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Johdanto
Tässä yhteenvedossa kuvataan tapahtumakohtaisesti 
liikuntatieteellisen tiedekunnan 50-vuotisjuhlavuot-
ta. Tapahtumat esitellään alkaen tammikuusta 2013 ja 
päättyen joulukuuhun 2013. Juhlavuoden tunnelmaan 
johdattavat vuoden aikana otetut lukuisat valokuvat ja 
muut kuvatallenteet. Liikuntatieteellisen tiedekunnan 
juhlavuosi oli osa myös Jyväskylän yliopiston 150-vuo-
tisjuhlavuotta. 1863 perustettiin Jyväskylään maamme 
ensimmäinen suomenkielinen opettajankoulutussemi-
naari.
 Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiede-
kunnan toiminta käynnistyi vuonna 1963 Jyväskylän 
kasvatusopillisen korkeakoulun filosofisen tiedekunnan 
kasvatustieteellisen osaston liikuntakasvatuksen opin-
tosuuntana. Kasvatusopillisen korkeakoulun muututtua 
Jyväskylän yliopistoksi 1966 liikuntakasvatuksen opin-
tosuunnasta muodostui liikuntatieteellinen tiedekunta 
1968. 

 Liikuntatieteellisen tiedekunnan tehtävänä on 
edistää väestön terveyttä kouluttamalla liikunta- ja ter-
veysalojen asiantuntijoita sekä tuottamalla tutkimus-
tietoa liikunta- ja terveyskulttuurin kehittämiseksi ja 
yhteiskunnan tarpeisiin. Päämääränä on terveyden, toi-
mintakyvyn ja hyvinvoinnin lisääminen ja ylläpitämi-
nen elämänkulun eri vaiheissa. 
 Liikunta ja hyvinvointi sekä opettajankoulutus 
kuuluvat Jyväskylän yliopiston koulutuksen ja tutkimuk-
sen painoalueisiin. Liikunnanopettajakoulutus on tie-
dekunnan kansallinen erityistehtävä. Opiskelijat voivat 
suorittaa sekä liikunta- että terveystieteiden tutkintoja.  
 Opetus-ja kulttuuriministeriön myöntämä mää-
räraha mahdollisti osaltaan juhlavuoden tapahtumien 
onnistuneen toteutumisen. Erityisen tärkeä OKM:n tuki 
oli tiedekunnan 50v juhlanäyttelyn tuottamisessa ja  laa-
jan historia-aineiston digitoimisessa.

Liikuntakasvatuksen ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat Laajavuoressa (Jyväskylän yliopiston museon kuva-arkisto).
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8.–18.1.  International Winter School in Sport Sciences

12.1.  Tieteen päivät Helsingissä: Mustia pilviä?  
Liikunnan ja urheilun kriisit seminaari 

21.–23.1.  International symposium: Physical activity and health  
promotion during life course

4.–22.2.  Liikuntaleikkikiertue esikouluryhmissä

13.2., 19.2., 22.2.  
Alakoululaisten liikuntapäivä kummikouluille

26.2.  Liikunnan palloilutapahtuma LIPAT

20.3.  Tieteen päivät Jyväskylän yliopistossa: Mustia pilviä?  
Liikunnan ja urheilun kriisit seminaari 

11.4.  Liikuntakasvatuksen laitoksen avointen ovien päivä 
Paneelikeskustelu: Vastaako liikunnan opetus tulevai
suuden haasteisiin?

17.4.  Fysioterapian tiedesymposium 

20.–28.4.  Opiskelijoiden 6lajiset SMkisat Jyväskylässä 

23.4.  Terveystieteiden laitoksen IX Tieteen päivä

4.6.  Liikuntatieteellisen tiedekunnan publiikki 

12.–13.6.  Liikuntatieteen päivät 

12.–14.9.  Liikuntapedagogiikan kansainvälinen tutkijaseminaari 
AIESEP Scientific Research Seminar ”The Role of Physi
cal Education Teacher Education in Ensuring Quality PE 
in the Classroom – Exploring Best Practice”

LIIKUNTATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN  
TAPAHTUMIA VUONNA 2013

Kooste vuoden 2013 tapahtumista

10.–11.10.  Yliopistopäivät liikuntatieteellisessä tiedekunnassa

10.10.  Kallis urheilu seminaari  
Alateemat: Liikunnan romahtanut tasaarvo?  
Urheilu kansakunnan rakentajasta viihdespektaakke
liksi

10.10.  Yleisötapahtuma: Liikuntailta – tanssi ja liikunta
esityksiä  

10.–12.10.  Liikuntatieteellisen tiedekunnan alumnitapahtumia

10.10.31.12.  Liikunnasta tiedettä. Liikuntatieteellisen tiedekunnan 
50vuotisjuhlanäyttely

11.10.  Liikuntatieteellinen tiedekunta 50vuotta pääjuhla

11.10.  Liikuntalaboratoriot tutuiksi  avoimet ovet

21.–23.11.  International symposium: Biomechanics from basic 
research to practical applications

5.12.  Liikunnan tanssiaiset 

Liikuntakasvatuksen opiskelijoita 

lasketteluharjoituksissa Laaja-

vuoressa 1960-luvun puolivälistä.
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Tammikuu
International Winter School in Sport 
Sciences 8.-18.1.

Juhlavuosi alkoi kansainvälisissä tunnelmissa, kun lii-
kuntakasvatuksen laitoksen kansainvälinen talvikoulu, 
International Winter School in Sport Sciences, järjestet-
tiin 8.-18.1. Talvikoulun teemoina olivat talviurheiluun 
liittyvä sponsorointi, matkailumarkkinointi sekä liikun-
ta- ja urheilujärjestöjen kansainvälinen organisoitumi-
nen. Talvikouluun osallistui 35 opiskelijaa ja 13 luennoit-
sijaa 16 eri maasta. 

Tieteen päivät Kriisi – uhka ja alku. 
Mustia pilviä? Liikunnan ja urheilun kriisit 
-seminaari 12.1.

Heti tammikuussa juhlavuoden tapahtumat laajenivat 
myös Jyväskylän ulkopuolelle, kun dekaani, professori 
Lasse Kannas oli puheenjohtajana ja professori Hannu 
Itkonen esiintyjänä Tieteen päivillä Helsingissä Mustia 
Pilviä? Liikunnan ja urheilun kriisit -seminaarissa 12.1. 
Hannu Itkonen pohti seminaarissa urheilun riskejä, uh-
kia ja uhreja. Liikunnan ja urheilun kriisit -seminaari-
osuudessa puhuivat myös Tampereen yliopiston profes-
sori Pekka Rissanen aiheesta ”Liikunnan taloushuolet ja 
mahdollisuudet, sekä Lapin yliopiston professori Soile 
Veijola aiheesta ”Voiko naisia ja miehiä peluuttaa samoil-
la kentillä?”. Tieteen päivät oli kaikille avoin tapahtuma. 
Seminaariin osallistui noin 30 kuulijaa. 

Seminaariosuuden abstrakti:

Mustia pilviä? Liikunnan ja urheilun kriisit 
Puheenjohtaja: professori Lasse Kannas (JY)
Sessiossa arvioidaan huippu- ja kilpaurheiluun eri 
aikoina liittyneitä riskejä sekä pohditaan liikunnan 
ja urheilun nykyisiä ja tulevaisuuden uhkakuvia. Pu-
heenvuoroissa käsitellään kriittisesti uhrautumista 
ja uhreja, joita ennätyksiä ja voittoja tavoitteleva ur-
heilukulttuuri saattaa tuottaa. Esityksissä pohditaan 
myös, voiko naisia ja miehiä peluuttaa samoilla ken-
tillä ja mitä uhkia ja mahdollisuuksia tähän ilmiöön 
liittyy. Lisäksi puheenvuoroissa käsitellään liikunnan 
ja urheilun taloudellisia riskejä ja mahdollisuuksia. 
Tarkastelun kohteena ovat erityisesti liikunnan kan-
santaloudellinen merkitys, urheilun sponsorointi ja 
urheiluseurat yrityksinä.  (www.tieteenpaivat.fi)

Winter School 
in Sport Sciences 

2013

UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ
DEPARTMENT OF SPORT SCIENCES

More information:
www.jyu.fi/sport/en/study/non_degree/wsss2013

auli.pitkanen@jyu.fi
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International symposium “Physical 
activity and health promotion 
during life course” 21.-23.1.

Terveystieteiden laitoksen järjestämä kan-
sainvälinen symposium ”Physical activity and 
health promotion during life course” kokosi 
Jyväskylään liikuntatieteellisen tiedekunnan 
tiloihin 258 osallistujaa 14 eri maasta. Tapah-
tuma oli suunnattu fyysisestä aktiivisuudesta 
ja terveyden edistämisestä kiinnostuneille 
tutkijoille, opiskelijoille ja työelämässä ole-
ville ammattilaisille. Kolmipäiväisen tapahtu-
man teemoina olivat 

1)  kuinka motivoida liikkumaan terveitä 
lapsia, aikuisia ja ikääntyviä tai hen-
kilöitä joilla on liikkumista rajoittava 
vamma tai sairaus

2) liikunta sairauksien ehkäisyssä ja hoi-
dossa: mm. masennus, kardiometa-
boliset riskitekijät sekä tuki- ja liikun-
taelimistön kuormittamisen yhteys 
luu- ja rustokudokseen

3)  liikunnan vaikutukset ikääntymiseen 
ja kognitioon.

