
 

   
 

Lukiolaiset liikkeelle 3  
 
Tiivistelmä ja tausta 
Hankkeen tarkoituksena on koko kouluyhteisön toiminnallisuuden ja arkiliikkumisen kehittäminen. Liikunnallisen toimintakulttuurin kehittämi-
nen uudessa Merenojan yhtenäiskoulun, lukion, liikuntahallin ja liikuntapuiston muodostamassa kokonaisuudessa sekä tulevalla toisen asteen 
kampuksella, jonne suunnitellaan aktiivisuuteen kannustavaa opiskeluympäristöä. Liikunta-tutor-toiminta vakiinnutetaan osaksi lukion toimin-
takulttuuria, jonka kautta lisätään liikettä työyhteisöön ja parannetaan opiskelijoiden oppimiskykyä.  
 
Hankkeen tavoitteena on kaikkien oppilaiden arkiliikunnan monipuolistaminen hyödyntäen erilaisia toimenpiteitä monipuolisesti. Toimenpi-
teitä ovat fysioterapeutin säännölliset ryhmävierailut, koulutus ja kohdennettu henkilökohtainen ohjaus, opiskelijatutortoiminnan kehittämi-
nen, lajikokeilut sekä liikuntaympäristön virikkeellistäminen ja toiminnallisuuden parantaminen.     Tavoitteina on mahdollistaa jokaiselle opis-
kelijalle vähintään yhden tunnin mittaista liikkumista koulupäivän aikana, löytää toimivia ja pysyviä keinoja saada vähän liikkuvia opiskelijoita 
liikkeelle sekä ohjata Kalajoen lukion opiskelijoiden ja henkilökunnan toimintakulttuuria kohti liikkuvuutta ja hyvinvointia. 

 
Tavoitteet  

Hankkeen tavoitteena on kaikkien oppilaiden arkiliikunnan monipuolistaminen hyödyntäen erilaisia toimenpiteitä monipuolisesti:  
1. Liikuntatutortoiminnan vakiinnuttaminen itsenäiseksi kerhotoiminnaksi, sekä liikuntaympäristön virikkeellistäminen ja toiminnalli-

suuden parantaminen. 
2. Tarjota matalankynnyksen lajikokeiluita, joiden pääasiallinen kohderyhmä ovat vähän liikkuvat opiskelijat ja henkilökunta. 
3. Vakiinnuttaa toiminnallisuus ja arkiliikunta lukiomme pysyväksi toimintatavaksi ja arvoksi jokaisella oppitunnilla. 
4. Osallistaa lukion opiskelijat ja henkilökunta uuden suunnitteluvaiheessa olevan toisen asteen kampuksen suunnitteluun, jotta liikun-

nallisen elämäntavan ja toimintakulttuurin vaatimuksen tulevat jatkossakin huomioiduiksi. 

Toimenpiteet  
1) Liikuttaminen: Opiskelijatutortoiminnan kehittäminen, jossa lukion urheilulinjalaiset koulutetaan liikuntatutoreiksi (UL01 ja UL02, 

valmentaja- ja ohjaajakoulutus VOK-1). Liikuntatutorit toimivat koulun arjessa liikuttajina. Tutorit saavat tästä kaksi lukion kurssia. 
Ohjaus sisältää liikuntavälitunteja, tapahtumien järjestämistä, muiden lukiolaisryhmien ohjaamista ja -materiaalin tuottamista, mm. 
esim. QR-rallien järjestämistä ja liikevideoiden laatimista. Liikunta-aktivaattoreiden työosa 150 tuntia: Monipuolisia, matalan kynnyk-
sen liikuntatuokioita, tavoitteena vähän liikkuvien opiskelijoiden ja henkilökunnan aktivointia (esim. ilmakitara, palloilulajit, metsä-
retket, helppoja sirkuslajeja, itsepuolustus, kajakkiretket). 

2) Lajikokeilut: Kalajoen seudulla, mm. yhteistyössä Safaritalon, seikkailupuisto Pakka, kylpylä Sanin kanssa yhteistyössä liikunta-tutorei-
den, alueen seurojen ja yhdistysten kanssa, mm: Seurojen toiminnan esittelypäivä lukiolla. Pakka: Kuplajalkapallo, kiipeily, jousiam-
munta, frisbeegolf, Safaritalo: Melonta, moottorikelkkasafarit, lumikenkävaellus, maastopyöräretket, sup-lautailu, purjelautailu, 
Kaljaasi Ansio: Luontoretki Kallan saaristoon, meripelastuskoulutus, Mobo-suunnistus ,Kalajoen Voimistelijat: Voimistelu- ja seikkailu-
päivät Kalajoen Voimistelijoiden voimisteluhallissa 

3) Osallistaminen: Lukion opiskelijat ja henkilökunta osallistetaan uuden toisen asteen kampuksen suunnitteluprosessiin, jotta liikunnal-
lisen elämäntavan ja toimintakulttuurin vaatimuksen tulevat jatkossakin huomioiduiksi. Järjestämme virtuaalitodellisuusalustalla 
alueellisen Liikkuva opiskelu -seminaarin, jossa syvennytään tilasuunnitteluun virikkeellisen ja toimintaan aktivoivan sekä toiminnalli-
sen oppimisen näkökulmasta. 

Hankkeen kustannukset ja rahoitus 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on hyväksynyt hankkeelle 40 000 € kustannusarvion ja myöntänyt 50 % avustuksen, 20 000 €. Kalajoen 
kaupungin omarahoitusosuudeksi jää 20 000 €. Varat käytetään em. suunnitelman mukaisesti palkkoihin, ostopalveluihin, kuljetuksiin ja mat-

koihin, tapahtumiin ja retkiin, toimintaympäristön kehittämiseen ja väline- yms.  hankintoihin.  
 

Vastuuorganisaatio 
Hanke on sivistyspalvelun, Kalajoen lukion ja Kalajoki akatemian yhteishanke ja sitä johtaa hankkeen johtajana sivistysjohtaja Tiina Kangas. 
Lukion yhteyshenkilö on rehtori Riku Saksholm ja Kalajoki akatemian yhteyshenkilö on Juha Isolehto.  
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