimintakykyyn. Suomalaisissa tutkimustuloksissa säännöllisen liikunnan, reippaan 

liikunnan määrän on havaittu olevan yhteydessä tarkkaavaisuuteen, oppimiseen ja 

parempaan koulumenestykseen. Liikkuminen edistää ammattiin opiskelevien 

kokonaisvaltaista hyvinvointia, jolle tulisi luoda edellytykset ammatillisen koulutuksen 

aikana.  

  

Liikkuvana ammattiin –hankkeessa lukuvuoden 2017-2018 aikana Oulun seudun 

ammattioppilaitoksessa on istumisen kokonaismäärää pyritty vähentämään lisäämällä 

toiminnallisia opetusmenetelmiä, muokkaamalla oppimisympäristöjä sekä vaikuttamalla 

opiskelijoiden hyvinvointiin erilaisin toimenpitein. Hankkeessa luodulla 

opiskelijahyvinvointikyselyllä (n = 730) selvitettiin koettua terveyttä, liikkumisen, istumisen ja 

unen määrää sekä terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä ongelmia. Opiskelijat istuivat 

keskimäärin 10 h 57 min päivässä. Opiskelijoista noin 140 ilmoitti ettei liikkunut 

säännöllisesti. Opiskelijoista n = 264 toi esille terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä ongelmia. 

Kyselyn tulokset vahvistavat mm. vuoden 2016 kouluterveyskyselyssä saatuja tuloksia.   

  

Liikkumisen vaikutus oppimiseen voi olla monen tekijän summa. Liikunnan avulla edistetään 

kokonaisvaltaista hyvinvointia ammattiin opiskeleville sekä tuleville ammatissa toimiville 

haasteellisissa ja muuttuvissa toimintaympäristöissä. Ammatissa toimiminen vaatii kaikilta 

fyysistä, psyykkistä sekä sosiaalista kestävyyttä, josta huolehtimiseen luodaan edellytykset 

ammatillisen koulutuksen aikana.  

Opetushallitus ja LIKES-tutkimuskeskus ovat julkaisseet tutkimuskatsauksen vuosien 

1990–2016 aikana tiedelehdissä julkaistuista tutkimuksista, jotka käsittelevät koulupäivän 

aikaista liikuntaa ja oppimista. Tuore julkaisu tarjoaa tutkittua tietoa siitä, miten erilainen 

koulupäivään lisätty liikunta vaikuttaa oppimiseen ja koulumenestykseen. 

Uutta tietoa on julkaistu erityisesti koulupäivän aikaisen liikunnan vaikutuksista 

koulumenestykseen ja tiedolliseen toimintaan, mutta myös oppimisen mahdollistaviin 

tekijöihin, kuten tehtäviin keskittymiseen, käyttäytymiseen ja sosiaaliseen toimintaan 

kouluympäristössä. Useimmissa tutkimuksissa koulupäivän aikainen liikunta vaikutti 

myönteisesti oppimiseen. Tutkimuksissa erityisesti oppitunnin aikainen tauko ja opetukseen 

integroitu liikunta olivat yhteydessä hyviin oppimistuloksiin. 

Liikunnallisuus ja toiminnallisuus vaikuttavat myönteisesti tiedollisiin toimintoihin ja 

oppimiseen, niillä on vaikutusta myös aivojen toimintaan. Liikunta edistää hyvinvointia ja 

tukee tulevien ammattilaisten työssäjaksamista ja antaa eväitä heidän tulevaan 



3 
 

asiakastyöhönsä. Toiminnallisuus lisää tarkkaavaisuutta, rauhoittaa luokkatilanteita ja tukee 

erilaisia oppijoita, myös erityistä tukevia opiskelijoita oppimaan.  

 

OKM:n Liikkuva opiskelu – ohjelmassa on kerätty pilottivaiheesta eli vuodesta 2017 alkaen 

tietoa ammatillisen koulutuksen opiskelijoista mm. tietoa heidän kestävyyskunnostaan. 

Myös OSAOn opiskelijat olivat tässä Jarmo Heiskasen vetämässä Likesin 

tutkimushankkeessa - Lisää liikettä ammattiin opiskelun tueksi. Tämän tutkimuksen 

alustavat tulokset ja ennusteet fyysisesti keskiraskaille aloille opiskelevien nuorten 

kestävyyskunnosta ovat tämän dokumentin liitteenä (Liite 1). 

2. HANKKEESSA TOTEUTETTUJA TOIMENPITEITÄ   
  

 Let´s Move It – koulutus järjestetty lähes kaikissa OSAOn yksiköissä. Koulutuksessaa 

henkilöstö on perehdytetty ja pyritty motivoimaan sekä käyttöönottamaan kansalliset 

suositukset istumisen vähentämiseksi lisäämällä fyysistä aktiivisuutta ja 

vähentämällä paikallaan oloa. Koulun opetushenkilöstöä on aktivoitu tunnistamaan 

ja käyttämään liikkumista tukevien opetusmenetelmiä (esim. learning cafee, taululle 

kirjoittaminen, opetuksen tauottaminen liikkumisen lisäämiseksi).  

 Opetushenkilöstölle on jaettu vinkkejä ja linkkejä , joilla opiskelijan liikkumista voisi  

tukea.   

 Opiskelijoille on jaettu tietoa liikunnan merkityksestä opintojen alussa (liikuntainfot) 

sekä oppituntien yhteydessä, ja heitä ohjataan tunnistamaan ammattialakohtaisia 

inaktiivisuuden aiheuttajia ja työn kuormitustekijöitä (henkilökohtainen ohjaus ja 

tehtävät)  

 Opiskelijat on otettu mukaan suunnittelemaan aktiivisempia oppimisympäristöjä, 

tuottamaan ja käyttämään toiminnallisia menetelmiä osana opiskelupäiviä.  

 Opiskelijoita ja henkilökuntaa on tiedotettu sporttipassista ja siihen liittyvästä 

tarjonnasta.  

 Opiskelijat ja henkilökunta on haastettu (koulumatka-haaste) liikkumaan koulumatkat 

kävellen tai pyöräillen.  

