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Vauhtia, vaihtoehtoja ja vastuuta kasvattajille olisi 
tiivistetysti Liikuntatieteenpäivien opit. Oli hienoa 
kuulla uusimpia tutkimustuloksia liikunnasta, sen 
merkityksestä ja tutkimisesta alan parhailta 
ammattilaisilta. Lasten, liikkumisen ja luonnon 
parissa työskentelevänä tietää, miten kivaa ja 
hyödyllistä liike on, mutta seminaari herätti paljon 
lisää ajatuksia. Miten esimerkiksi vähän liikkuvien 
lasten eteen voisi tehdä vielä enemmän? Pelit ja 
erilaiset mobiilisovellukset voisivat olla yksi ratkaisu, 
tähän vinkkasi liikunnanopettaja Joel Nissinen. Mari 
Kääpä puolestaan oli kokeillut liikunnasta annettuja 
kotitehtäviä, joita pystyi tekemään yhdessä perheen 
kanssa. Liikunta ei ole pelkkää liikkumista ja 
terveyttä vaan se voi olla myös sosiaalinen 
tapahtuma. 
 
Kolmipäiväinen tapahtuma oli täynnä kiinnostavia 
luentoja ja keskusteluja liikunnasta tutkimuksen 
näkökulmasta. Päällimmäisenä mieleeni jäi näin 
ensi kertaa päiville osallistuvana se, miten monelta 
kantilta ja eri tieteenaloja hyödyntäen liikuntaa ja 
liikkumista tutkitaan. Martti Malin esitteli, miten 
liikkumista mitataan laitteilla kuten 
kiihtyvyysantureilla ja lihasten aktiivisuutta 
mittaamalla. Toisaalta voitiin tutkia lasten liikkumista 
videoinnin ja liikkumisen tavan jaottelun avulla, 
kuten Susanna Iivonen oli tehnyt havainnoidessaan 
päiväkotilasten vapaata leikkiä pihalla. Myös lapsilta 
ja nuorilta voitiin kysyä itseltään, niin kuin Elina 
Hasanen tehnyt tutkiessaan nuorten liikkumisen 
paikkoja ja niiden merkityksiä. 
 
Liikkumisesta kulttuurimaantieteellisestä 
näkökulmasta pääsimme kuulemaan Marketta 
Kytältä. Hänen työryhmänsä oli tutkinut 
kaupunkirakenteen lisäksi myös viheralueiden 
merkitystä. Luontoliikunta olikin yksi teema, joka 
näkyi useammalla tutkijalla. Kiinnostava oli 
esimerkiksi Jan-Erik Romarin tutkimus, jossa oli 
mitattua oppilaiden liikkumista viikon mittaisella 
ulko-opetus jaksolla ja verrattu alakoululaisten 
liikkumista tavalliseen kouluviikkoon. Ero oli huima 
ja selvä, luonnossa tuli liikuttua enemmän. Tämä on 
hyvä pitää mielessä, kun mietitään koulupäivään 
lisää liikuntaa. Koululaisten liikkumista on 
tukemassa tällä hetkellä lähes kaikissa Suomen  
kouluissa toimiva Liikkuva koulu-hanke. Myös 
Maarit Marttila esitteli kouluihin ja jopa 
ammatilliseen erityisopetukseen sopivaa mallia, 
jossa hyödynnetään luontoliikuntaa ja seikkailu- ja 
elämyspedagogisia menetelmiä kerran viikossa. 
 

 
 
Hänen tutkimuksessaan tästä hyötyivät oppilaat niin 
kouluaikana, kuin vapaa-ajallaan. Iloinen yllätys oli 
myös se, miten hyvin oppilaiden perheet olivat 
lähteneet mukaan kokeiluun ja innostuneet itsekin 
luonnosta ja siellä liikkumisesta. 
 
Kuten Arja Sääkslahti totesi lajitaitojen taustalla ovat 
liikunnan perustaidot, joita voi harjoittaa 
monenlaisella liikkumisella. Tähän myös luonto on 
hyvä mahdollistaja. Siellä tulee harjoitettua monia 
perusmotorisia taitoja ihan huomaamattaan. 
Lapselle on tärkeää tarjota liikettä ja iloa 
liikkumisesta. Hyvät pohjataidot voivat sitten 
innostaa kokeilemaan eri lajeja. Tämä kuulostaa 
Latulaisen näkökulmasta juuri hyvältä! 

 
Ulko-opet on Suomen Ladun tuore 
jäsenyhdistys, jonka tavoitteena on 
koota yhteen kaikenlaisesta ulkona 
tapahtuvasta opettamisesta ja 
ohjaamisesta kiinnostuneet. Ulkona on 
oikea maailma, joka on hyvä ja 
terveellinen oppimisympäristö. Sieltä 
löytyy oppimiseen niin aineksia, apua, 
iloa kuin liikettä. Tervetuloa mukaan 
Ulko-opeihin verkostoitumaan sekä 
saamaan ideoita ulkona opettamiseen ja 
toimimiseen! 
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