Kutsuttuja kansainvälisiä puhujia symposiu-
missa olivat professori Brenda Penninx ja tut-
kija Jessica Gubbels Hollannista, tutkija Ryu-
ta Kawashima Japanista, tutkija Randolph J. 
Nudo Yhdysvalloista, professori Ulf Ekelund 
Norjasta, professori Leif Dahlberg Ruotsista 
ja tutkija Andreas Luft Sveitsistä. 

International Symposium

Physical Activity and Health Promotion 
During Life Course

ISPAH 2013

Department of Health Sciences 
University of Jyväskylä

Jyväskylä, Finland 
Liikunta-building, L304

January 21-23, 2013

Programme

www.jyu.fi/ispah2013
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Helmikuu
Liikuntaleikkikiertue esikouluryhmissä 4.-
22.2. – Aarteenetsintää ja krokotiilihippaa 
liikuntaleikkikiertueella

Kolmekymmentä liikunnanopettajaopiskelijaa ja heidän 
ohjaava lehtorinsa Sanna Palomäki toteuttivat helmi-
maaliskuussa liikuntaleikkikiertueen. Tapahtumiin osal-
listui yhteensä noin 150 jyväskyläläistä lasta seitsemästä 
eri päiväkoti- tai esikouluryhmästä. 

Näin yliopistonlehtori Sanna Palomäki kertoo kiertuees-
ta:
”Liikuntatieteellinen tiedekunta täyttää tänä vuonna 50 
vuotta, ja juhlavuoden tapahtumia on pyritty suuntaa-
maan myös eri-ikäisille kaupunkilaisille. Vierailimme 
opiskelijoiden kanssa ohjaamassa leikkejä päiväkotien 
omissa tiloissa, jolloin heidän ei tarvinnut organisoida ja 
kustantaa lasten kuljettamista muualle. Päiväkotien hen-
kilökunta otti opiskelijat ja heidän tarjoamansa liikun-
taleikkituokiot todella mielellään vastaan. Oli mukavaa, 
että pystyimme tarjoamaan sekä lapsille että lastentar-
hanopettajille uusiakin virikkeitä ja leikki-ideoita. Useat 
lastentarhanopettajat pitivät tärkeänä myös sitä, että heil-
le tarjoutui tilaisuus oman lapsiryhmän seuraamiseen ul-
kopuolelta. Esimerkiksi erilaiset liikkumisen perustaitoi-
hin liittyvät haasteet on helpompi havaita silloin, kun ei 
itse ole toimintaa ohjaamassa.
 Kiertueen toteuttaneet opiskelijat osallistuivat 
Leikit ja leikkien didaktiikka -kurssille, jonka liikunta-
pedagogiikan opiskelijat voivat valita osaksi opintojaan 
4.-5. opiskeluvuonna. Professori Pilvikki Heikinaro-Jo-
hanssonin ideoima kurssi on ollut jo vuosia hyvin suosit-
tu. Liikunnan perusolemukseen kuuluu vahvasti leikki, 
ja vieläpä sellainen leikki, jossa ei aina pyritä olemaan 
paras, nopein tai voimakkain. Tämä tuntuu joskus unoh-
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tuvan nykyisessä suoritus- ja kilpailukorostuneessa lii-
kuntakulttuurissamme. Leikkien avulla voi myös opettaa 
todella monenlaisia asioita, vaikkapa ryhmässä toimimi-
sen taitoja tai tunteiden ilmaisua. Leikkiminen on myös 
hauskaa ja virkistävää!
 Koska kurssille osallistuneet opiskelijat ovat jo 
opintojensa loppuvaiheessa, on heillä useita opetus- ja 
ohjauskokemuksia takanaan. Saatoin antaa opiskelijoille 
varsin vapaat kädet suunnitella nämä liikuntaleikkituo-
kiot, koska tiesin, että heillä on hyvät valmiudet siihen. 
Toki puhuimme myös yhdessä siitä, minkälaisia teemoja 
ja tavoitteita tuokioille voi asettaa. Suurin osa koulutuk-
seen kuuluvista opetusharjoituksista tehdään luonnolli-
sesti koululaisten kanssa, mutta sen lisäksi monet opis-
kelijat ohjaavat lasten liikuntaa vapaa-ajallaan seuroissa. 
Päiväkotien pienehköt liikuntatilat ja se, ettemme tun-
teneet ohjattavia lapsia etukäteen, oli toki opiskelijoille 
haaste, mutta hyvällä valmistautumisella sekä joustavalla 
ja myönteisellä asenteella selviää yllättävissä tilanteissa 
pitkälle.
 Kiertueen parasta antia ei tarvitse pitkään miettiä 
– sitä oli lasten innostuksen ja liikunnan ilon näkeminen, 
joka jaksaa yllättää ja saa aina hyvälle tuulelle. 4–6-vuo-
tiaat lapset liikkuvat yleensä vielä mielellään ja luonnos-
taan, jos heille annetaan siihen mahdollisuus. Monesti ei 
tarvita kuin iso liikuntasali, johon pääsee vapaasti juok-
semaan. En tavannut ryhmissä yhtäkään sellaista lasta, 
joka ei olisi innostunut aarteen etsinnästä tai Herra kro-
kotiili -hipasta. Hyvä liikuntaleikki mahdollistaa jokai-
sen osallistumisen, vaikka lasten motorisissa taidoissa ja 
muissakin valmiuksissa voi olla suuria eroja. Mielikuvilla 
ja lasten maailman tavoittavilla kertomuksilla on tärkeä 
rooli kiinnostuksen herättäjänä, samoin kuin sillä, että 
ohjaavat aikuiset eläytyvät leikkiin mukaan ja liikkuvat 
yhdessä lasten kanssa.”

Alakoululaisten liikuntapäivä kummikou-
luille 13., 19. ja 22.2.

Helmikuussa Liikunta-rakennuksessa vieraili pieniä op-
pilaita, kun opiskelijat järjestivät alakoululaisten liikun-
tapäivän kummikouluille 13., 19. ja 22.2. Tapahtumaan 
osallistui yhteensä 320 alakoululaista.  
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Liikunnan palloilutapahtuma 
LIPAT 26.2. – Kokonainen päivä 
yhtä sirkusta

Tiedekunnan opiskelijat juhlistivat 50-vuo-
tiasta tiedekuntaa liikunnallisissa merkeissä 
urheiluseura Liikunnan Riemun ja liikunta- 
ja terveystieteiden ainejärjestö Sporticuk-
sen järjestämässä Liikunnan palloilutapah-
tuma LIPATissa 26.2. Noin 150 opiskelijaa 
kokoontui liikunnan saleihin kilpailemaan 
uudenlaisissa kekseliäissä palloilulajeissa: 
voimamieskoriksessa, sirkusareenasodassa, 
pallopuhalluksessa ja elävätykinkuulapallos-
sa, friikkilu’ussa ja Dumbopallossa. 
 ”Päivä oli alusta asti yhtä sirkusta, 
kun tirehtööri ja leijona toivottivat tervetul-
leeksi sirkus-teeman innoittamana pukeutu-
neet hassuttelijat. Pellet, voimamiehet, akro-
baatit, villieläimet, parrakkaat naiset ja jopa 
elävät tykinkuulat olivat kaikki löytäneet 
tiensä Liikunnan sirkukseen. Tirehtöörin 
tervetulotoivotusten ja dekaani Lasse Kan-
naksen kannustavien alkusanojen jälkeen 
lämmiteltiin koko sirkusperheen voimin tu-
levia kamppailuja varten leijonaa metsästäen 
ja sutsisatsaten. Lämmittelyleikkien jälkeen 
oli leikkimieltä unohtamatta (tai unohtaen) 
aika ryhtyä tositoimiin ja laittaa pelit käyn-
tiin.”

Lähde: www.liikunnanriemu.com
(Anni Kinnunen 2. vuosikurssilta & Susanna 
Savijoki 1. vuosikurssilta 2013) 
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Maaliskuu
Tieteen päivät Jyväskylän yliopistossa: 
Mustia pilviä? Liikunnan ja urheilun kriisit 
-seminaari 20.3.

Tammikuussa Helsingissä järjestetty Tieteen päivä sai 
jatkoa 19.-20.3 Jyväskylässä. Mustia pilviä? Liikunnan ja 
urheilun kriisit -seminaarin ohjelma oli seuraavanlainen:
•	 Puheenjohtaja: dekaani, professori Lasse Kannas 

(JY)
•	 Professori Hannu Itkonen (JY): Urheilun riskit, 

uhat ja uhrit
•	 Professori Pekka Rissanen (Tampereen yliopisto): 

Liikunnan taloushuolet ja mahdollisuudet
•	 LitM Salla Turpeinen (LIKES): Ympäristömuutok-

sen haaste liikuntajärjestöille

Seminaaria oli kuuntelemassa noin 60 henkilöä. Osa Tie-
teen päivien ohjelmaa oli myös 20.3. Radio Keski-Suo-
men YLE Kysy Proffalta – suora lähetys, jossa keskustel-
tiin liikunnan ja urheilun kriiseistä. 