 Yksiköissä on toteutettu erilaisia aktiivisuutta lisääviä tempauksia  

 Opiskelijoita on kannustettu kokeilemaan erilaisia välitunteja ja vapaahetkiä aktivoivia 

sovelluksia sekä erilaisia liikuntavälineitä.   

 Opiskelijoita on tuettu aktivisuuden, unen ja suositeltavan ravinnon saannin 

seurantaa tarjolla olevin sovelluksin.  

 Yksiköihin on hankittu erilaisia välineitä mahdollistamaan toiminnallisempaa 

oppimista ja innostamaan taukoliikuntaan. Oppimisympäristöjä on muokattu 

toiminnallisemmaksi. Hankitut välineet vaihtelevat hieman yksiköittäin, mutta hankittu 

on mm. puolapuita, leuanvetotankoja, nyrkkeilysäkkejä, ilmakiekkopeli, 

jumppapalloja, keppejä, kuminauhoja jne.  
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3. MALLEJA YKSIKÖISTÄ 
 

Kaikissa hankkeeseen mukaan halunneista OSAOn yksiköistä hanketyöryhmässä toimi 

henkilö, joka koordinoi hankkeen toimintoja omassa yksikössään. Oppilaitoksen 

henkilöstölle järjestettiin sekä yhteisiä että yksiköittäin omia osallistavia tapahtumia. 

Ensimmäiseksi järjestettiin13.11.2018 kaikille avoin Aivot liikkeelle –luento, jossa puhujana 

toimi Hannu Moilanen. Tämä luento tallennettiin ja sekä luento että diat on jaettu 

henkilöstölle käyttöön.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Oulun seudun ammattiopistossa hankkeen toisen vaiheen tavoitteena oli kouluttaa kaikki 

opettajat Let´s Move It – opettajien työpajamenetelmällä ja näin osallistaa koko 

opetushenkilöstl liikkumista lisäävien opetusmenetelmien käyttöön. Tämä tavoite toteutui 

osittain. Isossa oppilaitoksessa eri kokoisten yksiköiden toimintakulttuurit vaihtelevat ja 

koulutuksen järjestämisen mahdollisuus koko yksikön henkilökunnalle vaihtelee. 

Koulutukset toteutuivat kuitenkin pääsääntöisesti hyvin ja palaute koulutuksen käyneiltä oli 

erittäin hyvää. Yksiköistämme koko henkilökunta koulutettiin Kontinkankaalla, 

Kempeleessä, Limingassa, Muhoksella sekä Pudasjärvellä. Osa henkilökunnasta 

Haukiputaalla sekä Kaukovainion yksiköissä.  
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3.1. Erilaisia välineitä ja oppimisympäristöjä 
 

 
 

Kaikkiin OSAOn yksiköihin (Taivalkoskea lukuun ottamatta) on hankittu välineitä 

mahdollistamaan toiminnallisempien luokkatilojen sekä oppilaitosympäristöjen 

mahdollistamiseksi. Välinehankinnat ovat hieman vaihdelleet yksiköittäin opiskelijoiden 

toiveiden sekä yksiköiden tarpeiden mukaisesti. Yksiköissä on toteutettu erilaisia 

tempauksia mm. tuolitonta opiskelupäivää, kännykätöntä päivää, ulkoilupäiviä jne. 
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Opiskelijoiden ja henkilökunnan arki- ja vapaa-ajan liikkumista on pyritty lisäämään 

tiedottamalla liikunnan positiivisista merkityksistä. Aktivoimalla osallistumaan porraspäiviin, 

pitämällä tempauksia, osallistumalla kohtaamis- ja terkkapysäkeille. Markkinoimalla 

sporttipassia, Eikka-rekka mittauksia (n=750) ja Oulun kaupungin action toimintaa. 

 

 
 

 

 

Henkilökunta aktivoitiin osallistumalla KKI – hankkeen 

kanssa yhteistyössä järjestetyille porrasviikoille. Tämä 

tempaus sai runsaasti positiivista huomioita ja aktivoi 

selkeästi henkilökuntaa portaiden käytössä. 

Porraskäytäviin ja hissiin laitettiin erilaisia valmiita 

materiaaleja ja aktivoitiin vielä arvonnalla. 

https://www.porraspaivat.fi/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Hankkeen aikana on jaettu erilaisia vinkkejä ja linkkejä opettajille hanketoimijoiden kautta. 

SAKU ry:n Liikkuva amis –liikuntaimpulssit on vinkkeineen jaettu, samoin smartmoves, Let´s 

Move It sekä sprint games on olleet käytössä. 

 

 

 

https://www.porraspaivat.fi/
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OSAO on ollut mukana SAKU ry:n ”Lupa 

liikkuva” kehittämispolulla. Olemme 

osallistuneet SAKU ry:n skype – 

kehittämiskokouksiin sekä 17.4.2019 

Tampereen kehittämispäivälle. Mari Käkelä 

SAKU ry:stä vieraili OSAOssa ja 

toiminnanjohtaja Saija Sippola piti AC:n 

kautta mahtavan motivointiluennon, jota on 

jaettu koko OSAOn opettajille 

katsottavaksi. OSAOssa on tehty 

henkilökunnalle sekä opiskelijoille Liikkuva 

amis – ideakartoitus, josta tulokset ovat 

menneet suoraan SAKU ry:lle. 

 

Liikkuvana ammattiin hankkeelta pyydettiin artikkeli LIITO ry: lehteen eli Liikunnan ja 

terveystiedon opettajien ammattilehteen. Artikkeli tämän dokumentin liitteenä. (Liite 2). 

 

Hanketoimijoiden sekä opiskelijoiden kanssa yhdessä suunniteltiin erilaisia liikkumiseen 

aktivoivia tempauksia. Näistä yksiköittäin toteutettavista tempauksista parhaiten onnistuivat 

toimistotuoliralli sekä amisviesti. Molemmista tapahtumista tehtiin yhteiset ohjeet 

(toimistotuolirallista video malliradasta), jotka toimitettiin yksiköihin. Amiskoutsi oli mukana 

näissä tapahtumissa mahdollisuuksien mukaan. Näissä tapahtumissa oli mukava meininki. 

