
 

 

 

 

CASE RATASNIITTY 

Liikkuva Amis Ammattiopisto Tavastiassa 

 

 

Ratasniityssä on rakennettu työsaliin erillinen tila, josta löytyy opiskelijoille taukojen ajaksi liikunnallistavia 

toimintoja. Tällä hetkellä tilassa on pingispöytä ja leuanvetotanko ja lisää on tulossa. 

 

( Kimmo Vorobjev, opettaja) Käytännössä tilanne on ollut se, ettei ole ollut edes tilaa 

käytössä. Ainut mahdollisuus oli se, että eroitettiin tila, jossa on mahdollisuus liikkumiselle. 

 

Opiskelijat ovat tehneet tilan suhteen kaiken: suunnitelleet tilan ja rakentaneet sen. Tämä on lisännyt tilan 

arvostusta ja henkilöstön kommenttien mukaan opiskelijat ovat olleet innostuneita päästessään 

suunnittelemaan ja tekemään itselleen tilaa. Opiskelijat esittävät vieläkin toiveita tilalle ja liikunnallistamisen 

mahdollisuuksille, joka hyvin suoranaisesti osoittaa sen, että opiskelijat ovat ottaneet hankkeen omakseen. 

Kun opiskelijat pääsevät vaikuttamaan asioihin omalla panoksellaan, on sillä suuri merkitys koko yhteisön 

hyvinvointiin. On tärkeää myös, että liikkuminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja nuorten ideoihin, silloin se ei 

ole pakkopullaa ja nuoret kokevat sen helpommin omakseen.  

 

(Ismo Hietala, ammatillinen ohjaaja) Opiskelijat ovat tehneet kaiken. He ovat tehneet rungot 

ja levyttäneet ja saaneet suunnitella tilaa. 

 

 (Kimmo Vorobjev, opettaja) Käytännössä tilanne on ollut se, ettei ole ollut edes tilaa 

käytössä. Ainut mahdollisuus oli se, että erotettiin tila, jossa on mahdollisuus liikkumiselle. 

Käytössä oli aiemmin taukojumppa, mutta se oli vähän koominen eikä kukaan oikein 

innostunut siihen. Työasuun kuuluu se, että on vasarat, suorat kulmat, mitat. Tällöin joutuu 

riisumaan välineet, että pystyy tekemään jotain. Jos ykkösellä on tehnyt jonkun keppijumpan 

pihalla, niin nuoret eivät oikein syty sellaiseen. 

 

Resurssit ovat tulleet pääosin tutkintoalan opetuksen resursseista, mitään erityistä se ei ole vaatinut. Tila on 

pyritty rakentamaan mahdollisimman ekologisesti eli niistä resursseista, joita työsalissa ja oppilaitoksessa jo 

on. Ainoastaan levyä on jouduttu tilaamaan. Tila on toteutettu ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kanssa 

osana opetusta. Ainut, mitä tila on vaatinut, on sen tilan ottamisen työsalista, mitä liikunnallistaminen vaatii. 

Tila on saatu hyvin sovitettua työsaliin. 

 

(Ismo Hietala, ammatillinen ohjaaja) Omittiin tila, siirreltiin paljon tavaroita pois sieltä ja 

aloittelin homman. Puutavaraa tilattiin nipullinen ja sitten peltirankaa oli jossain täällä 

oppilaitoksen tiloissa. Yritettiin toimia ekologisesti ja kaikki löydettiin täältä. Ainoastaan levyjä 

tilattiin. Nyt kun maalaillaan, niin katsotaan, mitä maaleja on täällä ja tilataan vasta sitten. 

Yritetään tehdä viihtyisän näköinen siitä, ettei ole noin karu. Kun saadaan tiiliseinä tasoitettua, 

niin laatoitetaan se, niin päästään treenaan sitä. Ei mitään ihmeitä resursseja vaadittu tai 

laitettu, aika helpolla pääsee. Seuraavana syksynä nähdään, kun tänne tulee paljon porukkaa. 

En usko, että tarvitsee purkaa, kun tuohon kuitenkin saadaan tila, missä tehdään 

harjoitustöitä, nostetaan vain pöydät sivuun. Kaikki on vain väliaikaista: kun tarvitaan tilaa, 

niin otetaan se ja kun harjoitukset on tehty, niin tavarat laitetaan takaisin. 

 

Tilassa vietetään paljon aikaa. Opiskelijoiden on todettu häiriköivän vähemmän ja viettävän tauolla 

vähemmän aikaa pukuhuoneessa ja käytävillä. Myös tilat ovat pysyneet siistimpinä. Tämän koetaan 



 

osoittavan sen, että jos tauoille on mielekästä ja mieluista tekemistä, ei aikaa ja energiaa jää turhien 

tyhmyyksien tekemiseen.  

