
 

Liikkuva Amis -hankkeen hyvät käytännöt 
Case Turenki 
 
Tavastian Turengin toimipisteessä rakennettiin tila opiskelijoiden liikkumiselle. Lisäksi toimipisteeseen on 
hankittu jumppapalloja, leuanvetotankoja, kaksi pingispöytää sekä muita tarvikkeita. Opiskelijat ovat olleet 

alusta asti suunnittelemassa ja ideoimassa tilaa sekä sitä, mitä tarvikkeita toimipisteisiin tarvitaan. Eri alojen 
opiskelijat ovat osallistuneet tilan toteuttamiseen, viimeksi sähköalan opiskelijat ovat käyneet tekemässä 

sähkötöitä. 
 

Opiskelijat? Ovathan he tykänneet välineistä. Itsehän he valitsivatkin ne. Biljardipöydänkin he 
halusivat, mutta mietimme, että se ei ehkä ole hyvä ajatus. Ne ovat yllättävän kalliita ja 
menevät helposti rikki. Pingispöydät olivat hyvä rahallinen sijoitus. Opiskelijoiden kanssa 
ollaan yhdessä ideoitu ja itse ovat nuo pöydät kasanneetkin. Eivät varmasti tihutöillä ala niitä 
rikkoa, kyllä he varmasti huolen pitävät sitten. Sitten kun vaihtuu opiskelijat ihan kokonaan, 
pitää ohjeistaa uudelleen.  

 
Tilan toteuttaminen vaatii aikaa ja resursseja. Opetus on nopeatempoista, joten ajan järjestäminen tilan 

toteuttamiselle on haastavaa. Vaikka tila on opiskelijoille, heitä ei ole hyvä velvoittaa jatkuvasti tekemään 
tilaa opetuksen ulkopuolella. Tila olisi kuitenkin hyvä saada nopeasti valmiiksi, jotta opiskelijat näkevät oman 

työnsä tulokset eivätkä kyllästy odottamiseen. Taloudellisia resursseja se vaatii siinä, jos halutaan tilaan 
hommata kunnon laitteet. Kuntoiluvälineet maksavat enemmän kuin mihin on varaa. Tässä olisi hyvä sada 

tukea myös oppilaitokselta. 

 
Kunhan vain jostain kerkeisi järjestämään siihen aikaa. Kaikki on aika nopeatempoista tuon 
ryhmän kanssa. Tietenkin kun resurssit ovat rahallisesti pienet, probleema on se, kun rahaa ei 
ole ja tuossa kun toiminta on pitkäkestoista, niin ei pystytä tekemään sitä mitä pitäisi tehdä, 
jotta saataisiin tila nopeasti käyttöön. Eikä poikiakaan viitsi aina koulupäivän jälkeen siihen 
passittaa, vaikka tila se tehdäänkin niille. Organisaatiossa kulkee vähän hitaasti nämä asiat. 
Kun mitään ei tapahdu, monet kyllästyvät. Varattu raha on aika vähän tuohon, mitä aiotaan 
tehdä. Pitää miettiä, mihin se raha käytetään ja mihin se tehokkaasti pystytään käyttämään. 
Sillä saadaan varmasti laitteita käyttöön. Se kuitenkin vaatii aikaa ja resursseja, että saadaan 
tila kuntoon.  

 
Hanke on tarpeellinen toimipisteeseen, sillä tutkintoalalla pitää olla sellaisessa kunnossa, että siellä pärjää. 

Ammatin vaatimukset työkyvylle edellyttävät työntekijältä hyvää kuntoa ja jaksamista. Toimipisteessä on 
innostunut opettaja, jolla on urheilutaustaa ja joka on alunperinkin pyrkinyt tuomaan opiskelijoiden 

koulupäiviin liikkumista. He ovat mm. liikutelleet renkaita lihaskuntoharjoituksena. Toimipisteessä on myös 4-
5 vuoden ajan pidetty opiskelijoille lihaskuntotestejä. Toimipisteeseen olisi hyvä tilan lisäksi hankkia myös 

traktorin renkaita ja lekoja, jotka toimivat hyvinä lihaskuntoharjoitteiden välineinä.  

 
Poikien pitää olla sellaisessa fyysisessä kunnossa, että alalla pärjää. Ei tällä alalla pärjää 
heikkokuntoiset. Olen ennen hanketta tehnyt täällä jo paljon. Me olemme poikien kanssa 
vedetty pumppurenkaita ja nosteltu niitä, että tulee lihaskuntoharjoituksia. Olen jo 4-5 vuotta 
teettänyt harjoituksia niin, että minulla on vähintään kerran lukukaudessa lihaskuntotesti 
pojille. 