Voittajat näistä tempauksista palkittiin koko OSAOn tasoisesti liikunnallisin palkinnoin. 
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Ulkoliikuntapäivän valmisteluja Limingassa, johon opiskelijat osallistuivat myös aktiivisesti. 
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Uhkatilanteiden hallinnan tutkinnon osan joukkue syksyn 2018 liikuntapäivän 

mestarijoukkue Limingassa. 

 

 

  
 

Kontinkankaalla liikuntatutoreiden luokkiin ryntäys, jossa tällä kertaa sprintgame esittelyssä 

(www.sprintgames.fi) 

 

 

3.2. Limingan yksikkö (kysy lisää Panu Toivonen) 
 

-Hanke- ja liikuttamisinfo opettajille kehittämispäivässä 16.11.2018  

-Let’s Move It -koulutus koko henkilökunnalle 6.4.2019 

-Opiskelijoiden kanssa käyty lukukausittain keskustelut oppimisympäristön kehittämisestä. 

Kehitetty palautteen perusteella ympäristöä ja toimintoja. 

http://www.sprintgames.fi/
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-Ensimmäisen vuoden opiskelijoille pidettiin liikunnan tarpeesta ja vaikutuksista info.  

-Opiskelijat tekivät oman hyvinvoinnin arviointitehtävän ja loivat oman hyvinvoinnin 

kehittämissuunnitelman, jota seurattiin yhdessä sovittu ajan jakso. Lopuksi arvioitiin 

onnistumisia ja niihin vaikuttaneita tekijöitä sekä luotiin henkilökohtaiset jatkosuunnitelmat 

hyvinvoinnin ylläpitämiseksi/kehittämiseksi 

-Opiskelijat jatkoivat edellisen vuoden työn kuormittavuuden arviointitehtäviä ja toteuttivat 

kolmen ammattiryhmän liikuntasuositukset. 

-Liikuntatutorien koulutus 9 opiskelijalle.  

-Opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat pallopelipäivän ja talviliikuntapäivän koko koululle. -

Opettajat toteuttivat opiskelijoille pelien, ryhmähaasteiden ja selviytymis-/kuntoratojen 

merkeissä (jatketaan perinnettä uusien opiskelijoiden kanssa).  

-Opiskelijat opiskelutyöpäivän taukoliikunnan suunnittelijoina ja toteuttajina. 

-Opiskelijoille ohjattu välitunneille mm. pingispelit, koripalloilua, salibandyä päivittäisen 

aktiivisuuden lisäämiseksi ja tauottamaan opiskelupäivää.  

-Kokeiltu uusilla ryhmillä aktiivisuusrannekkeita ja niihin kännykällä sopivia sovelluksia 

hyvinvoinnin osa-alueiden seurannassa. Saatu positiivisia tuloksia liikunnan lisäämisen, 

paikallaanolon vähentämisen ja unen määrän kasvattamisen tavoitteisiin. 

-Opiskelijoiden ideoimina toteutettiin kännykättömän päivän tempaus useampana päivänä 

sekä istumattoman päivän tempaus 

-hankkeen yhteisistä tempauksista osallistuttiin mukaan viestikarnevaalipäivään sekä 

toimistotuolirallitempaukseen 

-HOKS-keskusteluissa mukana terveyden ja hyvinvoinnin kartoitusta sekä 

kehittämistoiveiden keruuta ja tarvittavien hyvinvointia edistävien jatkotoimien suunnittelua. 

 

3.3. Kaukovainion yksikkö, tekniikka (Kysy lisää Hanna Poussu ja Juha Kaarela) 
 

-Hanketoimijoille järjestettiin Let´s move it -koulutus 19.12. 

-Yksikön käytäville ripustettiin julisteita, joiden tarkoitus on herätellä sekä henkilökuntaa että 

opiskelijoita istumisen vaaroista ja siten vähentää istumista. 

-Opiskelijoille tehtiin kysely, jossa kysyttiin halukkuutta mm. liikuntatutor-toimintaan sekä 

oppimisympäristöjen muokkaamisesta toiminnallisemmaksi 

-Yksi uusi liikuntatutor innostui mukaan. 

-Opiskelijoille hankittiin ilmakiekkopeli istumisen vähentämiseksi, tämä nousi kyselyssä 

selkeäksi ykköstoiveeksi 

-Amiskoutsi vieraili luokissa ja piti taukojumppaa opiskelijoille.  

 

1.3-24.5.2019, pilottiryhmänä jalometalliala 

 

-Tekniikan yksikön pilottiryhmäksi valikoitui uutena jalometallialan ryhmä 

-opettajat tekivät suunnitelman, joka toteutettiin fysioterapeutin sekä amiskoutsin toimesta 

-Amiskoutsi ja fysioterapeutti vierailivat ryhmässä tutustuen samalla ammattialaan. Tämän 

pohjalta amiskoutsi suunnitteli sopivaa taukoliikuntaa.  

-Opiskelijoille jaettiin aktiivisuusrannekkeet; opiskelijat seurasivat aktiivisuusmittareiden 

avulla mm. unen määrää ja laatua, omaa aktiivisuuttaan liikunnan suhteen sekä istumisen 

määrää.  
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-Opiskelijoille teetettiin itsearviointi liittyen omiin elintapoihin; liikkuminen, ravinto, uni, 

mielen hyvinvointi. Arvioinnin pohjalta käytiin keskustelua, miten jokainen voi parantaa 

omaa hyvinvointia.  

-Opiskelijat tekivät ergonomiatestin, jossa tarkasteltiin omia työskentelyasentoja sekä 

muuta työskentelyergonomiaa. Lisäksi fysioterapeutti valokuvasi aitoja työskentelyasentoja 

ja näiden tuloksia tarkasteltiin yhdessä fysioterapeutin kanssa ja kehitysehdotusten 

perusteella työskentelyergonomiaa voidaan parantaa ammattialalla.  

-Opiskelijat tekivät myös ryhtiarvion 

-Ammattialalle tilattu liikuntavälineitä, mm. jumppapallo, jumppamatot, keppejä, 

käsipuristimia.  

-Opiskelijat suunnittelivat ammattialalle aktiivisuuspäivän, jonka aikana pidettiin 

aamujumppa, lisäksi tarjolla oli äly- ja taitopelejä. 