Salla Turpeinen, Pekka Rissanen ja Hannu Itkonen

Lasse Kannas
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Huhtikuu
Liikuntakasvatuksen laitoksen avointen ovien päivä ja paneelikeskustelu: Ihana kamala 
koululiikunta – vastaako liikunnanopetus tulevaisuuden haasteisiin? 11.4.

6 KESKISUOMALAINEN PERJANTAINA 12.4.2013

Jyväskylän seutu  Uutispäivystys:  
p. 014 622 271

Sähköposti:
kuntatoimitus@keskisuomalainen.fi
etunimi.sukunimi@keskisuomalainen.fi

Osoite:  
Jyväskylän seutu,  
PL 159, 40101 Jyväskylä

Sote-uudiStuS

Jyväskylän apulaiskaupungin-
johtaja Pekka Utriainen (kuvas-
sa) on valittu mukaan sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämisla-
kia valmistelevaan työryhmään. 

Työryhmän tehtävänä on val-
mistella ehdotus sosiaali- ja ter-
veydenhuollon järjestämislaiksi.

Utriainen sanoo, että tehtä-
vä on erittäin kiinnostava. Hän 
kertoo haluavansa olla vaikut-
tamassa siihen, että peruster-

veydenhuol-
lon ja eri-
koissairaan-
hoidon raja 
poistuu. Ut-
riainen ha-
luaa viedä 
tuliaisinaan 
myös Jyväs-
kylän hyvät 
kokemukset terveydenhuollon, 
vanhustenhuollon ja sosiaalitoi-

men integraatiosta.
Hän toivoo, että yhteistyöhön 

otetaan mukaan kaikki tuotta-
jat, niin yksityiset kuin julkiset-
kin toimijat.

Utriainen aikoo myös vaikut-
taa terveydenhuollon monika-
navaisen rahoitusjärjestelmän 
purkamiseksi. Kelalle Utriainen 
näkisi järkevänä siirtää omais-
hoidontuen ja rutiiniluonteisen 
toimeentulotuen maksatuksen.

Jyväskylä sai edustajan sote-työryhmään

Lajitaitureista ihmisten kohtaajiksi

Jyväskylä
Heikki kärki

Ähäkutti, liikuntatieteilijä Ant-
ti Laine.

Koska Laine kritisoi eilises-
sä koululiikuntakeskustelussa 
useampaan kertaan mediaa ne-
gatiivisista koululiikuntauuti-
sista, aloitetaan tämä juttu po-
sitiivisesti.

Ja ihan syystä. Sillä koululii-
kunta on tietyistä ennakkoluu-
loista huolimatta äärimmäisen 
suosittua.

Vuoden 2011 tutkimukses-
sa paljastui, että peräti 78 pro-
senttia 9-luokkalaisista pojista 
nauttii koululiikunnasta ja vain 
kuudelle prosentille aine on 
vastenmielinen. Kun tytöistä-
kin 65 prosenttia tykkää liikun-
tatunneista, on aineen suosio 
huomattavasti suurempi kuin 
muulla koulunkäynnillä kes-
kimäärin.

– Eli jos halutaan kasvattaa 
kouluviihtyvyyttä, niin lisä-
tään liikuntatuntien määrää, 
liikuntapedagogiikan professori 
Pilvikki Heikinaro-Johansson 
järkeili.

Laineen ja Heikinaro-Johansso-
nin puheenvuorot kuultiin osa-
na liikuntatieteellisen tiedekun-
nan 50-vuotisjuhlallisuuksiin 
kuulunutta Ihana, kamala kou-

luliikunta -paneelikeskustelua. 
Keskustelussa pohdittiin 

suomalaisen koululiikunnan 
nykytilaa ja tulevaisuutta mo-
nista eri näkökulmista. Posi-
tiivisten äänenpainojen lisäksi 
kuultiin myös negatiivisempia 
ajatuksia.

Sillä vaikka liikunta on tutki-
musten mukaan peruskoulun 
suosituin aine, ovat sen yksittäi-
sissä oppilaissa herättämät kiel-
teiset tunteet yhä harvinaisen 
voimakkaita. 

Liikuntapsykologian profes-
sori Taru Lintusen mukaan ky-
symys on siitä, että liikunta kos-
kettaa ihmisten syvimpiä tuntoja 
ja perustarpeita. Lisäksi liikun-
nassa nuoret joutuvat jatkuvasti 
toimimaan koko yhteisön sil-
mien edessä, toisin kuin vaik-
kapa matematiikan tai kielten 
oppitunneilla.

– Koululiikunta on luonteel-
taan julkista. Kaikki näkevät 
suoritukset, epäonnistumiset ja 
jopa liikkujan ulkonäön, Lintu-
nen puntaroi.

– Siksi sama asia voi olla toi-
sille huippukokemus ja toisille 
kauhunpaikka.

Tähän haasteeseen liikunnan-
opettajakoulutuksen pitäisi jat-
kossa vastata entistä paremmin.

Paneeli oli yleisöä myöten lä-
hes yksimielinen siitä, että lii-
kuntapedagogiikassa tulisi pai-
nottaa entistä enemmän peda-
gogiikkaa ja vähemmän liikun-
taa. Kärjistetysti ilmaistunahan 
koulutukseen on valittu poikke-
uksellisen taitavia urheilijoita, 
joista on sitten liikuntatieteelli-
sessä hiottu vieläkin nohevam-
pia lajitaitureita. 

– Liikunnalliseen elämän-
tapaan ohjaamista ei kuiten-
kaan opita lajitaidoilla, vaan 

tutkimalla liikuntasuhdetta ja 
kokemuksia liikunnasta, se-
kä kasvatus- että liikuntatie-
teiden maisteriksi valmistuva 
Suvi-Marja Harmanen puntaroi.

Juuri liikunnan riemujen 
löytämisen sekä liikunnalli-
seen elämäntapaan kasvattami-
sen tulisikin olla koululiikun-
nan tärkein painopiste. Tällöin 
opettajalta vaaditaan pikemmin-

kin tunneälyä ja kykyä ihmisten 
kohtaamiseen kuin temppuja te-
linevoimistelussa.

– Jos ajattelen opettajan ura-
ni vaikeimpia hetkiä, niin vuo-
rovaikutustaidoille ja oppi-
laan kohtaamiselle oli enem-
män käyttöä kuin lajitaidoil-
le, Kuokkalan koulun liikun-
nanopettaja ja aerobicin maa-
ilmanmestari Tuuli Matinsalo 

vahvisti.
Mutta mitä nuo vuorovaiku-

tuksen ja kohtaamisen taidot sit-
ten konkreettisesti voisivat olla? 
Matinsalo otti esimerkiksi tyttö-
jen luistelutunnin alussa käyttä-
mänsä ”valitusvartti”-metodin.

– Kun kaikki saavat aluksi 
jurputtaa siitä, mitkä asiat ovat 
huonosti, niin aina on ollut hy-
vät pelit.

Toisaalta, on hyvä muistaa, 
että koululiikuntaa on jo pit-
kään kehitetty inhimillisem-
pään ja yksilöllisempään suun-
taan. Huutojakojen tekeminen 
on historiaa ja tasoryhmät an-
tavat monessa koulussa mah-
dollisuuksia kilpailla oman ha-
lun mukaan.

Lisäksi kauhukertomukset 
erilaisista nöyryytyksistä ovat 

siirtymässä arkirealismista ur-
baanilegendojen joukkoon. Ku-
ten opettajankouluttaja Kikka 
Lauritsalon pahin kokemus 
koululiikunnasta.

– Meillä oli uintia ja minulla 
oli ystäväni kanssa samaan ai-
kaan kuukautiset. Opettajamme 
ei uskonut, joten hän päätti tar-
kastaa asian, Lauritsalo puistatti 
ja nauratti paneeliyleisöä.

Koululiikunta: 
Liikunnanopettajien 
koulutuksessa tulisi 
jatkossa keskittyä erityisesti 
pedagogiikkaan.

”
Kun kaikki 
saavat aluksi 

jurputtaa siitä, 
mitkä asiat ovat 
huonosti, niin aina 
on ollut hyvät pelit.
Tuuli Matinsalo

Koululiikunta herättää suosiostaan huolimatta edelleen ihmisissä myös voimakkaita negatiivisia tunteita. Tutkija Mikko Salasuo, liikunnanopettaja Tuuli Matinsalo, Happeen 
pelaaja Jaska Kunelius, kasvatus- ja liikuntatieteiden maisteriksi valmistuva Suvi-Marja Harmanen ja lehtori Panu Moilanen keskustelivat koululiikunnasta eilen liikuntieteellisen 
tiedekunnan juhlaseminaarissa.