 

(Sari Tuominen, siivooja/keittäjä) On tosi paljon vaikuttanut, ovat rauhallisempia. Eivät enää 

hömellä niin paljon, mitä se oli aikaisemmin. Se oli aika pieni tila ja koska oli paljon nuoria, 

meno oli aikamoista aikaisemmin. Peukkuja on tullut sille, että tekeminen rauhoittaa aika 

paljon ruokailua ja taukoja. Muuten se on sellaista koheltamista, kun ei ole tekemistä. Tilaa ei 

ole kuin pukuhuoneissa ja kun opettajat eivät ole näkemässä, niin tekevät ilkivaltaa. Sellaista 

se oli, kun ei vielä ollut liikuntatilaa. Onkin ihan hyvä juttu, että se tuli. 

 

Hyöty rupesi heti näkymään. Mietin, että miksi on niin hiljaista, kunnes tajusin, että hetkinen, 

ne ovat siellä pelaamassa. Kyllä se rauhoittaa, että antaa jotain muuta tekemistä ja nuoret 

pääsevät purkamaan energiaa eikä se ole vaan tuollaista kännyköillä pelaamista, vaan muuta 

tekemistä. Kyllä pukuhuoneetkin ovat sen jälkeen olleet siistimpiä, kun ne oleilevat tuolla, 

koska ei ole ollut sellaista tyhjää aikaa. Koska se on juuri tuossa ruokalan seinän takana se 

poikien pukuhuone ja se on uskomatonta, mitä meteliä ne siellä piti. Nyt ne eivät oikeastaan 

oleile siellä ollenkaan. Siitä oikein näki sen innostuksen: niillä oli ihan erilainen ote, kun ne 

tekivät sen itselleen, huomasi ettei ne malttaneet tulla syömään tai kahville, kun 

ekaluokkalaiset niin innoissaan rakensi tilaa. Sitä vaan oli niin hyvä tuosta sivusta seurata, kun 

ne yhdessä sitä tuossa rakensi.  

 

(Kimmo Vorobjev, opettaja) Pukuhuoneet pysyvät siistimpänä ja ehjempänä, jotenkin 

opiskelijat pystyvät nyt keskittymään työhön paremmin, kun ei tehdä semmoista tyhmää. Kun 

pidetään kiireisenä, niin ei jää aikaa tyhmyyksille. Kun keskittyy pelaamiseen, niin pystyy 

paremmin keskittymään työskentelyyn. Ei siinä kaikki ole, ei se kaikkien juttu ole. Kun miettii 

sitä pakollista aamujumppaa, niin sen pitää olla omalle paikalle sopivaa, vapaaehtoista ja 

rentouttaa ja nollata. Eikä vastenmielistä, jos et tykkää yhtään liikunnasta. 

 

 

Johdolla on ollut suuri merkitys tilan mahdollistajana. Hankkeeseen on saatu tuki rehtorilta ja 

koulutuspäälliköltä. Rehtorin lupa tilan toteutukseen on helpottanut tilan tarpeen perusteluna ja sen 

toteutuksen oikeuttajana. Suurinta kritiikkiä tilaan on kohdistunut siitä näkökulmasta, että työsalissa on 

muutenkin tilaa vähän tai että opiskelijoiden pitäisi tehdä töitä eikä vain pelailla tilassa. 

 

(Ismo Hietala, ammatillinen ohjaaja) Negatiivisia kommentteja on ollut mm. se, että 

opetetaan pelaamaan pingistä ja sitä murinaa. Ei osata nähdä niitä liikunnan hyviä vaikutuksia 

ja miten se vaikuttaa opiskeluun. Osa on juroa porukkaa. Mutta kyllä minä henkilökohtaisesti 

ajattelen, että sillä on hyvät vaikutukset ja se auttaa jaksamaan opiskelussa ja keskittymään. 

Olen ihan sitä mieltä, että pitäisi pystyä kehittään liikunnan mahdollisuuksia ja tilat ovat siihen 

vähän huonot. Mutta olen myös huomannut, että pingis on sellainen, mistä opiskelijat pitää. 

Tilan pitääkin olla muuntautumiskykyinen. Ei siinä ole oikeastaan muuta negatiivista kuin se, 

että ne innostuvat vähän liikaa. Ei tarvitse kuitenkaan pelätä sitä, ettei saa opiskelijoita 

tunnille. Tavallaan keskiössä on se, että itselle he opiskelevat, pelaaminen on kakkoshomma 

välitunneilla. Osa kuitenkin jää myös pelailemaan. 