 

3.4. Kempeleen yksikkö (kysy lisää Jussi Korhoselta) 
 

-Opiskelijoille aktivointia mm. pingis, jalkapallopeli, ilmakiekko 

-Liikuntatutorien koulutus  

-Käytäviin liimattu lisää hyppimiseen aktivoivia merkkejä sekä kehoitustekstit 

”JUMP”(viisiloikka) 

-Hannu Moilasen Aivot liikkeelle -luento opettajille ja opiskelijoille 13.11.2018.  

-Lets move it koulutus pidettiin kaikille opettajille 18.2.2019. 

 

3.5. Muhoksen yksikkö (kysy lisää Ilkka Mehtälältä ja Heidi Niemisalo – Sorilalta) 
 

-Lets move it koulutus pidettiin opettajille 11.2.  

-Opiskelijoista rekrytoitiin liikuntatutorit. He osallistuivat SAKU ry:n koulutukseen  

-Mäenlaskupäivä 28.2. Ohjelmassa tuolloin oli mäenlaskuvälineiden suunnittelukilpailu. 

Suunnittelun jälkeen oli mäenlaskukisa itse suunnitelluilla välineillä. Tapahtumassa oli 

myös lumikenkäjuoksua ja traktorin renkaan pyörityskilpailu. Tapahtumapäivä päättyi 

henkilökunta vastaan opiskelijat norsupallo-umpihankifutikseen. Paikalla oli myös 

Amiskoutsi Janne, joka testasi halukkaiden puristusvoimaa.  
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-Liikkuva koulupäivä 13.3. Suunnittelimme metsäopiskelijoille kulttuurikävelyn paikallisiin 
nähtävyyksiin ja taidennäyttelyihin sekä kauppoihin tutustuen. 

-Välituntipelit 1.4- 27.5. Opiskelijoilla mahdollisuus pelata ruokatunneilla biljardia, sählyä, 
pingistä.  

-15.4 Amiskoutsi Janne vieraili yksikössä, opiskelijoille tarjottiin mahdollisuutta 
henkilökohtaiseen ohjaukseen. Janne ohjasi opiskelijoille liikunnallisen tuokion.  

-Liikuntatutorit pitivät 15.-18.4. liikuntasalissa tarkkuusskaban lajeina, sähly, koripallo, 
sulkapallo jne. Samaan aikaan käytiin toimistotuoliralli. 

-9.5. Veimme eläintenhoitajaryhmän ja kv-opiskelijat patikoimaan Muhosjoki-maisemiin 
Liimanninkoskelle. Perillä söimme eväät kosken rannalla ja pelasimme perinteisiä 
pihapelejä, kuten krokettia, mölkkyä ja renkaan ja hevosenkengän heittoa. 

-13.5.Koko koulun sählyturnaus ja pihapelipäivä. Pihapelipäivän lajeina renkaan ja 
hevosenkengän heitto, mölkky ja kroketti. Amiskoutsi Janne vieraili yksikössä. 

-Liikuntavälineitä tilattiin (jumppapalloja, keppejä, tasapainotyynyjä, nyrkkeilysäkki, 
leuanvetotanko jne.), tarkoituksena teorialuokan muuttaminen toiminnallisemmaksi. 

-Pihapelit on annettu välitunti- ja iltakäyttöön asuntolassa asuville. 

3.6. Haukiputaan yksikkö (Kysy lisää Antti Rönkä) 
 

-20.11.2018. Liikuntatutoriopiskelijoiden rekrytointi wilma-viestillä oppilaille ja 

henkilökohtaisesti kysyen. 

-Haukiputaan yksikön hyvinvointipäivä 12.12.2018. Päivän aikana pidettiin liikunnallisia 

rasteja. 

-Toiminnallisia välineitä tilattiin (mm. jumppapalloja, leuanvetotankoja jne), tarkoituksena 

muuttaa teoria luokkia toiminnallisemmiksi. 

-Välituntipelit keskiviikkoisin liikuntatutoreiden ohjauksessa klo 11.30-12.15 tammikuun 

alusta 2019 alkaen, kevään loppuun saakka. Opiskelijoilla mahdollisuus pelata silloin mm. 

sählyä, pingistä, korista ja sulkapalloa. Opiskelijoita tiedotettu wilma-viestillä ja käytävällä 

asiasta. 

-Lets move it koulutus pidettiin opettajille 19.3.2019. Henkilökunnan tiedotus koulutuksesta 

Yksikönjohtajan toimesta sekä vielä uudelleen sähköpostilla. 

-Amiskoutsi Janne vieraili yksikössä ja opiskelijoille tarjottiin mahdollisuutta 

henkilökohtaiseen ohjaukseen keväällä torstaisin klo 8-11 alkaen 28.3. Tiedotettu asiasta 

infotv:ssä sekä wilma-viestillä. 

-Välituntipelit myös maanantaisin klo 11.30-12.15 15.4.2019 alkaen kevään loppuun 

saakka. Opiskelijoilla mahdollisuus pelata silloin mm. sählyä, pingistä, korista ja sulkapalloa. 

-8.5.2019. Haukiputaan yksikön opiskelijoille tarjottiin mahdollisuutta osallistua yksikön 

salibandyturnaukseen. Tiedotettu asiasta wilma-viestillä ja oppitunneilla. 

-8.5.2019. Haukiputaan yksikön opiskelijoille tarjottiin mahdollisuutta osallistua yksikön 

sulkapallo- ja pöytätenniskilpailuihin. Tiedotettu asiasta wilma-viestillä ja oppitunneilla. 
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-13.5. Toimistoralli ja amisviesti. Tiedotettu asiasta wilma-viestillä, infotv:ssä ja 

oppitunneilla. 

 

3.7. Kontinkankaan yksikkö (Kysy lisää Sari Varanka ja Hanna-Maarit Aho) 
 

-9.2-28.5.2019 Tauot tavaksi – peppu ylös penkistä taukoliikuntakampanja luokissa.  

-Liikuntavälineiden ja niiden ohjeiden sijoittelu eri tiloihin ja henkilökunnan tiedottaminen 

asiasta. 