Riikka kaakkuRivaaRa

LiiKenne

Talven jäljiltä Jyväskylässä pal-
jastuu tienpätkiä, jotka ovat pai-
koin kuoppaisempia kuin pe-
runapelto. Yksi tällainen kohde 
sijaitsee Kortepohjassa. Yliop-
pilaskylästä K-Supermarketille 
vievä vilkas Taitoniekantie on 
puoliksi soralla. Myös kuoppia 
riittää yllin kyllin. Autot ja pyö-
räilijät sompailevat sikin sokin 
samalla ajoradalla.

Tien huono kunto johtuu isos-

ta putkityömaasta, joka on jo 
valmis. Jyväskylän Energia sa-
neerasi viime syksynä ja talven 
aikana vesiverkostoa.

JE:n rakennuttajan Jarmo Pa-
karisen mukaan Taitoniekan-
tien kevytväylän parannustyöt 
alkavat toukokuussa. Myöhem-
min sekä kevytväylä että Taito-
niekantie päällystetään uudel-
leen.

Tiedätkö muita pahoja kuop-

pateitä Jyväskylässä tai muualla 
Keski-Suomessa? Lähetä tiestä 
kuva toimitukseen sähköpostil-
la: verkkotoimitus@keskisuo-
malainen.fi

Liitä mukaan tieto kuvauspai-
kasta ja yhteystietosi.

Missä on Jyväskylän kuoppaisin tie?

bc

Päivän kysymys: Ovatko Keski-
Suomen tiet hyvässä kunnossa?

Poliisi etsi karhua 
Nenäinniemestä, 
ei havaintoja

Yliopisto lisää 
aloituspaikkoja
Jyväskylä
Heli Paananen

Jyväskylän yliopisto lisää 
aloituspaikkojensa määrää. 
Yliopiston hallitus päätti kes-
kiviikkona, että yliopistoon 
voidaan vuoden 2014 opiske-
lijavalinnoissa ottaa yhteensä 
2 475 opiskelijaa. Opiskelijoi-
den määrä on näin ollen sa-
ma kuin vuonna 2010 ja kas-
vaa kuluvan vuoden kiinti-
östä 126 opiskelijalla runsaat 
viisi prosenttia.

Opiskelijoista valtaosa, 1 563, 
otetaan päävalinnassa suorit-
tamaan kandidaatin ja mais-
terin tutkintoja. 490 voidaan 
valita suorittamaan pelkkää 
maisterin tutkintoa suomen-
kielisessä koulutuksessa ja 305 
kansainvälisiin maisteriohjel-
miin. Lisäksi opiskelijoita tu-
lee muun muassa avoimen yli-
opiston väylän kautta.

Tulevana vuonna taiteiden 
ja kirjallisuuden tutkimus jae-
taan kahdeksi hakukohteek-
si, jolloin valittavana on joko 

kirjallisuus tai taidehistoria ja 
taidekasvatus. Kumpaankin 
valitaan 15 uutta opiskelijaa, 
kun aiemmin aloituspaik-
kojen kokonaismäärä oli 25. 
Uuden kulttuuriympäristön 
tutkimuksen maisteriohjel-
man aloituspaikkojen mää-
räksi vahvistettiin 25.

Sosiaalityön maisterivalin-
nassa aloituspaikat nostetaan 
10:stä enintään 20:een Jyväs-
kylässä ja 25:stä enintään 
30:een Kokkolan yliopisto-
keskus Chydeniuksessa. Lii-
kunnan aineenopettajaksi 
pätevöittävään koulutukseen 
liikunnanohjaajille valitaan 
vuoden tauon jälkeen 15 opis-
kelijaa. Akvaattiset tieteet se-
kä ympäristötiede ja -tekno-
logia yhdistyvät yhdeksi ha-
kukohteeksi ja kansantalo-
ustieteen hakukohteen nimi 
muuttuu taloustieteeksi.

Jyväskylän yliopiston ha-
kijamäärä oli tänä keväänä 
lähes 20 000 eli yhtä aloi-
tuspaikkaa kohden oli kes-
kimäärin 13 hakijaa.

Jyväskylä ehdottaa keskusteluja sote-
uudistuksesta maakunnan kanssa
Jyväskylä
katri Nieminen

Jyväskylän perusturvalautakun-
ta toteaa, että se haluaa aloittaa 
keskustelut Keski-Suomen mui-
den kuntien ja kuntayhtymien 
perusturvalautakuntien sekä so-
siaali- ja terveysjohtajien kans-
sa sosiaali- ja terveyspalvelujen 
uudistuksesta.

Eilen kokoontunut lautakun-
ta haluaa, että koolle kutsutaan 
perusturvalautakuntien semi-
naari, jossa keskustellaan alus-

tuksen pohjalta valtakunnalli-
sen sote-uudistuksen nykyti-
lasta. Työpajatyöskentelyllä on 
tarkoitus etsiä mahdollisia yh-
teisiä ratkaisumalleja erikois-
sairaanhoidon, perustervey-
denhuollon ja sosiaalitoimen 
integraatioon sekä sairaalara-
kentamiseen.

Perusturvalautakunta ei otta-
nut kantaa kuntauudistukseen, 
mutta halusi olla aktiivinen sote-
uudistuksessa.

Lautakunnan puheenjohtaja 
Mauno Vanhala (ps.) pitäisi esi-
merkiksi toukokuun alkupäiviä 
hyvänä ajankohtana seminaarin 
järjestämiseen.

– Avoimin mielin lähdetään 
liikkeelle maakunnan kanssa 
neuvotellen ja kaikki vaihto-
ehdot tutkien. Mitään vaihto-
ehtoa ei ole etukäteen lukkoon 
lyöty, Vanhala toteaa.

Sote-selvityshenkilötyöryhmä 
esitti maakunnalle palvelujen 

järjestämismalliksi 21 Keski-
Suomen kuntaa (pois lukien 
Jämsä ja Kuhmoinen) kattavaa 

sosiaali- ja terveydenhuoltoalu-
etta, jonka vastuukuntana toi-
mii Jyväskylän kaupunki. Kes-

ki-Suomen sote-alue kuuluisi 
Kuopion yliopistollisen sairaa-
lan erityisvastuualueeseen KYS-
ervaan kolmen muun sote-alu-
een kanssa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämislaki on lainsäädän-
tövalmistelussa vuonna 2013 
samanaikaisesti, kun Jyväsky-
län kaupungin ehdottamaa 9-11 
kunnan selvitysalueen erityis-
tä kuntajakoselvitystä tehdään. 
Kuntajaon muutokset sekä so-
siaali- ja terveydenhuollon pal-
velujen kuntaperustaisen järjes-
tämisen ratkaisut liittyvät kiin-
teästi toisiinsa. 

Sosiaali- ja terveysministeriö 
asettaa työryhmän valmistele-
maan järjestämislakia ja tuke-
maan palvelurakenneuudistuk-
sen toimeenpanoa. Hallituksen 
esitys on tarkoitus antaa edus-
kunnalle keväällä 2014 ja lain on 
tarkoitus tulla voimaan vuon-
na 2015.

Perusturvalautakunnan puheenjohtaja Mauno Vanhala korostaa, 
että kaikki vaihtoehdot ovat vielä auki sote-kuvioissa.

MaRko kauko

”
Avoimin mielin 
lähdetään liik

keelle maakunnan 
kanssa neuvotellen 
ja kaikki vaihto
ehdot tutkien. 
Mauno Vanhala

LauKaa

Toista sataa sijais- ja per-
hehoitoperhettä, lapsia ja 
aikuisia, eri puolilta Suo-
mea saapuu Laukaan Peu-
runkaan ensi viikon lau-
antaina 20.4. Jyväskyläs-
sä päämajaansa pitävä val-
takunnallinen Perhehoi-
toliitto täyttää silloin 30 
vuotta.

 Viime vuonna perhe-
hoidosta tuli lastensuoje-
lulain muutoksen myötä 
lastensuojelun sijaishuol-
lon ensisijainen muoto.

Liittoa oli perustamassa 
vuonna 1983 Keski-Suo-
men sijaisvanhempain yh-
distys kolmen muun alu-
eellisen yhdistyksen kans-
sa. Tänään sijaisvanhem-
pien ja perhehoitajien yh-
distyksiä on 21 eri puolilla 
Suomea ja niihin kuuluu 
noin 3800 jäsentä.

Liitto on toiminut per-
hehoitajien aseman pa-
rantamiseksi. Keskeinen 
saavutus on perhehoita-
jalain aikaansaaminen 
vuonna 1992.

Sijaisperheet
kokoontuvat
Peurungassa

JyväSKyLä

Karhuhavainto vei polii-
sin Jyväskylän Nenäinnie-
meen torstaina alkuillas-
ta. Hätäkeskukseen tuli 
ilmoitus Nenäinniemen 
asuinalueen tuntumas-
sa liikkuvasta karhusta, 
ja poliisi kävi tutkimas-
sa alueita noin kello 18 
aikaan. Partio ei nähnyt 
karhua eikä karhunjäl-
kiäkään löydetty.

On mahdollista, että 
karhuhavainto on liittynyt 
isompaan koiraan, jonka 
on nähty liikkuvan alueel-
la ennenkin, poliisi kertoi.