 

(Markku Järvinen, opettaja) Suurin osa katseli äänettömästi, että mitä lähdetään tekemään. Ei 

kukaan ottanut kantaa, paitsi kun näki, mitä syntyi. Niin puolesta kun vastaan. Jos ei opi 

tekemään mitä parhaaksi näkee, niin ei mitään tule valmiiksi koulumaailmassa. Kun on lupa, 

niin silloin vain lähdetään tekemään. 

 



 

(Kimmo Vorobjev, opettaja) On tullut selkeästi vastustusta. Se on asenne, että 

periaatteessakaan ei ja tila pitäisi purkaa. Kyllä täälläkin aika kriittisesti suhtauduttiin siihen, 

koska periaatteessa nyt on jo ollut vaikeuksia saada oppilaita tekemään työtä. Koska 

mieluummin ne oli tupakkakopissa, pukukopissa tai käytävällä ja sitten piti vielä tehdä heille 

tila, missä voi pelata pingistä. Keskustelussa oli, että eikö kannattaisi satsata mieluummin 

siihen, että tehdään työtä. Mutta jotenkin asenteet ovat muuttunut positiivisemmaksi. 

Opiskelijat pelaavat pingistä, kun on tauko, mutta kun tehdään töitä, he tekevät töitä. 

Opiskelijoille annetaan kuitenkin mahdollisuus pelata. Luottamus, vastuu ja vapauden 

antaminen ovat tärkeintä. Kun annetaan pelata, niin syntyy luottamusta, joka johtaa siihen, 

että totellaan ja tehdään myös työtä. 

 

Opettajat ovat kuitenkin todenneet häiriköinnin vähentyneen tunneilla. Kun välissä pidetään taukoja, joilla 

opiskelijoille on mieluisaa tekemistä, myös työtä tehdään erilailla. Tila myös mahdollistaa paremman 

vuorovaikutuksen opettajan ja ryhmän välissä sekä vahvistaa ryhmän ja toimipisteen yhteisöllisyyttä. 

 

Tauottaminen on tärkeää ja se, että tauoilla on järkevää tekemistä, lisää yhteisön hyvinvointia. On hyvä, että 

tupakoinnille, joka on usein sosiaalinen tapa katkaista työntekoa, on myös terveellisempi vaihtoehto. Tilassa 

niin opiskelijat kuin opettajat voivat vaihtaa kuulumisia.  

 

(Kimmo Vorobjev, opettaja) Hyviä puolia on se, että opiskelijat pystyvät paremmin tilassa 

juttelemaan opettajille. Emme ole kukaan siinä, missä ollaan vahvoja, vaan tilassa, missä 

pelataan pingistä. Tällöin ollaan samalla tasolla opiskelijoiden kanssa ja se on yhteinen juttu. 

Opiskelijat tulevat paremmin juttelemaan esimerkiksi työasioista, koska he eivät pelkää tai 

arkaile ottaa asioita esille. He rentoutuvat siinä tilassa ja pystyvät olemaan oma itsensä. 

 

Olisi hyvä, että olisi jotain muuta kuin työtä. Jos opiskelijat haluavat kesken päivän mennä 

pelaamaan, jos selkä tulee kipeäksi muuratessa, niin se ei ole keneltäkään pois. Jos on 

yksitoikkoinen työ, niin tauottaminen on hyväksi. Tupakanpolton vaihtoehtona on nyt lähteä 

pelaamaan pingistä. Nyt on siihenkin mahdollisuus. Hyviä puolia on myös se, että eri ryhmät 

ovat sekaisin ja opiskelijat pystyvät pelaamaan keskenään ja toimimaan ryhmänä.  

 

(Ismo Hietala, ammatillinen ohjaaja) Toisessa ryhmässä (ykkösryhmä) näkyi vaikutukset siinä, 

kun yleensä opiskelijat ovat istunut tuossa, mutta nyt kun on saatu tila, he ovat siellä 

viettäneet aikaa. Se loi yhteishenkeä tuohon porukkaan. Yhteishenki on parantunut ja 

opiskelijat on saanut mielekästä tekemistä välitunnille. 

 

Olisi hyvä, jos Liikkuvalle Amikselle saataisiin tilaa opetussuunnitelmiin. Jos esimerkiksi liikkumiseen varattuja 

taukoja olisi merkitty lukujärjestykseen, opettajan olisi helpompi sijoittaa niitä koulupäiviin. Opettajalta vaatii 

pelisilmää nähdä, milloin opiskelijat ovat väsyneitä ja milloin liikunnallinen aktiviteetti voisi toimia hyvänä 

työn katkaisijana.  

 

Liikkuva Amis -kurssi olisi helppo sisällyttää opetussuunnitelmiin. Rakennusalalla se tarkoittaisi sitä, että 

opiskelijat suunnittelisivat kurssilla oppilaitoksen alueen eli työmaa-alueen liikunnallistamisen, laskisivat sen 

kustannukset, tilaisivat tavarat ja toteuttaisivat suunnitelman. Tämän kautta opiskelijat oppisivat myös 

arvioimaan oppilaitosympäristöä eri tavalla, näkemään erilaisia liikkumisen tapoja sekä pääsisivät 

toteuttamaan sellaisen oppilaitosympäristön, jossa viihtyvät. 