-Opettajille tiedottamisisia sähköpostitse liikunnan ja oppituntien tauotuksen merkityksestä 

erilaisin esimerkein mm. Aivot liikkeelle -luentolinkki, www.smartmoves.fi, taukojumpat (mm. 

luokkien koneella suosikeissa) jne. 

-Liikuntatutorit ja amiskoutsi toteuttivat Kotkantien kampuksella Tauot tavaksi -kampanjan 

ja kertoivat tauotuksen merkityksestä. 

-15.2.2019 koko henkilökunnalle Let’s Move It –koulutus. 

-15.3 Liikuntatutorit järjestivät luokissa taukojumppaa ja venyttelyä. 

-22.3 Liikuntatutorit esittelivät liikuntatutoritoimintaa. 

-26.4 Liikuntatutorit järjestivät yhdessä amiskoutsin kanssa toimistotuolirallin liikuntasalissa. 

-7.-8.5 Eikka-reikka kuntotestaus. 

-21.5 Liikuntatutorit järjestivät amisviestikisatapahtuman oppilaitoksen pihalla. 

-Kuntosali-infoja järjestetty opiskelijoille. 

-Amiskoutsi vieraillut useita kertoja luokissa kertomassa tauottamisen ja liikunnan 

merkityksestä. 

 

-Opettajat ja amiskoutsi tehneet yhteistyötä työkyvyn ylläpitämisen teemoilla. 

-Liikkuvana ammattiin -hanke on ollut mukana joka toinen viikko järjestettävässä 

kohtaamispaikkatapahtumassa. 

-Aktiivisuusmittarit loma-aikoina opettajien käyttöön. 

 

3.8. Kaukovainion yksikkö, palvelut (Kysy lisää Jukka Vehmas) 
 

-Eikka-rekan Inbody –mittaukset alkusyksystä, Eikka-rekkaan ohjattiin ensisijaisesti 

ensimmäisen vuoden ryhmiä. Monet aiemmin aloittaneet ovat jo käyneet. 

-Pilottiryhmän liikuntasuositukset laadittu  

-Liikuntavälineiden kokoaminen ja sijoittelu luokkiin. Käyttöohjeiden ja -vinkkien tekeminen 

ja jakaminen ko. luokkiin. 

-Liikkumisen, liikunnan ja OSUA -toiminnan esittely KauP:in avoimissa ovissa. 

-Porraskampanjasta tiedottaminen ja istumisen haitoista tiedottaminen.  

-Taukojumppa ideoiden levittäminen ja vaihtoehtoiset opiskelutavat luokissa (esim. seisten 

nostaen tuoli pöydälle). 

-Let's Move It -koulutus henkilökunnalle joulukuussa 2018. 

-Treenitelineen hankkiminen Kotkantie 2 liikuntasaliin. Telineessä kyykkypaikat, 

leuanvetopaikat, monkeybarit ja useita tapoja yhdistää näitä toisiinsa. 

-iWall laitteen hankkiminen (rahoitus Kaukovainion yksiköiden budjetista) ja sijoittaminen 

toistaiseksi KauP:in aulaan. 
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-Amiskoutsin vierailut kutsuttuina eri ryhmissä sekä terkkapysäkeillä säännöllisesti. Amis 

koutsi monella tavalla mukana oppilaitoksen arjessa ja aina erityistapahtumissa, kuten 

Eikka-rekka vierailun aikaan.  

-TT-rallin järjestäminen. Toimistotuoliralliin Kaupilla osallistui noin 30 opiskelijaa ja 

henkilökuntaa.  

-Eikka rekka myös keväällä. Mittaukseen ohjattiin ryhmät, jotka olivat koululla. Amiskoutsi 

oli mukana tapahtumassa. 

-Aktiviteettipäivä 2.5.2019. Kevään aktiviteettipäivään osallistuivat oletusarvoisesti kaikki 

talossa olevat ryhmät, jotka eivät olleet kiinni ruoanvalmistuksessa. Ryhmiä oli kaikkiaan 

yhdeksän, jotka kaikki saatiin mukaan. Aktiviteettipäivän ohjelmaan kuului: slackline, 

kuntopallogolf, tarkkusheitto (ämpärien kaataminen tennispalloilla), auton työntö ja iWall 

Shadow masterin pelaaminen. Päivän ohjelma, aktiviteettikartta ja muut materiaalit on 

toimitettu amiskoutsille myöhempää käyttöä varten. 

 

 

 

3.9. Amiskoutsi 
 

 

 
 

 

 

 

Opiskelijoiden ja etenkin vähän liikkuvien opiskelijoiden tueksi hankkeeseen palkattiin 

helmikuussa amiskoutsi Janne Mäntynenä. Amiskoutsi on tukenut opiskelijoiden yksiköllisiä 

valintoja liikunnallisen elämäntavan omaksumiseksi. Amiskoutsi on toiminut OSAOn eri 

yksiköissä liikkumisen ja hyvinvoinnin puolestapuhujana. Toiminnallaan hän on ollut 

mukana tuomassa tietoa aktiivisuuden merkityksestä opiskelu -ja työkyvyn ylläpitämiseen 

ja sen kohentamiseen. Amiskoutsi on tuonut tietoa ravinnon, levon ja liikkumisen 

tasapainosta, jotta työ- ja opiskelukyvyn ylläpitäminen on luontevaa eri aloilla tapahtuvan 

fyysisen ja henkisen kuormituksen myötä.  

 

Amiskoutsin toimenkuvaan on kuulunut olla läsnä opiskelijoiden kouluarjessa ja tukea heitä 

yksilöllisesti ja alakohtaisesti löytämään mielekkäitä liikkumismuotoja. Tarvittaessa 

Amiskoutsi on lähtenyt mukaan opastamaan uusia liikuntamuotoja, antanut 

ravitsemusvinkkejä sekä ohjannut esimerkiksi kuntosalilla turvalliset harjoittelutekniikat. 

Opiskelijat ovat voineet halutessaan varata henkilökohtaisen ajan tai tulla yhdessä kaverin 
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kanssa Amiskoutsin juttusille, jossa on yhdessä lähdetty miettimään tavoitteita sekä 

mielenkiinnon kohteita arjen aktiivisuuteen.  