Jyväskylän Seudun 
Riistanhoitoyhdistyk-
sen suurpetoyhdyshen-
kilö Matti Mäkinen ker-
too, että karhuhavaintoja 
tehdään Jyväskylässä lä-
hes vuosittain, mutta lä-
hinnä haja-asutusalueen 
ulkopuolella tai esimer-
kiksi keväisin, kun karhut 
ovat niin sanotusti läpi-
kulkumatkallaan.

Kaupunkialueella kar-
huhavainnot ovat kuiten-
kin erittäin harvinaisia. 
Kesäkuussa 2007 kahden 
erauspennun matkaa seu-
rattiin Jyskän Asmalam-
mella ja Leppälahdessa sil-
loisen Jyväskylän maalais-
kunnan alueella.

Lyhyesti

JyväSKyLä

Valmetin metallityöväen 
ammattiosasto 74 vaatii, 
että Laukaan Vihtavuo-
ren ruutitehtaan toista-
sataa työpaikkaa on säi-
lytettävä. Valtio voisi tul-
la apuun ostamalla teh-
taan maa-alueen, osasto 
esittää.

Kevätkokous kauhisteli 
maakunnan teollisuusyri-
tysten työllisyyskehitystä 
ja paheksuttiin vielä eri-
tyisesti valtiotyönantajan 
toimia puolushallinnon ja 
hätäkeskuksen työpaikko-
jen alasajossa.

”Valtio 
pelastamaan
Vihtavuorta”

Keskisuomalainen 12.4.2013
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”Ovatko omat koululiikuntamuistosi pääsääntöisesti 
myönteisiä vai kielteisiä? Onko sinulla näkemyksiä sii-
tä, millaista koululiikunnan pitäisi olla?” Huhtikuun 11. 
päivä liikuntarakennuksen sali L-304 täyttyi noin 160 
osallistujasta, kun paneelikeskustelun aiheena oli Ihana 
kamala koululiikunta – vastaako liikunnanopetus tule-
vaisuuden haasteisiin?
 Professori Pilvikki Heikinaro-Johansson, profes-
sori Taru Lintunen ja dosentti Mikko Salasuo pitivät kou-
luliikuntakeskusteluun johdattelevat asiantuntija-alus-
tukset. Paneelikeskustelussa koululiikuntakokemuksista 
ja kilpailusta koululiikunnassa olivat keskustelemassa lii-
kunnanopettaja ja aerobicin maailmanmestari Tuuli Ma-
tinsalo, luokanopettaja ja Happeen salibandyjoukkueen 
pelaaja Jaska-Petteri Kunelius, opettajankouluttaja Kirsti 
Lauritsalo, nuorisotutkija Mikko Salasuo, sekä tietojär-
jestelmätieteen lehtori Panu Moilanen. Paneelikeskuste-
lua johti LitT tutkijatohtori Antti Laine. 
 Ennen paneelikeskustelua halukkailla oli mah-
dollisuus tutustua liikunta-rakennukseen liikuntakasva-
tuksen laitoksen avointen ovien päivässä.  

Fysioterapian tutkijasymposium 17.4.

Juhlavuoden tapahtumat jatkuivat 17.4. fysioterapian 
tutkijasymposiumilla, jonne osallistui noin 70 henkilöä. 
Terveystieteiden laitoksen ja Suomen Fysioterapeuttien 
järjestämä tutkijasymposium oli suunnattu fysioterapi-
an ja kuntoutuksen tutkijoille, käytännön työntekijöille, 
opettajille ja opiskelijoille. Ohjelmassa oli muun muassa 
hollantilaisen professorin Joost Dekkerin ja emerituspro-
fessori Esko Mälkiän luennot. 

Opiskelijoiden 6-lajiset SM-kisat Jyväskyläs-
sä 20.-28.4.

Huhtikuu huipentui Jyväskylässä järjestettyihin opiske-
lijoiden 6-lajisiin SM-kisoihin 20.-28.4. Lajeina olivat 
salibandy, jalkapallo, futsal, sulkapallo, squash ja pöytä-
tennis. Kisoihin osallistui noin 600 opiskelijaa ympäri 
Suomen. Opiskelijoiden SM-kisojen järjestäjinä olivat 
liikuntaseurat Liikunnan Riemu ja Kampuksen Dynamo, 
sekä liikunta- ja terveystieteiden ainejärjestö Sporticus. 

Terveystieteiden laitoksen IX Tieteen päivä 
23.4.

IX TIETEEN PÄIVÄ
TERVEYSTIETEIDEN LAITOS

 Tiistai 23.4.2013
Liikunta-rakennus
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The honorary speaker prof. Johan Eriksson 
graduated from University of Helsinki (UH) in 1986 
(MD), and received his specialist rights in internal 
medicine in 1994 and in general practice in 2005. 
He is chief physician at Helsinki University Central 
Hospital, has a permanent professorship at UH, 
and acts as a director for the Program of Public 
Health Research at Folkhälsan Research Center. 
He’s research interests include studies around the 
pathogenesis and prevention of Type 2 diabetes 
(T2D) and the metabolic syndrome, and the role 
of exercise in the treatment of T2D. In 1994 he 
initiated the Helsinki Birth Cohort Study (HBCS) 
including over 20 000 individuals. Primarily based 
upon findings from HBCS, it has been recognized 
that conditions and insults during critical periods 
of development have a substantial impact on 
an individual’s susceptibility to many non-
communicable diseases. Prof. Eriksson has over 
380 publications in internationally peer-reviewed 
journals.
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Toukokuu-elokuu
Liikuntatieteellisen tiedekunnan publiikki 
4.6.

Kevään aikana liikuntatieteellisestä tiedekunnasta val-
mistuneita opiskelijoita juhlittiin publiikissa 4.6. Noin 
50-henkinen, valmistuneista maistereista, heidän lähei-
sistään ja henkilökunnasta koostuva osallistujajoukko 
oli kuuntelemassa emeritusprofessori Lauri Laakson 
laulutervehdystä, dekaani Lasse Kannaksen puhetta sekä 
alumni Jouni Kallion ja tuoreen maisterin, Daniela Ek-
lundin puheenvuoroja. Lisäksi publiikissa kuultiin kam-
pusmuusikoiden musiikkiesityksiä.   
 Publiikin lopuksi dekaani jakoi palkinnot alum-
nitraditiokilpailun voittajille. Juhlavuoden aikana järjes-
tettiin alumnitraditiokilpailu, jonka voitti opiskelija Elina 
Pekkola Wall of Fame ehdotuksellaan. Liikuntaraken-
nukseen tullaan perustamaan Wall of Fame -seinä, johon 
kerätään erilaista materiaalia tiedekunnasta valmistunei-
den opiskelijoiden saavutuksista opiskeluajan jälkeen ja 
kuvia tiedekunnan tapahtumista. Toisen palkinnon sai 
opiskelija Jaakko Ropponen, joka ehdotti, että jatkossa 
valittaisiin vuosittain Liikunnan alumni.

23.4. päästiin tutustumaan vuoden 2012-2013 aikana val-
mistuneisiin terveystieteiden opinnäytetöihin Terveys-
tieteiden laitoksen IX Tieteen päivässä. Tieteen päivässä 
oli osallistujia noin 120, pääasiassa opiskelijoita, jatko-
opiskelijoita ja henkilökuntaa. Esillä oli 41 posteria ja päi-
vien aikana kuultiin 8 opiskelijan ja 4 tohtoriopiskelijan 
suullista esitystä. Vierailevina pääpuhujana oli Helsingin 
yliopiston professori Johan Eriksson aiheenaan Deve-
lopmental origins of aging. Yhteistyökumppaneiden pu-
heenvuorot pitivät KKI-ohjelman ohjelmakoordinaattori 
Miia Malvela LIKESiltä, GeroCenterin silloinen johtaja 
Ina Tarkka, sekä tutkija Jari Kanerva Liikuntatieteellisestä 
seurasta
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Liikuntatieteen Päivät 12.-13.6.

”Vain aasi liikkuu kepillä ja porkkanalla, liikuntatieto 
vain vuorovaikutuksessa”. Liikuntatieteellinen Seura, lii-
kuntatieteellinen tiedekunta, sekä opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö järjestivät XIII Liikuntatieteen Päivät 12.-13.6. 
liikuntatieteellisessä tiedekunnassa Liikunta-rakennuk-
sessa. Päivillä esiteltiin monipuolisesti liikuntatieteellistä 
tutkimus- ja kehitystyötä. Vierailevina luennoitsijoina 
olivat muun muassa ICSSPE:n varapresidentti Uri Sha-
effer Israelista, professori Stuart Biddle Englannista, sekä 
professori Martin Hagger Australiasta. Osallistujia päi-
villä oli noin 225.

Järjestäjät: 
Liikuntatieteellinen Seura, 

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta, 
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Valtion liikuntaneuvosto.

kepillä ja
porkkanalla,

Vain aasi liikkuu

liikuntatieto vain 
vuorovaikutuksessa

Jyväskylässä liikuntatieteellisessä tiedekunnassa

XIII Liikuntatieteen Päivillä 
12.–13.6.2013

Tutkijat ja soveltajat kohtaavat

1933–2013

Liikuntatieteellinen Seura

LTS:n puheenjohtaja Antti Uutela

ICSSPE:n varapresidentti Uri Shaeffer

OKM:n ylitarkastaja Kirsti Laine
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Yliopiston tiedekuntien yhteinen maisteri- ja tohtoripromootio 23.-25.8.