 

Toinen peruste hankkeelle toimipisteessä on se, että toimipiste on hyvin kaukana muista toimipisteistä eikä 
siellä aikaisemmin ole ollut paljoa mahdollisuuksia liikkua. Toimipisteestä on myös hankala päästä yhteisiin 

tapahtumiin. Toimipisteen piha-aluetta voisikin käyttää hyödyksi ja rakentaa sinne esimerkiksi frisbeegolf-
radan. Lisäksi toimipisteelle voisi toteuttaa jonkun pienen oman tapahtuman. 

 

Hankkeen aikana opiskelijoissa on nähty kehitystä siinä, että he ovat huomanneet, miten huonossa kunnossa 
ovat. Joillakin on herännyt liikuntavietti ja he ovat vähän alkaneet liikunnallisesti aktivoitumaan. Opiskelijat 

ovat luokissa käyttäneet jumppapalloja ja pingispöydät ovat ahkerassa käytössä. Välineet ovat hyviä tauoille, 
mutta myös silloin, kun työsalissa joudutaan odottelemaan omaa vuoroa. Positiivisin tulos on se, että 

opiskelijat käyvät paljon vähemmän tupakalla ja kuluttavat taukojaan liikuntavälineiden parissa. 

 



 

Opiskelijat käyttävät ainakin pingispöytiä ja kyllä he luokassakin välillä ovat 
ottaneet pallot tuolin tilalle. Yhden asian olen ainakin huomannut. Jos salissa tehdään jotain 
ja siellä joutuu odottelemaan, että pääsee tekemään, olen miettinyt, että missä opiskelijat 
ovat. Yleensä he ovat painuneet tupakalle, mutta nykyään he ovat tuolla pingispyödän luona. 
Opiskelijat käyvät siellä nyt enemmän kuin tupakalla. Se riippuu vähän opettajasta, miten ne 
toimivat. Jos opiskelijat häilää, niin sanoo heille vain, että pallot pois. 

 

On tärkeää, että tällaisesta toiminnasta on vastuussa sellainen henkilö, joka on itse innostunut ja kokee 
asian tärkeäksi. Opiskelijoilta ei voi vaatia sellaista, mihin itse ei pysty. Tärkeää on myös se, että on lupa 

johdolta, että tilaa voidaan muokata ja lisätä liikkumisen paikkoja. Muilta opettajilta ei kuitenkaan ole tullut 
kritiikkiä toiminnasta. Jos tällaisilla asioilla saadaan opiskelijoiden viihtyvyyttä ja motivaatiota parannettua, ei 

opettajilla varmasti ole siihen vastaan sanottavaa. 
 

Opettajan pitää näyttää esimerkkiä. Et voi opiskelijoilta vaatia sellaista, mitä et itse pysty 
tekemään. Samahan se on nämä työtehtävätkin. Jos en pysty niitä itsekään tekemään, miten 
voin vaatia pojilta sellaista. 

 
Aina kehitystä vaaditaan ja jos tiloja liikunnallistamalla ja tekemistä tarjoamalla saadaan 
viihtyvyyttä ja opiskelijoiden motivaatiota parannettua ja jos ne sen takia tulee kouluun, niin 
kyllä ne samalla jotain oppiikin. 

 

Liikkuvaa Amista voi Turengin kokemusten perusteella suositella. Liikunnallistamisen onnistuminen on todella 
pitkälti kiinni henkilökunnasta ja siitä, että sitä vetää ihminen, joka itsekin kokee asian tärkeäksi. On tärkeää 

panostaa henkilöstön motivoimiseen ja asenteisiin ja siihen, että he ymmärtävät työkyvyn myös oman 
työnsä kannalta. Vasta sitten voidaan motivoida opiskelijoita. Henkilökunnan motivoiminen vaatii sen, että 

tarjolla on eritasoisia palveluita, joista jokainen voi valita oman tapansa harrastaa liikuntaa.  

 
Mielestäni tietenkin tällaiseen kannattaa osallistua. Tietenkin se on henkilökunnastakin kiinni. 
Jos en olisi tällainen millainen olen, niin tuskin paljon tämänkaltaista oppilaitoksessa 
tapahtuisi. On hyvä, että panostetaan myös henkilöstön motivoimiseen ja asenteisiin.  
 
Henkilökunnalle pitäisi pyrkiä räätälöimään, koska on eri tasoisia henkilöitä, jokaiselle erilaisia 
tapoja harrastaa liikuntaa. Ihmiset ovat aika arkoja kokeilemaan mitään. Sillä tavalla, että he 
innostuisivat ja löytäisivät oman jutun, mutta monet pelkäävät epäonnistumista. 

 

 