 

Tämän lisäksi Amiskoutsi on ollut mukana järjestämässä erilaisia aktiivisuutta lisääviä 

tempauksia yhdessä liikuntatutoreiden ja opetushenkilökunnan kanssa. Liikuntatutorit 

ottivat toiveita ja vinkkejä vastaan muilta opiskelijoilta ja näin ollen tapahtumista saatiin 

opiskelijoiden näköisiä, joka lisää yhteenkuuluvuutta ja autonomiaa yksiköissä. 

Koulupäivien aikana Amiskoutsi vieraili luokissa ja välitunneilla pitämässä 

aktiivisuus/venyttelytaukoja, samalla keskustellen alakohtaisista kuormitustekijöistä, alueen 

liikunta mahdollisuuksista, sporttipassista ja muista käytännön vinkeistä lisäämään yleistä 

arjen jaksamista.  

 

 

 
 

 

 

Amiskoutsin toteuttamat henkilökohtaiset ohjaukset 14.3 – 31.5.2019 välillä 43 

opiskelijatapaamista 30:n eri opiskelijaa. Näistä liikunnanpalveluketjun kautta ohjautuneita 

on 8 tapaamista, 4 eri opiskelijaa. Terkkapysäkeillä ja kohtaamispaikoilla amiskoutsi oli 

mukana 12krt kolmessa eri yksikössä. Ryhmien (luokat, henkilökunta, tapahtumat jne.) 

aktivointia yhteensä 33krt. Eikkabussin mukana tuomassa terveystietoa opiskelijoille 

neljässä eri yksikössä, jossa amiskoutsi tavoitti 136 opiskelijaa kyselytutkimukseen. 

 

Opiskelijoiden palautekyselyyn vastasi 13 opiskelijaa. Opiskelijoista 85 % kokivat, että 

amiskoutsin tapaamisesta oli ollut heille hyötyä ja loput vastaajista eivät olleet aivan 

varmoja. Vastaajista 100% suosittelisi amiskoutsia myös kavereilleen. 92% vastaajista 

arveli, että amiskoutsin kaltaiselle toiminnalle on tarvetta toisella asteella. Opiskelijoiden 

vapaan sanan kommentit olivat kaikki myönteisiä ja mm. ” Minulla amiskoutsi ainakin auttoi 

ja motivoi liikkumaan”, ” Hyvä homma tämä!” ja ” Erittäin mukavaa, että sain koutsin joka 

osaa ohjata ja jonka kanssa on mukava treenata. Polvikipukin on saatu pois, kun on hiottu 

liikkeet salilla kuntoon.” Amiskoutsista oli juttu myös paikallisessa Oululehdessä, juttu tämän 

dokumentin liitteenä (Liite 3). 
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4. AMMATTIALAKOHTAISET LIIKUNTASUOSITUKSET 
 

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa valitut pilotti ryhmät jatkoivat opettajan kanssa 

yhdessä ammattialakohtaisten inaktiivisuuden aiheuttajien pohtimista Limingassa, 

Kaukovainion palvelut yksikössä sekä Kontinkankaalla. Opettajien palautteen mukaan 

opiskelijat oivalsivat hyvin tehtävien kautta oman työnsä kuormitustekijöitä (psyykkisiä sekä 

fyysisiä) sekä osasivat pohtia ammattialakohtaisia liikuntasuosituksia. Näistä yhteenvetona 

on syntynyt tuotos erilaisten alojen ammattialakohtaisista liikuntasuosituksista.  

 

Pilottiryhmien lisäksi keväällä 2019 toteutettiin Kaukovainion tekniikan yksikössä, 

jalometallialan ammattitutkinnossa pilottikokeilu, jossa yhteistyössä opiskelijoiden, 

opettajien sekä amiskoutsin kanssa pohdittiin näitä kuormitustekijöitä, jaettiin vinkkejä 

taukoliikunnasta sekä tehtiin erilaisia ergonomiakartoituksia.  

 

Koulutusaloista tähän tavoitteeseen parhaiten vastasi selkeästi Limingan turvallisuusalan 

yksikkö, jossa nämä menetelmät ovat toimineet osana koulutusta. Hankkeen aikana 

opiskelijoille järjestettiin heidän toiveestaan pelastusopiston sekä poliisikoulun fyysisiä 

testejä, joista opiskelijat saivat hyvän kuvan omasta fyysisestä kunnostaan ja siitä mitä tulisi 

harjoitella, jos haaveilee turvallisuusalan jatko-opinnoista. Amiskoutsi vierailu myös 

opettajien pyynnöstä luokissa puhumassa työkykyosaamisesta, kertomassa keinoista 

vaikuttaa omaan työkykyynsä sekä hyvinvointiin että jaksamiseen. 

 

 
 

Kuva. Opiskelijat Pelastusopiston penkkipunnerrustestissä sekä poliisikoulun 

ketteryysradalla 
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 Kuva. Opiskelijat voimankäyttötunneilla Limingassa 
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Kuva. Ultimate Race Liminka -kisan köydenveto 

 

5. LIIKUNTATUTORIT 
 

 
 

OSAOssa järjestiin SAKU ry:n Liikuntatutorkoulutus, johon osallistui 23 opiskelijaa eri 

yksiköistä. Liikuntatutorit ovat aloittaneet toiminnan aktivoinnin omissa yksiköissään 

yhteistyössä amiskoutsin sekä yksiköiden hanketyöntekijöiden kanssa. Liikuntatutorit 

pitävät toiminnastaan päiväkirjaa, jonka perusteella he voivat saada opintopisteitä 

kerrytettyä. Liikuntatutor – koulutusta on tarkoitus jatkaa ja vakiinnuttaa toimintaa osaksi 

OSAOn toimivaa tutor – käytäntöä. 