Jyväskylän yliopiston 150-juhlavuoden suurin tapahtu-
ma, yliopiston tiedekuntien yhteinen maisteri- ja tohtori-
promootio kokosi myös liikuntatieteellisen tiedekunnan 
väkeä Paviljonkiin 23.-25.8. Promootiossa maisterin tut-
kinnon suorittaneet saivat maisterin arvon, ja sen mer-
kiksi maisterisormuksen ja -seppeleen. Tohtorintutkin-
non suorittaneet saivat tohtorin arvon, minkä merkkinä 
on tohtorinhattu ja -miekka. Kolmipäiväinen juhla koos-
tui seppeleensitojaisista ja miekanhiojaisista, promootio-
aktista ja promootiokulkueesta, jumalanpalveluksesta, 
illallistanssiaisista ja promootioristeilystä sekä gratistan 
ja promoottorin karonkasta. 
 Tiedekunnan juhlavuonna tasavallan presidentti 
Sauli Niinistö ja emeritusprofessori Thomas McKenzie 
promovoitiin liikuntatieteellisen tiedekunnan kunnia-
tohtoreiksi. Promootioon ilmoittautui koko yliopistosta 
209 maisteria ja 161 tohtoria. Promootion priimamaiste-
ri oli LiTM Henna Haapala ja priimatohtori FT Marketta 
Niemelä. 
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Liikuntatieteiden kunniatohtoreiden esittely pro-
mootiotiedotteessa

Liikuntatieteiden tohtori h.c.
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö
Sauli Niinistö on Suomen tasavallan 12. presidentti. 
Eduskuntaan Niinistö valittiin ensimmäisen kerran 
vuonna 1987. Ministerin ura alkoi vuonna 1995 oi-
keusministerinä. Myöhemmin hänestä tuli Suomen 
pitkäaikaisin valtiovarainministeri. Niinistö on toi-
minut myös Euroopan Investointipankin varapää-
johtajana. Palattuaan eduskuntaan hän toimi edus-
kunnan puhemiehenä vuosina 2007-2011. Tasavallan 
presidentti Niinistö on toiminnallaan tukenut lasten 
ja nuorten hyväksi tehtävää työtä. Tässä työssään hän 
on korostanut liikunnan ja vapaaehtoistoiminnan 
merkitystä. Hän on toiminut myös Suomen Pallolii-
ton puheenjohtajana sekä vuoden 2009 taitoluistelun 
EM-kilpailujen järjestelytoimikunnan puheenjohta-
jana.

Liikuntatieteiden tohtori h.c.
Emeritusprofessori Thomas McKenzie
Emeritusprofessori Thomas McKenzie on kansain-
välisesti arvostettu liikuntapedagogiikan tutkija ja 
liikunnan ja terveyskasvatuksen opettajakoulutuk-
sen kehittäjä. Hän on työskennellyt merkittävän osan 
urastaan San Diegon yliopistossa Yhdysvalloissa. 
McKenzie on julkaissut yli 200 tieteellistä artikkelia, 
joissa keskeisenä teemana on lasten ja nuorten tervey-
den sekä fyysisen aktiivisuuden edistäminen. Hän on 
tehnyt pitkäaikaista yhteistyötä Jyväskylän yliopiston 
liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkijoiden kanssa. 
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Syyskuu
Yhteistyöllä menestykseen - tiede ja huippu-
urheilu kohtaavat Vuokatissa 5.9.

Vuokatin Urheiluopistolla järjestettiin 5.9. juhlavuoden 
merkeissä asiantuntijaseminaari. Liikuntabiologian lai-
toksen liikuntateknologian yksikkö aloitti toimintansa 
Vuokatissa kymmenen vuotta sitten. Professori Vesa Lin-
namo on johtanut yksikköä sen toiminnan alusta asti. 
 Yhteistyöllä menestykseen – tiede ja huippu-
urheilu kohtaavat Vuokatissa -seminaarissa huippu-ur-
heiluyksikön johtaja Mika Kojonkoski puhui tutkimus-
työn hyödyntämisestä huippu-urheilun näkökulmasta. 
KIHUn johtaja Jukka Viitasalo esitti, että yhteistyö ur-
heilijan polulla kehittyy sekä paikallisesti että valtakun-
nallisesti. Vuokatin urheiluopiston valmennuskeskuksen 
johtaja Jyri Pelkosen esityksen aiheena oli ”Vuokatti täh-
tää paalupaikalle lumilajeissa - Vuokatin Urheiluopis-
ton, urheiluakatemian, Kainuun prikaatin ja Jyväskylän 
yliopiston yhteistyö”. Hiihtäjä ja Mj Optima-Sport Oy:n 
toimitusjohtaja Jari Joutsenen esityksessä pohdittiin nä-
kökulmaa ” Huippu-urheilija ja yrittäjä - onko tieteestä 
ollut apua?”. Liikuntateknologiasta ja huippu-urheilusta 
puhui Vuokatin liikuntateknologian yksikön johtaja Vesa 
Linnamo. Juhlaseminaariin osallistui noin 40 kuulijaa.  

Liikuntapedagogiikan kansainvälinen tut-
kijaseminaari AIESEP Scientific Research 
Seminar “The Role of Physical Education 
Teacher Education in Ensuring Quality PE 
in the Classroom – Exploring Best Practise” 
12.-14.9.

Syyskuun 12.-14.9. 
liikuntakasvatuksen 
laitos järjesti Jyväsky-
lässä kansainvälisen 
AIESEPin tutkijase-
minaarin, jonka tee-
mana oli ”Physical 
Education Teacher 
Education (PETE): 
Effective Programs 
for Future Challen-
ges”.  Englanninkieli-
seen seminaariin ko-
koontui 55 kutsuttua 
luokanopettajakou-
lutuksen, varhaiskas-
vatuksen sekä liikun-
nan ja terveystiedon 
aineenopettajakoulu-
tuksen asiantuntijaa 
yhdestätoista maasta.  
 Seminaarissa 
keskusteltiin muun 
muassa laadukkaasta 
liikunnanopetuksesta 
ja liikunnanopettajan-
koulutuksen haasteis-
ta. CIMO: n johtaja 
Pasi Sahlberg esitteli 
seminaarissa suoma-

AIESEP Scientific Research Seminar 
2013

The Role of PETE in 
Ensuring Quality 

PE in the Classroom 
– Exploring Best Practice 

University of Jyväskylä, Finland. 
12-14th September 2013.

For further information please contact:

Professor 
Pilvikki Heikinaro-Johansson 

AIESEP President, Seminar Director

pilvikki.heikinaro-johansson@jyu.fi

Support: 
Ministry of Education and Culture

UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ
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laista koulujärjestelmää ja Jyväskylän yliopiston professori 
Helena Rasku-Puttosen kertoi opiskelijoiden opintopol-
kujen tukemisesta Jyväskylän yliopistossa. Professori Hans 
Van der Marsh Yhdysvalloista piti esitelmän koko koulun 
liikunnallistamisesta SPARK -ohjelman avulla ja professo-
ri Mary O’Sullivan Irlannista puhui liikunnanopettajakou-
lutukseen kohdistuvasta tutkimuksesta. Seminaarin toteu-
tuksesta vastasi professori Pilvikki Heikinaro-Johansson.
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YLIOPISTOPÄIVÄT 
10.–11.10.2013

Koulutuksen ja tutkimuksen menestystarina 

LIIKUNTATIETEELLINEN  

TIEDEKUNTA 50 VUOTTA

PERJANTAI 11.10.2013 KLO 9 – 13

klo 9 –10.30 VALMENTAJAKAHVIT, L-rakennus, sali L304 
Vieraana KIHU:n johtaja Jukka Viitasalo. Aiheena huippu- 
urheilun osaamisyksikön toiminta. Tervetuloa rentoon 
keskustelufoorumiin! Kahvitarjoilu.

klo 9 –12  LIIKUNTALABORATORIOT TUTUKSI 
 Avoimet ovet Vivecassa ja liikunta- ja terveys- 

laboratorioissa, Rautpohjankatu 8, käynti Vivecan aulaan 
pallokenttien puolelta. Ohjelmassa mm. 

	 •	 Demokahvila: Nallepainia ja liikuntapaikat verkossa 
•	 Onko sinulla riittävästi juoksupoikia hapenkuljetukseen 

  (Hb-mittaus)
	 •		Löytyykö sinulta lihaksia? – tarkistus ultraäänellä
	 •		Toimiiko aivojen ja lihasten yhteistyö?
	 •		Onko sinulla ponnistusvoimaa –  

 pärjäätkö Janne Ahoselle?
	 •		Euroopan mestarin kestävyystesti juoksumatolla
	 •		Näin mitataan kantaluuta
	 •		Millaisin askelin kävelet?

