
LIIKUNTA	(pj.	Juha	Valtonen	ja	Anna-Liisa	Kyhälä)	
	
(Jokaiselle	esitykselle	varattu	25	min,	josta	15	min	esitelmä	ja	10	min	keskustelu)	
	
	
13.00–14.25		Sessio	I	
	
13.00–13.05	Teemaryhmän	avaus	
pj:t	Juha	Valtonen	ja	Anna-Liisa	Kyhälä	/	Helsingin	yliopisto	
	
13.05–13.30	Aikamme	avainongelmat	ja	niihin	tarttuminen.	Case	liikunnan	oppiaine.		
Liisa	Hakala	&	Tiina	Kujala	/	Helsingin	yliopisto	&	Tampereen	yliopisto	
	
13.30–13.55	KLP	-	Kriittinen	liikuntapedagogiikka			
Annu	Kaivosaari,	Anna	Kokko	&	Tuomas	Korhonen	/	Itä-Suomen	yliopisto	
	
14.00–14.25	Move!:a	fysiikan	tunneilla	Newtonin	opein	
Mari	Kääpä	/	Jyväskylän	yliopisto	
	
	
14.45–16.15		Sessio	II	
	
14.45–15.10	Opetukseen	integroitu	fyysinen	aktiivisuus	aineenopetuksessa		
Susanna	Takalo	/	Oulun	yliopisto	
	
15.15–15.40		Liikunnanopetusta	etänä	
Mari	Kääpä	/	Jyväskylän	yliopisto	
	
15.45–16.10	Mahdollisuus	jatkaa	keskustelua	päivän	aiheista	
	
	
ABSTRAKTIT	
	
Liisa	Hakala	&	Tiina	Kujala	/	Helsingin	yliopisto	&	Tampereen	yliopisto	
Aikamme	avainongelmat	ja	niihin	tarttuminen.	Case	liikunnan	oppiaine.		
	
Kaikki	 koulun	 oppiaineet	 ovat	 aikansa	 tuotteita.	 Ne	 kantavat	 mukanaan	 oppiaineen	 historiaa,	
myös	historian	taakkoja	samalla	kun	mm.	oppilaiden	elämismaailman	kautta	oppiaineissa	nousee	
esiin	tämän	hetken	lokaaleja	ja	globaaleja	ilmiöitä.		Suomalainen	koululiikunta	näyttäytyy	perustel-
lusti	 lasten	 ja	 nuorten	 kokonaisvaltaisesta	 kasvusta	 ja	 kehittymisestä	 huolehtivana	 oppiaineena.	
Siinä	kun	angloamerikkalaisissa	maissa	edelleen	keskustellaan	siirtymästä	urheilusta	ammentavien	
lajitekniikoiden	opettamisesta	elämänpituisen	fyysisen	aktiivisuuden	edellytysten	luomiseen	kou-
luliikunnan	avulla	(physical	 literacy),	Suomessa	koululiikunnan	(physical	education)	käsite	varauk-
setta	 sisältää	 tämän	ymmärryksen.	 	Aineenopetuksen	 ja	 aiheenopetuksen	välinen	 suhde	on	kui-