 

iWall - Kaukovainiolla 

 

Hanke järjesti iWall esittelyn, jonka tuloksena Kaukovainion palvelut sekä Kaukovainion 

tekniikka yhteistyössä hankkivat iWall pelin opiskelijoiden aktivointiin 

(https://iwall.fitness/hanki-iwall) Tulevana syksynä on tarkoitus järjestää iWallin 

käyttöönottoon aktivointia ja koulutusta. Ota yhteyttä amiskoutsiin tai Kaukovainion 

liikunnan opettajiin. 

https://iwall.fitness/hanki-iwall
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6. IDEOITA 
 

 ”Markkinointitauluja” esim. hissiin, portaikkoihin 

 Kehu ja kannusta aina kun voit 

 Kuukauden liikkuja infotv:ssä, esimerkkejä miten huollan työkykyäni  

 Luokkien väliset turnaukset ja haasteet 

 Pilottiryhmien aktiivisuusrannekkeita lainattavissa henkilökunnalle lomien ajaksi 
 ”Kokemuskouluttajat” työelämästä – näin ylläpidän työkykyäni  

 Ryhmä- ja parityöt seisten tai liikkuen (kävelykokous) 
 Ryhmiin jakautuminen liikkeiden avulla 
 Älä toimi palvelijana: opetusmateriaalien nouto (ei jakaminen pöytiin) 
 Liikuttavat hyvät tavat 
 Salli vapaa jaloittelu tunnilla 
 Kroppaäänestys 
 Järjestä tunti mahdollisuuksien mukaan eri tiloja hyödyntämällä tai ulkona 
 Sulje luokan ovi välituntien ajaksi 
 Kannusta opiskelijoita liikuntavälineiden ja seisomapöydän käyttöön 
 Tehkää opiskelijatyönä omia taukoliikuntavideoita. 
 Suunnitelkaa omia taukoliikuntajulisteita. 
 Suunnitelkaa ja toteuttakaa yhteinen liikunnallinen aamun aloitus, esim. 
 aamuvenyttely, jumppa tai oppilaitoksen / työmaan kiertäminen kävellen. 
 Ottakaa tavaksi tauottaa työtä puolen tunnin välein, riippumatta siitä, tehdäänkö työtä 
 istuen, seisten vai liikkuen. Vastuuta asian huomioimisesta myös opiskelijoille! 
 Sopikaa opiskelijaryhmän kanssa yhteinen tavoite: ruvetaan keräämään tietty määrä 
 askelia päivässä, saavutetaan tietty määrä kävelykilometrejä viikossa, mitä tahansa 
 keksitte yhdessä. 
 Pienet tapahtumat ja tempaukset: Kävellen/pyörällä kouluun, Kerää 10 000 askelta 
 päivässä tai Tuoliton Torstai -teemapäivä 

Aivot liikkeelle! Tehosta oppimista yläkoulussa ja toisella asteella. H.Moilanen ja H.Salakka. 

PS-Kustannus. Juva. 2016. Yhteenveto liitteenä (Liite 4). 

 

• Aloita tunti seisten tai liikkuen 

• Herättele aivot liikkeellä 

• Katkaise istumista 

• Keskity alussa niihin, jotka innostuvat 

• Rappuverryttely 

• Hyödynnä koulusi kerroksia 

• Omatekoinen seisomapöytä tai –työpiste 

• Pikahappihyppelyt 

• Hölkkähetki 

• Opetuskävely Aristoteleen tyyliin 

• Kynäjumppa 

• Valinnainen paikka 

• Kuulumiset ja mielipiteet janan avulla 

• Päästä oppilaat taululle (ryhmäkisailu) 

• Tehtävät läpi liikunnallisten monivalintavastausten avulla 

• Pitääkö väite paikkansa –harjoitus 

• Opeta oppilaasi kuuntelemaan seisten 

• Kaikki, jotka…. –harjoitus 
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• Pikapalaute oppilailta liikkeen avulla 

• Oppilaat keskiöön liikunnalistamisessa 

• Hirsipuu-peli 

• Pomodoro –tekniikka osaksi oppituntia 

• Valitse puolesi –naruharjoitus 

• Tee siirtymät aiheesta toiseen liikkuen 

• Kun kuulet tietyn sanan, liiku 

• Pallohaaste 

• Pomputteluhaaste 

• Hei, me puhalletaan –harjoitus 

• Koko tunti seisten 

• Vie kaveri päivässä ulos –kampanja 

• Tuoliton tammikuu 

• Luokan ikioma liikekorttipakka 

• Yhteiskartta jättipaperille 

• Palkitse terveellisesti 

• Siirry kaverin luokse väittelemään 

• Tiivistä asiat tussitaululle 

• Aamunavaukseen oppilaiden töitä 

• Stressipalloja luokkaan 

• Kokeile ja kysy, mitä kehittää 

• Teippaa aiheet seinille 

• Luokittele nämä asiat 

• Ryhmiin jako jonon avulla 

• Pistarit seisten 

• Ryhmiin jako pelikorteilla 

• Tehtävänannot tai tarkistuspisteet käytävään tai luokan seinille 

• Tee arvioinnit luonnossa 

• Työpistetyöskentely 

• Eri tavat liikkua työpisteiden välillä 

• Learning cafe –pienryhmätyö 

• Pro Action cafe -pienryhmätyö 

• Vaihda paikkaa vähintään kerran tunnissa 

• Väriradat käytäville 

• Ruudukko luokkaan maalarinteipillä 

• Pantomiimi missä tahansa aineessa 

• Draama taipuu moneen 

• Lopeta tunti seisten tai liikkeellä 

• Hyödynnä valmiita videoita ja materiaalia 

• Taukoliike 20 minuutin välein 

• Taukoliike: Varpaillenousu yhdellä jalalla 

• Taukoliike: Heitä noppaa ja mene kyykkyyn 

• Taukoliike: Yhdellä jalalla tasapainoilu 

• Taukoliike: Kylkivenytys 

• Taukoliike: Olkavarsi seinää vasten –venytys 

• Taukoliike: Niskalle ja hartioille liikettä 

• Taukoliike: Hyppyhetki 
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• Taukoliike: Hyppynaru heilumaan 

• Taukoliike: Selkä seinää vasten 

• Oppilaiden vetämä taukoliike 

• Keksi itse  

 

7. TYÖKYKYPASSI OSAOssa 
 

Ammattialakohtaisia toiminta- ja työkykyä ylläpitäviä toimenpiteitä on ollut mm ohjata 

opiskelijoita tunnistamaan ammattialakohtaisesti inaktiivisuuden aiheuttajia ja työn 

kuormitustekijöitä sekä ammattialakohtaisten liikuntasuositusten laatiminen pilottiyksiköissä 

(Liminka, Kontinkangas ja Kaukovainio palvelut) yhdessä opiskelijoiden kanssa. Hankkeen 

tuotoksena on siis syntynyt sekä yhteenveto liikkumista edistävistä opetusmenetelmistä ja 

oppimisympäristöistä osana OSAOn toimintakulttuuria asiakirja sekä ammattialakohtaiset 

liikuntasuositukset. Nämä asiakirjat yhdessä to – oppimistehtävien (sisältää valmiit tehtävät 

työnkuormittavuuden arviointiin) kanssa jaetaan hankkeen tuloksena opetushenkilöstölle. 