Klo 11–13 LIIKUNNALTA VALMISTUNEIDEN ALUMNIEN KUULUMISIA

Liikuntakasvatus, L-rakennus, sali L304 
Luennoitsijoina: Teatterikorkeakoulun lehtori Seppo 
Kumpulainen sekä liikunnan- ja terveystiedon opettajat 
Tarja Rasimus-Järvinen ja Ari Jalovaara sekä Varalan 
urheiluopisto rehtori Kimmo Sirainen.

Liikuntabiologia, yliopiston päärakennus, sali C4  
Luennoitsijoina: Olympiakomitean Urheiluakatemiaohjel-
man valmennuspäällikkö Asko Härkönen, liikunta fysiologi 
Mia Kaukonen, Olympiakomitean Huippuurheiluyksikön 
lajiryhmävastaava Mika Lehtimäki, päävalmentaja Ilkka 
Mäkelä, Suomen Palloliitto, valmentaja Marjoona Teljo, 
Swimming Jyväskylä ja valmennuskeskuksen johtaja 
Tapio Korjus, Kuortaneen Urheiluopisto.

Liikunnan yhteiskuntatieteet, L-rakennus, sali L209 
Luennoitsijoina: korkeakoululiikunnan suunnittelija Henna 
Törmänen, liikuntatieteellisen seuran koordinaattori, 
olympia voittaja Toni Piispanen ja liikunta-alan yrittäjä 
Anne Valta.  

Terveystieteet, L-rakennus, sali L303 
Luennoitsijoina: yliopistonopettaja Päivi Eskola, Jyväsky-
län yliopiston avoin yliopisto, projektisuunnittelija Markku 
Holmi, Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry, projektipäällikkö 
Sanna Salmela, Terveempi Pohjois-Suomi 2 -hanke sekä 
kehittämispäällikkö Hanna Kuninkaanniemi, Mikkelin 
ammattikorkeakoulu.

Kv-maisteriohjelmat/the International Master’s Degree Programmes,
Yliopiston päärakennus/the Main building, sali/hall C3
 Luennoitsijoina/lecturers: Post graduate student Maria 

Küüsmaa, Department of Biology of Physical Activity, 
JYU, Head of Organisational Sports Unit Eeva Sunnari, 
City of Turku, Project coordinator Pinja Laitinen, LIKES 
- Research Center for Sport and Health Siences and 
Research Associate Sandy Adam, University of Leipzig. 

klo 11–13  YLEISÖLUENTOJA LIIKUNNAN JA TERVEYDEN  
ASIANTUNTIJOILTA, L-rakennus, sali L302

 Tilaisuuden avaus, professori, varadekaani Taru Lintunen

 •	Miksi lapsi tarvitsee liikuntaa? yliopistotutkija Arja 
Sääkslahti 
•	Arkiliikuntaa perheissä, professori Taija Juutinen 
•	Liikunta ja terveys – onko mitään, mihin liikunta ei  
vaikuttaisi? professori Urho Kujala 
•	Lihasvoiman kautta toimintakykyä kaikille väestö-
ryhmille, professori Keijo Häkkinen 
•	Aktiivisena vanheneminen ja osallisuus, professori 
Taina Rantanen

klo 11–13  LIIKUNTAKASVATUKSEN AVOIMET OVET  
L-rakennuksen liikuntasalit. Kiinnostaako kehonhuolto, 
paritanssi, telinevoimistelu tai erityis liikunta? Tutustu 
liikunnan opiskelijoiden lajidemoihin. 

LIIKUNTATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN 50-VUOTISJUHLAVUODEN 
PÄÄJUHLA JA ILTATILAISUUS 
 Etukäteen pääjuhlaan ja iltajuhlaan ilmoittautuneille kutsu- 
 vieraille, alumneille, opiskelijoille ja henkilökunnalle.

INFOPISTE AVOINNA LIIKUNNAN AULASSA TO JA PE KLO 9–12

LISÄTIETOJA: www.jyu.fi/yliopistopaivat

Lokakuu
Yliopistopäivät ja alumnitapahtumia liikun-
tatieteellisessä tiedekunnassa 10.-11.10.

Lokakuun 10.-11. päivien juhlatilaisuudet olivat osa lii-
kuntatieteellisen tiedekunnan Yliopistopäiviä. Yliopisto-
päivien aikana tiedekunnassa järjestettiin monipuolista 
ohjelmaa niin opiskelijoille, alumneille, henkilökunnalle 
kuin suurelle yleisölle. Juhlavuosi huipentui liikuntatie-
teellinen tiedekunta 50 vuotta -pääjuhlaan ja iltatilaisuu-
teen 11.10. Yliopistopäiville osallistui noin 750 henkilöä.  
 Yliopistopäivät kokosivat Jyväskylään suuren 
joukon liikunnalta valmistuneita alumneja. Yliopisto-
päivien yhteydessä järjestettiin mm. luentoja alumneil-
ta nykyisille opiskelijoille ja aloitettiin uusi perinne va-
litsemalla liikunnan ensimmäiseksi vuoden alumniksi 
LitM, HuK Kirsti Partanen. Hänet nimettiin myös koko 
yliopiston Vuoden alumniksi 2013. Jatkossa vuoden lii-
kunnan alumni tullaan valitsemaan vuosittain. 
 Yliopistopäivät olivat hyvä mahdollisuus  tavata 
opiskeluaikojen tuttuja, ja alumnit tapasivatkin toisiaan 
omatoimisissa alumnitapaamisissa. Liikunnan yhteis-
kuntatieteillä oli yhteinen alumni-ilta kaikille kyseisestä 
pääaineesta valmistuneille alumneille. 
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YLIOPISTOPÄIVÄT 
10.–11.10.2013

Koulutuksen ja tutkimuksen menestystarina 
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urheilun osaamisyksikön toiminta. Tervetuloa rentoon 
keskustelufoorumiin! Kahvitarjoilu.

klo 9 –12  LIIKUNTALABORATORIOT TUTUKSI 
 Avoimet ovet Vivecassa ja liikunta- ja terveys- 
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pallokenttien puolelta. Ohjelmassa mm. 

	 •	 Demokahvila: Nallepainia ja liikuntapaikat verkossa 
•	 Onko sinulla riittävästi juoksupoikia hapenkuljetukseen 

  (Hb-mittaus)
	 •		Löytyykö sinulta lihaksia? – tarkistus ultraäänellä
	 •		Toimiiko aivojen ja lihasten yhteistyö?
	 •		Onko sinulla ponnistusvoimaa –  

 pärjäätkö Janne Ahoselle?
	 •		Euroopan mestarin kestävyystesti juoksumatolla
	 •		Näin mitataan kantaluuta
	 •		Millaisin askelin kävelet?

Klo 11–13 LIIKUNNALTA VALMISTUNEIDEN ALUMNIEN KUULUMISIA

Liikuntakasvatus, L-rakennus, sali L304 
Luennoitsijoina: Teatterikorkeakoulun lehtori Seppo 
Kumpulainen sekä liikunnan- ja terveystiedon opettajat 
Tarja Rasimus-Järvinen ja Ari Jalovaara sekä Varalan 
urheiluopisto rehtori Kimmo Sirainen.

Liikuntabiologia, yliopiston päärakennus, sali C4  
Luennoitsijoina: Olympiakomitean Urheiluakatemiaohjel-
man valmennuspäällikkö Asko Härkönen, liikunta fysiologi 
Mia Kaukonen, Olympiakomitean Huippuurheiluyksikön 
lajiryhmävastaava Mika Lehtimäki, päävalmentaja Ilkka 
Mäkelä, Suomen Palloliitto, valmentaja Marjoona Teljo, 
Swimming Jyväskylä ja valmennuskeskuksen johtaja 
Tapio Korjus, Kuortaneen Urheiluopisto.

Liikunnan yhteiskuntatieteet, L-rakennus, sali L209 
Luennoitsijoina: korkeakoululiikunnan suunnittelija Henna 
Törmänen, liikuntatieteellisen seuran koordinaattori, 
olympia voittaja Toni Piispanen ja liikunta-alan yrittäjä 
Anne Valta.  

Terveystieteet, L-rakennus, sali L303 
Luennoitsijoina: yliopistonopettaja Päivi Eskola, Jyväsky-
län yliopiston avoin yliopisto, projektisuunnittelija Markku 
Holmi, Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry, projektipäällikkö 
Sanna Salmela, Terveempi Pohjois-Suomi 2 -hanke sekä 
kehittämispäällikkö Hanna Kuninkaanniemi, Mikkelin 
ammattikorkeakoulu.