tenkin	 ollut	 perinteisesti	 ohut	 suomalaisen	 perusopetuksen	 opetussuunnitelma-asiakirjoissa.	
1970-luvun	 jälkeisissä	 (1985,	 1994,	 2004,	 2014)	 opetussuunnitelmissa	 oppiaine	 liikunta	 on	 ollut	
proaktiivinen	 ensisijaisesti	 fyysisen	 aktiivisuuden	 sekä	 terveyden	 ja	 hyvinvoinnin	 edistämisessä.	
Monikulttuuriseen	yhteiskuntaan	havahtuminen	tapahtui	liikunnassa	vuoden	2004	opetussuunni-
telmassa,	 ja	 tasa-arvon	 ja	 yhdenvertaisuuden	 kysymyksiin	 vuoden	 2014	 opetussuunnitelmassa.	
Ekologisiin	 kysymyksiin	 liikunnan	oppiainekohtainen	 opetussuunnitelma	 ei	 ota	 vieläkään	 kantaa.	
(Hakala	&	Kujala,	2015,	2017.)	Aineenopetuksen	 ja	aiheenopetuksen	välinen	ohut	suhde	opetus-
suunnitelmissa	 johtaa	 pohtimaan	 sitä,	millaisena	 tämä	 suhde	 näyttäytyy	 opettajan	 toiminnassa.		
Esityksemme	lähtökohtana	on	laajempi	näkemys	siitä,	että	koulun	on	välttämättä	muodostettava	
suhde	 (aikamme)	“avainongelmiin”	 (ks.	Klafki	2007).	Esityksessä	 fokusoimme	opettajuuteen	suh-
teessa	oppilaiden	elämismaailman	kautta	oppiaineissa	esiin	nouseviin	tämän	hetken	lokaaleihin	ja	
globaaleihin	ilmiöihin.	Kiinnostuksemme	kohdentuu	siihen,	millaisissa	tilanteissa	ja	miten	opettaja	
tiedonalansa	(historian)	tuntevana	sekä	opetussuunnitelman	tulkitsijana	ja	sen	sokeiden	pisteiden	
tilkitsijänä	 käyttää	 tiedonalansa	mahdollisuuksia	 käsitellä	 teemoja,	 jotka	 koskevat	 oppilaita,	 hei-
dän	perheitään	sekä	ympäröivää	yhteiskuntaa.	Kysymme,	millaista	opettajuutta	tämä	edellyttää?	
Tarkastelussa	 hyödynnämme	 Bildung-traditiosta	 ammentavan	 kasvatusfilosofi	 Krassimir	 Sto-
janovin	ajatuksia	opettajuudesta.	
	
	
Annu	Kaivosaari,	Anna	Kokko	&	Tuomas	Korhonen	/	Itä-Suomen	yliopisto	
KLP	-	Kriittinen	liikuntapedagogiikka			
	
Koululiikunnan	kontekstissa	tapahtuneella	liikuntakasvatuksella	on	ollut	kautta	aikain	vankka	ase-
ma	 suomalaisessa	 koulujärjestelmässä.	 Asema	 on	 pohjautunut	 eri	 aikoina	 erilaisiin	 odotuksiin.	
Koululiikunnan	on	odotettu	kasvattavan	nuorisosta	sotilaskuntoisia	miehiä	 ja	hoivaavia,	esteetti-
sesti	 kehoaan	 käyttäviä	 naisia,	 kilpaurheilumaailmasta	 johdettujen	 lajien	 pariin	 tähtääviä	 lahjak-
kuuksia,	 fyysisesti	 terveitä	 tulevia	 veronmaksajia	 sekä	 itsestään	 huolehtivia,	 kokonaisvaltaisesti	
hyvinvoivia	yksilöitä.			Koululiikunnalle	asetetut	sekä	viralliset	opetussuunnitelmateksteissä	ekspli-
koidut,	että	epäviralliset	piilo-opetussuunnitelmalliset	odotukset	ovat	aina	väistämättä	yhteydessä	
yhteiskunnassa	kulloinkin	vallitseviin	arvoihin	ja	ihanteisiin.	Näiden	arvojen	ja	ihanteiden	taustalla	
olevia	ideologioita	tarkastelemalla	voidaan	arvioida	niiden	oikeuttamisen	perusteita	liikuntakasva-
tuksen	käytänteitä	ohjaavina	taustavoimina.	Niitä	voidaan	haastaa	ja	kyseenalaistaa	ja	tuoda	esiin	
vastavoimaisia,	 uudenlaisia	 tapoja	 käsitteellistää	 kouluun	paikantuvaa	 liikuntakasvatusta.	Vakiin-
tuneiden	käytänteiden	uusintamisen	ohella	tai	niiden	sijaan	koululiikuntaa	tulisikin	ennen	kaikkea	
uudistaa.	 Koululiikuntaa	 uudistavaa	 yhteiskuntakriittistä	 otetta	 kutsumme	 kriittiseksi	 liikuntape-
dagogiikaksi	 (KLP),	 joka	nimensä	mukaisesti	 juontaa	 juurensa	kriittisen	 teorian	 ja	kriittisen	peda-
gogiikan	perinteestä.				Kriittinen	liikuntapedagogiikka	nostaa	uudistustyön	keskiöön	eettismoraali-
sen	kasvatusajattelun.	Sen	tavoitteena	on	tukea	yksilöitä	kasvussa	kohti	itsestään,	sekä	toisista	ja	
ympäristöstä	 huolehtivaa	 vastuullista	 toimijuutta.	 Toimijuuden	 kautta	 yksilö	 voi	 kokea	 olevansa	
aidosti	osa	yhteiskuntaa	ja	hänellä	on	mahdollisuus	vaikuttaa	siihen	ja	elämäänsä.	Näin	ollen	KLP	
sitoutuu	demokratia-	 ja	 ihmisoikeuskasvatuksen	eetokseen	 ja	 asettuu	 sorrettujen	 ja	heikompien	
puolelle	 yhdenvertaisuutta	 ja	 osallisuutta	 vaalien.	 Kriittiseen	 liikuntapedagogiikkaan	 sitoutunut	
kasvattaja	on	auktoriteetti,	 joka	voimaannuttaa	yksilöitä	käyttämään	luovuuttaan	ja	mielikuvitus-
taan,	 löytämään	 itsensä	 ja	mahdollisuutensa	 saavuttaa	 onnellisuutta	 ja	 kokonaisvaltaista	 hyvin-
vointia	 lisääviä	kokemuksia	sekä	omaksumaan	omalle	keholleen	soveltuvia	 liikkumisen	ja	keholli-
sen	ilmaisun	tapoja.	Tavoitteena	on	yhdenvertainen	ja	oikeudenmukainen,	kaikki	mukaan	kutsuva	
liikuntakasvatus.	