 

(Ismo Hietala, ammatillinen ohjaaja) Olisi hyvä sellainenkin idea, että jaettaisiin porukka 

neljään ryhmään ja annettaisiin kartta tästä alueesta ja opiskelijat saisivat suunnitella alueen. 

Palkinto olisi ryhmälle vaikka 500 e ja he saisivat tehdä sillä rahalla mitä haluaa. Se, joka 



 

voittaa ja jolla on paras suunnitelma siitä, esimerkiksi mihin voitaisiin sijoittaa eri toimintoja 

(esim. ulos koriskentät), niin he oppisivat suunnittelemaan sen työmaa-alueen ja sen 

liikunnallistamisen. He pääsisivät myös tekemään sen. Joku sellainen, että siinä oli työtä ja 

opiskelijat joutuisi suunnittelemaan ja tekemään sen. Ei vain, että tilataan tavaraa, vaan he 

joutuisivat itse laskemaan menekit ja oppisivat, miten se tehdään (paljon menee materiaalia). 

Ja mitä samaa, mitä he nyt tekevät, ”tuunaamaan oman tilan”. 

 

(Markku Järvinen, opettaja) Ajattelin ensin, että kun lähdetään siitä, että opiskelijat itse 

suunnittelee tilansa, että uskaltaako 16-vuotiaiden kanssa lähteä siihen. Mutta sehän oli 

loistava asia, kun he itse saivat suunnitella sen. Se tarvitsee vain kannustusta meidän 

puolelta. Pitää osata nauraa itselleen. Eli kuka sen vastuun uskaltaa ottaa? 

 

Mutta se on iso asia, jos rehtori tajuaa, että liikuntaa tarvitaan viikko-ohjelmaan. Se 

helpottaa. Se on sen jälkeen opettajasta kiinni. Rehtorilta on hyvä ele, kun hän soittaa ja 

kysyy, että kuinka te teette sen ja mitä mieltä olette ja hänellä on aikaa kuuntelemiseen. Kun 

rehtori tuo sen julki, että ymmärtää asian tärkeyden. Tälle osastolle jää elämään se, että kun 

on samanlaisia ihmisiä, niin kukaan ei pysty tappamaan intoa. Ja kun kaikki näkevät, miten 

toiminta on toisena ja kolmantena vuonna vaikuttanut. 

 

Johtopäätöksenä tällaisiin muutoksiin pitää saada johdon tuki. Kun on lupa toimia ja toteuttaa, mahdolliset 

ympäriltä kuuluvat säröäänet eivät estä suunnitelmien toteuttamista. Paras tapa lisätä ymmärrystä 

liikunnallistamisen tarpeelle on se, että asiaa kritisoivat pääsevät itse konkreettisesti näkemään ja 

kokeilemaan tuloksia ja sen vaikuttimia.  

 

(Markku Järvinen, opettaja) Käytännössä kävi niin, että saatiin vapaat kädet. Kyllä 

koulutuspäällikön komennon jälkeen lähti asiat vauhtiin. Ideana oli, että liikunnallistaminen 

mahdollisimman vähän häiritsisi meidän toimintaa hallissa. Johdon tuella on iso merkitys. 

 

(Markku Järvinen, opettaja) Olen haastanut opettajia kokeilemaan, ottamaan pingishaasteen 

vastaan. He muuttavat sitten asennettaan ja suhtautumistaan. Kun näkee, miten tämä ryhmä 

liikkuu täällä nykyään, niin uskalletaan nauraa itsellekin. Oppivat kunnioittamaan tätä työtä 

ihan eri tavalla. Jos joku kielteisen kannan omaavista sanoo jotain, niin ei he eivät sen jälkeen 

ota sitä enää vastaan. 

 

Ongelma on se, miten hiljaiset opiskelijat saisi mukaan. Se on aina sama porukka, tekisi mitä 

vain. En tiedä, miten se pitäisi ratkaista. Mutta voiko ketään pakottaakaan? Se on oma valinta. 

Pitää ymmärtää, miksi omasta kunnosta kannattaa pitää huolta, miten se lisää työkykyä ja -

hyvinvointia. Jos opettaja ei tajua sitä omalla kohdallaan, niin ei opiskelijakaan. Mutta jos on 

itse esimerkkinä, myös opiskelijat tajuavat sen. Pitää olla mahdollisuus vapaasti valita ja 

lampun syttyä itsellä, niin silloin vasta tapahtuu. 

 