 

Liikkuvana ammattiin hanke on tehnyt tiivistä yhteistyötä myös SOPU hankkeen kanssa. 

SOPU hankkeessa on mm. panostettu opiskelijoiden henkilökohtaistamiseen sekä HOKS 

lomakkeen kehittämiseen. Tämän yhteistyön ansiosta HOKS lomakkeeseen on esitiedot 

kohtaan lisätty kysymys, jossa kysytään opiskelijalta ”suoritatko työkykypassin”. Tämä on 

opettajalle luonteva kohta ottaa opiskelijan kanssa keskusteluun työssä ja opinnoissa 

jaksaminen, oman tulevan ammattialan kuormitustekijät sekä fyysiset vaatimukset. 

 

Lisäksi tähän tarpeeseen on pyritty vastaamalla myös ajamalla aktiivisesti työkykypassia 

oppilaitoksen opintotarjontaan. Kevään aikana OSAOn vararehtori/kehitysjohtaja teki 

viranhaltijapäätöksen, jossa kaikille OSAOn opiskelijoille mahdollistetaan työkykypassin 

suorittaminen. Hankkeessa on laadittu valmista materiaalia sekä ohjeet tämän 

työkykypassin suorittamiselle OSAOssa. 

 

 

8. LUENTOTALLENTEET 
 

Hannu Moilasen luento – Aivot liikkeelle 

https://www.youtube.com/watch?v=WnIs5eZhlZQ&t=1052s. 

http://www.smartmoves.fi/koulutukset-2018/ 

https://www.dropbox.com/s/i5d8ucu66n7zp2u/Aivot%20liikkeelle-10.11.2018.pptx?dl=0 

 

SAKU ry:n tj Saija Sippolan motivointiluento 

 

https://ac.osao.fi/p6takfv7veu/ 

https://liikkuvakoulu.fi/ennustelaskuri 

https://www.youtube.com/results?search_query=don+miguelin+taukotanssi 

https://vimeo.com/sakury 

https://www.smartmoves.fi/aktiivinen-opiskelupaiva/ 

Luentokooste (Liite 5) 

https://www.youtube.com/watch?v=WnIs5eZhlZQ&t=1052s
http://www.smartmoves.fi/koulutukset-2018/
https://www.dropbox.com/s/i5d8ucu66n7zp2u/Aivot%20liikkeelle-10.11.2018.pptx?dl=0
https://ac.osao.fi/p6takfv7veu/?OWASP_CSRFTOKEN=42345290c74caa7a156cfefeb3e78f4778e75b322765eca94130a673cdfc1d40
https://liikkuvakoulu.fi/ennustelaskuri
https://www.youtube.com/results?search_query=don+miguelin+taukotanssi
https://vimeo.com/sakury
https://www.smartmoves.fi/aktiivinen-opiskelupaiva/
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9. LINKKEJÄ JA VINKKEJÄ 
 

https://www.liikkuvaopiskelu.fi/ 

https://www.letsmoveit.fi/ 

https://www.smartmoves.fi/ 

• Liikkuva alias 

Opiskellaan sanastoa, käsitteitä tai ilmiöitä liikkeen avulla. Peliä voidaan soveltaa kaikkiin 

oppiaineisiin. 

• Muistipeli 

Kerrataan sisältöjä liikkuvan muistipelin avulla. Sopii kaikkiin oppiaineisiin. 

• QR-rastirata 

Ratkotaan tehtäviä rastiradalla. Voidaan toteuttaa ulkona tai sisällä. Sopii kaikkiin 

oppiaineisiin. 

• Matikkakisa 

Treenataan päässä laskua, tiimityöskentelyä ja liikehallintaa. 

 

 

http://www.ukkinstituutti.fi/testaaliikkumisesi/ 

https://www.sakury.net/ 

http://arjenarkki.fi/menetelmapankki 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/74517 

http://sprintgame.fi/# 

http://alpo.fi/ 

https://selkakanava.fi/selkaliitto 

 

• Kahoot 

• Pistemestari 

• One Minute Sport 

• Smart Moves -treeniohjelmat 

• Geokätköily 

• Suunnistus 

• SportTracker 

• Jungle race 

 

LISÄTIETOJA: 

 

Johanna Vesenterä 

johanna.vesentera@osao.fi 

Lehtori,ft, TtM 

Liikkuvana ammattiin- hanke, projektipäällikkö 

OSAO, opiskelijapalvelut 

Kiviharjuntie 8, 90200 Oulu 

p.040 – 620 6744 

https://www.liikkuvaopiskelu.fi/
https://www.letsmoveit.fi/
https://www.smartmoves.fi/
http://www.ukkinstituutti.fi/testaaliikkumisesi/
https://www.sakury.net/
http://arjenarkki.fi/menetelmapankki
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/74517
http://sprintgame.fi/
http://alpo.fi/
https://selkakanava.fi/selkaliitto
http://www.smartmoves.fi/smart-movesin-kahoot-visat/
http://floorball.fi/pelaaminen/pelaajat/pistemestari/
http://oneminutesport.fi/peppuylospenkista/
http://www.smartmoves.fi/treeniohjelmat-juliste/
http://www.smartmoves.fi/treeniohjelmat-juliste/
http://www.smartmoves.fi/treeniohjelmat-juliste/
http://www.geocaching.com/
http://mobo.suunnistus.fi/
http://www.sports-tracker.com/
http://kajaanigamestudios.com/
http://kajaanigamestudios.com/
http://kajaanigamestudios.com/
mailto:johanna.vesentera@osao.fi