	
	
Mari	Kääpä	/	Jyväskylän	yliopisto	
Move!:a	fysiikan	tunneilla	Newtonin	opein	
	
Opetussuunnitelmamuutos	 ohjaa	 opetusta	 ilmiöpohjaiseen	 oppimiseen,	monialaisiin	 oppimisko-
konaisuuksiin	sekä	oppiainerajat	ylittävään	yhteistyöhön.	Tutkimuksen	taustalla	oli	yhteistyökokei-
lu	poikkeuksellisen	oppiaineyhdistelmän,	 fysiikan	 ja	 liikunnan,	monialaisesta	oppimiskokonaisuu-
desta.	Yhteistyökokeilun	tavoitteena	oli	saada	tietoa	Move!	-toimintakykymittausten	fysikaalisten	
ilmiöiden	 opiskelun	 vaikutuksista	 oppilaiden	 tuntemuksiin	 mittaustilanteessa.	 Move!	 –fyysisen	
toimintakyvyn	 seurantajärjestelmän	 liikemateriaaleja	 yhdistettiin	 fysiikan	 opetuksen	 ilmiöihin.			
Kokeilu	 toteutettiin	 keskikokoisessa	 keskisuomalaisessa	 yläkoulussa	 8.	 luokan	 oppilaille	 (N=26)	
syksyllä	 2019.	 Aihealueiden	 opetusjakson	 jälkeen	 oppilaiden	 kokemuksia	 fysiikan	 osaamisensa	
hyödyntämisestä	Move!	 –toimintakykymittauksissa	 selvitettiin	 kyselylomakkeella.	Oppilaat	myös	
arvioivat	saamansa	fysiikan	opetuksen	hyödyllisyyttä	Move!	-mittauksen	toteutuksessa.	Kyselylo-
makkeen	tulokset	koottiin	ja	analysoitiin	SPSS	–ohjelman	avulla.	Analysoinnissa	käytettiin	pienestä	
otosmäärästä	johtuen	pienten	aineistojen	menetelmiä	kuten	Kurskall-Wallisin	testiä.	 	Kaikista	ky-
selyyn	vastanneista	61,5	%	oli	sitä	mieltä,	että	Move!	–toimintakykymittauksiin	liittyvien	fysikaalis-
ten	ilmiöiden	opiskelu	fysiikan	tunneilla	ennen	liikuntamittauksia	olisi	hyödyllistä.	Niistä,	jotka	oli-
vat	saaneet	fysiikan	opetusta	ennen	Move!	–mittauksia,	82,4	%	oli	sitä	mieltä,	että	aiheeseen	liit-
tyvä	 fysiikan	opetus	ennen	mittauksia	oli	 hyödyllistä.	Kaikissa	 fysiikan	 tunneilla	 käsitellyissä	osa-
alueissa	 oppilaat	 vastasivat	 hyödyntäneensä	 fysiikan	 osaamistaan	Move!	 –mittauksissa.	 Vähiten	
fysiikan	osaamista	hyödynnettiin	liikkuvuusosiossa.	Eniten	fysiikan	osaamista	hyödynnettiin	heitto-
kiinniotto	yhdistelmässä,	20	metrin	viivajuoksussa,	ylävartalon	kohotuksessa	sekä	vauhdittomassa	
5-loikassa.			Kokeilun	vahvuutena	oli	kahden	hyvin	erilaisen	oppiaineen	opetuksen	onnistunut	yh-
distäminen.	 Opettajat	 kokivat	 molempien	 oppiaineiden	 opetuksen,	 sekä	 erityisesti	 oppilaiden,	
hyötyvän	 tämän	 tyyppisestä	monialaisesta	oppimiskokonaisuudesta.	Oppiaineiden	erilaisuudesta	
huolimatta	 opettajat	 löysivät	 paljon	 yhtymäkohtia	 ja	 opetuksen	 eheyttämisen	 mahdollisuuksia.	
Liikunnan	 ja	 fysiikan	opetuksen	 yhdistäminen	 toimi	 hyvin	 ja	 oppilaat	 kokivat	 erityisesti	Move!	 –
toimintakykymittauksiin	liittyvän	fysiikan	osaamisen	hyödylliseksi.	
	
	
Susanna	Takalo	/	Oulun	yliopisto		
Opetukseen	integroitu	fyysinen	aktiivisuus	aineenopetuksessa		
	
Fyysisen	aktiivisuuden	on	todettu	monissa	tutkimuksissa	parantavan	oppilaan	keskittymiskykyä	ja	
akateemista	 suoriutumista.	 Liikunta	 koulupäivän	 aikana	 tukee	 oppimista	 (Kantomaa	 ym.	 2018).	
Tutkimustieto	 osoittaa,	 että	 toiminnalliset	 oppitunnit	 ja	 fyysinen	 aktiivisuus	 tukevat	 oppimista	
parantamalla	oppilaiden	oppimistuloksia.	(Beck	ym.	2016;	Fedewa	ym.	2015;	Mullender-Wijnsma	
ym.	2015;	Syväoja	2017.)	Oppilaat	kokevat	kehoa	hyödyntävän	opiskelun	mielenkiintoiseksi	(Moi-
lanen	2020).	Tutkimusten	mukaan	peruskouluikäiset	oppilaat	keskittyvät	paremmin	tehtäviin,	sekä	
opettajan	ohjeisiin	liikunnan	jälkeen	(Bartholomew	&	Jowers,	2011;	Mahar	ym.	2006).	Myös	työ-
rauhan	ja	kouluviihtyvyyden	on	todettu	paranevan	liikettä	lisäämällä	(Kämppi	ym.	2017).		Fyysistä	
aktiivisuutta	hyödyntävien	toiminnallisten	työtapojen	hyödyt	perustuvat	liikkumisen	lisäämiseen	ja	
paikallaanolon	 vähentämiseen.	 Toiminnallisessa	 opetuksessa	 kognitiiviset	 prosessit	 integroidaan	
kokemukselliseen	 ja	 osallistavaan	 työtapaan.	 OPPIMISTA	 LIIKKUMALLA	 -tutkimus	 -ja	 kehittämis-
hankkeen	tavoitteena	on	vahvistaa	erityisesti	aineenopettajien	pedagogista	osaamista	hyödyntää	



fyysistä	 aktiivisuutta	 oppimisen	 tukena	 kaikissa	 oppiaineissa.	 Esityksessä	 tarkastellaan	 lomake-
kyselyllä	saatuja	alustavia	tuloksia	opettajien	kokemuksista	oppituntien	aikaisesta	istumisen	tauot-
tamisesta	 ja	 fyysistä	 aktiivisuutta	 hyödyntävistä	 toiminnallisista	 työtavoista.	 Lisäksi	 esityksessä	
kuvataan,	miten	 opettajien	 täydennyskoulutuksella	 voidaan	 tukea	 aineenopettajien	 ammatillista	
osaamista	integroida	fyysistä	aktiivisuutta	kaikkien	oppiaineiden	opetukseen.		Fyysisen	aktiivisuu-
den	lisääminen	on	haastava	ja	monitahoinen	tehtävä	kaikissa	ikäluokissa.	Erityisen	haastavaa	liik-
kumisen	lisääminen	on	yläkouluiässä,	jolloin	oppilas	viettää	suuren	osan	koulupäivää	oppitunneilla	
luokkahuoneessa.	 Jätän	 esityksessä	 tilaa	 pohdinnalle,	 jossa	 tarkastellaan	 symposiumin	 teemaa,	
aineenopetuksen	ja	aiheenopetuksen	välistä	suhdetta,	nuorta	liikuttavan	opetukseen	integroidun	
fyysisen	aktiivisuuden	näkökulmasta.	
	
	
Mari	Kääpä	/	Jyväskylän	yliopisto	
Liikunnanopetusta	etänä	
	
Koronapandemian	aiheuttama	etäopetukseen	siirtyminen	haastoi	myös	liikunnanopettajat	uuden	
äärelle.	Viime	kevään	aikana	selvitettiin,	miten	opettajat	muuttivat	liikunnanopetuksensa	etäope-
tukseksi.	Liikunnanopettajien	Facebook-ryhmässä	toteutettuun	kyselyyn	vastasi	51	opettajaa,	jois-
ta	 15	 osallistui	myös	 haastatteluun.	 Tutkimuksen	mukaan	 etäopetukseen	 siirtyminen	muutti	 lii-
kunnanopetusta	huomattavasti.	 	Opettajat	 kokivat	onnistuneensa	 liikunnan	etäopetuksen	 järjes-
tämisessä,	vaikka	kokivatkin	etäopetuksen	kontaktiopetusta	kuormittavampana.	Etäopetusjaksolla	
liikunnanopettajat	 panostivat	 erityisesti	 ulkona	 liikkumiseen,	 pyrkimys	 oli	 saada	 oppilaat	 irti	 ko-
neiden	 ääreltä	 liikkumaan.	 Liikunnanopettajat	 käyttivät	 liikuntaohjelmia	 ja	 -sovelluksia	 sekä	 val-
mista	 videomateriaalia	 liikuntatuntien	 tueksi.	 Suosituimpia	 liikkumismuotoja	 olivat	 useasta	 vaih-
toehdosta	itse	valitut	liikuntamuodot	sekä	luontoliikunta.	Perheen	kanssa	yhdessä	liikkumista	sekä	
oman	aikataulun	mukaisesti	 liikkumista	pidettiin	hyvänä.	Digitaitojen	lisäksi	oppilaat	oppivat	vas-
tuun	ottamista	sekä	ymmärrystä	itsestään	liikkujana.	Opetussuunnitelman	toteuttaminen	onnistui	
olosuhteisiin	nähden	hyvin.	Liikunnan	opetussuunnitelman	tavoitteena	on	tukea	oppilaiden	fyysis-
tä,	psyykkistä	ja	sosiaalista	kehittymistä.	Fyysisiä	tavoitteita	opettajat	kokivat	oppilaiden	saavutta-
neen	 hyvin.	 Sen	 sijaan	 liikuntataitoja	 oli	 vaikeampi	 opettaa	 ja	 oppia,	 koska	 palautteenanto	 oli	
haasteellisempaa.	 Sosiaalisten	 taitojen	 tavoitteisiin	 etäopetuksella	 ei	 voitu	 vastata	 kontaktiope-
tuksen	tavoin.	Psyykkisesti	etäopetus	sopi	osalle	paremmin	kuin	toisille.	Osa	oppilaista	piti	itsenäi-
sestä	 liikkumisesta	erityisen	paljon,	koska	 itsenäinen	työskentely	antoi	mahdollisuuden	 liikkua	 il-
man	sosiaalista	painetta,	omat	heikkoudet	eivät	olleet	kaikkien	nähtävissä.	Oppilaat	myös	huoma-
sivat	 liikunnan	 merkityksen	 koneella	 työskentelyn	 tauottamisessa	 sekä	 etäarjen	 jaksamisessa.		
Etäopetuksen	 haasteiksi	 opettajat	 kokivat	 vuorovaikutuksen	 vähyyden,	 arvioinnin	 haasteet	 sekä	
tukea	 tarvitsevien	oppilaiden	 auttamisen.	 Etäopetuksessa	 käytettyjä	materiaaleja	 ja	 vinkkejä	 voi	
hyödyntää	 jatkossa	esimerkiksi	 liikunnallisina	kotiläksyinä,	oppituntien	 lisähöysteenä,	 lähiopetuk-
seen	 osallistumattomien	 oppilaiden	 aktivoimiseen,	 tukea	 tarvitsevien	 oppilaiden	 avuksi	 tai	 jopa	
verkkokurssin	 järjestämisessä.	 Myös	 opettajien	 päivitetyt	 digivalmiudet	 antavat	 uusia	 mahdolli-
suuksia	opetuksen	monipuolistamiseen.	
	