Kv-maisteriohjelmat/the International Master’s Degree Programmes,
Yliopiston päärakennus/the Main building, sali/hall C3
 Luennoitsijoina/lecturers: Post graduate student Maria 

Küüsmaa, Department of Biology of Physical Activity, 
JYU, Head of Organisational Sports Unit Eeva Sunnari, 
City of Turku, Project coordinator Pinja Laitinen, LIKES 
- Research Center for Sport and Health Siences and 
Research Associate Sandy Adam, University of Leipzig. 

klo 11–13  YLEISÖLUENTOJA LIIKUNNAN JA TERVEYDEN  
ASIANTUNTIJOILTA, L-rakennus, sali L302

 Tilaisuuden avaus, professori, varadekaani Taru Lintunen

 •	Miksi lapsi tarvitsee liikuntaa? yliopistotutkija Arja 
Sääkslahti 
•	Arkiliikuntaa perheissä, professori Taija Juutinen 
•	Liikunta ja terveys – onko mitään, mihin liikunta ei  
vaikuttaisi? professori Urho Kujala 
•	Lihasvoiman kautta toimintakykyä kaikille väestö-
ryhmille, professori Keijo Häkkinen 
•	Aktiivisena vanheneminen ja osallisuus, professori 
Taina Rantanen

klo 11–13  LIIKUNTAKASVATUKSEN AVOIMET OVET  
L-rakennuksen liikuntasalit. Kiinnostaako kehonhuolto, 
paritanssi, telinevoimistelu tai erityis liikunta? Tutustu 
liikunnan opiskelijoiden lajidemoihin. 

LIIKUNTATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN 50-VUOTISJUHLAVUODEN 
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Koulutuksen ja tutkimuksen menestystari-
na. Liikuntatieteellisen tiedekunnan 50-vuo-
tisjuhlanäyttely 10.10.2013 - 17.3.2014

Liikuntatieteellisen tiedekunnan 50-vuotisjuhlanäyttelyn 
avajaiset käynnistivät yliopistopäivät 10.10.2013. Näyt-
tely toteutettiin Jyväskylän yliopiston museon ja liikun-
tatieteellisen tiedekunnan yhteistyönä. Tiedekunnassa 
työskennelleet eläköityneet työntekijät ja emeritukset 
olivat suureksi avuksi näyttelyn ideoinnissa ja toteutuk-
sen suunnittelussa. Näyttelyn avasivat emeritusprofessori 
Pauli Vuolle ja dekaani Lasse Kannas.  Yliopiston muse-
on puheenvuoron käytti museon johtaja professori Janne 
Vilkuna. 50-vuotisjuhlanäyttelyn ohessa avattiin myös 
valokuvaaja Matti Salmen valokuvanäyttely Kulmanoja 
- Matti Salmen ajatuksia liikunnasta. 50-vuotisjuhlanäyt-
tely oli esillä huhtikuuhun  2014 asti. 

Näyttelyn ideointiin ja muistelutyöhön osallistuneet:

Lasse Kannas, dekaani
Pirjo Vuorinen, intendentti
Teemu Korkiakangas, suunnittelija
Heikki Herva, hallintopäällikkö
Esa Nykänen, amanuenssi
Roope Nieminen, hallintopäällikkö (eläkkeellä)
Juha Rantakari, opintoasiainpäällikkö (eläkkeellä)
Irja Nurminen, osastosihteeri (eläkkeellä)
Liisa Nieminen, osastosihteeri (eläkkeellä)
Esa Santala, lehtori (eläkkeellä)
Pauli Vuolle, professori emeritus
Paavo Komi, professori emeritus
Risto Telama, professori emeritus
Reijo Pirttimäki, amanuenssi (eläkkeellä)
Juhani Kirjonen, professori emeritus
Lauri Laakso, professori emeritus
Harri Suominen, professori emeritus
Eino Heikkinen, professori emeritus
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LIPAT henkinen aamupäivä. Opiskelijoiden 
järjestämä liikuntatapahtuma 10.10.

Opiskelijat järjestivät Liikunnan palloilutapahtuman (LI-
PAT) hengessä rentoa kilpailuhenkistä tekemistä aamu-
päiväksi 10.10.  Noin 30 opiskelijaa kokoontui liikuntasa-
leihin kaupunkisodan ja apinaradan merkeissä. 

Kallis urheilu -seminaari 10.10. Liikunnan 
romahtanut tasa-arvo? Urheilu kansakun-
nan rakentajasta viihdespektaakkeliksi

Kallis urheilu -seminaari veti mielenkiintoisella aiheel-
laan ”Liikunnan romahtanut tasa-arvo? Urheilu kan-
sakunnan rakentajasta viihdespektaakkeliksi” noin 400 
henkilöä kuuntelemaan luento-osuuksia 10.10. Seminaa-
rin aikana luennoitiin urheilun kansainvälisistä ja kan-
sallisista muutossuunnista (professori Hannu Itkonen 
Jyväskylän yliopistosta), Olympiakomitean huippu-ur-
heilulinjauksista (Olympiakomitean puheenjohtaja Risto 
Nieminen) ja kunnallisten liikuntapalveluiden tulevai-
suudesta (Salon kaupungin liikuntatoimenjohtaja Hilpi 
Tanska). Professori Chris Gratton Iso-Britanniasta puhui 
aiheesta ”sport as a global entertainment”.  
 Noin 300 henkilöä seurasi myös seminaarin pa-
neelikeskustelua. Liikunnan romahtaneesta tasa-arvosta 
keskustelivat Salon kaupungin liikuntatoimenjohtaja Hil-
pi Tanska, Olympiakomitean puheenjohtaja Risto Niemi-

nen, valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri Minna Paaja-
nen, LTS:n koordinaattori Toni Piispanen sekä professori 
Hannu Itkonen.   
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Kallis urheilu -seminaari
Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylä 10.10.2013 

Ohjelmassa klo 12: 

Dekaani Lasse Kannas:
Seminaarin avaus

Professori Hannu Itkonen:
Urheilun kansainväliset ja kansalliset muutossuunnat

Professori Chris Gratton:
Sport as a Global Entertainment

Puheenjohtaja Risto Nieminen:
Olympiakomitean huippu-urheilulinjaukset

Liikuntatoimenjohtaja Hilpi Tanska:
Kunnallisten liikuntapalvelujen tulevaisuus? 

Paneelikeskustelussa klo 15:

Risto Nieminen , Olympiakomitea
Minna Paajanen , OKM
Toni Piispanen , LTS
Hannu Itkonen , JY
Kari L. Keskinen , LTS
Hilpi Tanska, Salo
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www.jyu.fi/yliopistopaivat

Paralympialaisten kultamitalisti 2012, maailmanmestari 2013 Toni Piispanen palkittiin seminaarissa.
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Yleisötapahtuma: Liikuntailta 
– tanssi- ja liikuntaesityksiä 10.10.

Liikuntatieteellisen tiedekunnan ja liikunnanopettaja-
koulutuksen juhlavuoden kunniaksi herätettiin henkiin 
legendaarinen Liikuntailta, joka järjestettiin ensimmäisiä 
kertoja jo 1970-luvulla. 
 Liikuntaillan aikana liikuntatieteellisen tiedekun-
nan entiset ja nykyiset opiskelijat sekä henkilökunta esitti-
vät taidokkaita liikunta- ja tanssiesityksiä, joihin lukeutui 

PERINTEINEN LIIKUNTAILTA

TO 10.10. KLO 17.30  

YLIOPISTON JUHLASALISSA (C-RAKENNUS) 

Tule nauttimaan entisten ja nykyisten liikunnan - 

opiskelijoiden taidokkaista liikunta- ja tanssiesityksistä. Tapahtuma 

on osa liikuntatieteellisen tiedekunnan 50-vuotisjuhlavuotta.   

Liput tuntia ennen ovelta, maksu vain käteisellä:  

15 € / 10 € opiskelijat ja eläkeläiset / 5 € lapset alle 12 v ja Sporticuksen jäsenet

Lämpimästi tervetuloa!

muun muassa historiallista tanssia, jazzia, nykytanssia, 
afroa, capoeiraa, maoritanssia, tanssillista voimistelua, 
näytösvoimistelua, kehorytmejä ja telinevoimistelua. Oh-
jelman suunnittelusta ja ohjauksesta vastasivat lehtorit 
Merja Kalaja, Mariana Siljamäki, Anu Penttinen ja Pipsa 
Nieminen. 
 Päärakennus täyttyi yhteensä noin 600 katsojasta 
ja esiintyjästä. Tapahtuman lipputulot 5000 euroa lahjoi-
tettiin 30.10. Keski-Suomen keskussairaalan lastentautien 
yksikölle. 
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Valmentajakahvit 11.10.

Sporticuksen ja Liikunnan Riemun järjestämä Valmenta-
jakahvit on säännöllisesti järjestettävä, rento keskustelu-
foorumi, jossa vaihdetaan ajatuksia muun muassa liikun-
nasta, urheilusta ja valmentamisesta. Yliopistopäivillä 
Valmentajakahvien aiheena oli huippu-urheilun osaa-
misyksikön toiminta ja vieraana oli KIHU:n  johtaja Juk-
ka Viitasalo.  Tilaisuuteen osallistui noin 120 henkilöä. 

Liikuntalaboratoriot tutuiksi - avoimet ovet 
Vivecalla ja liikunta- ja terveyslaboratoriolla, 
Demokahvila Vivecalla 11.10.

Aamupäivä alkoi liikuntalaboratorioiden avoimilla ovil-
la ja Vivecan demokahvilalla. Kaikille avoimessa tapah-
tumassa esiteltiin liikunta- ja terveyslaboratorioiden ja 
Vicvecan toimintaa opastetulla rastikierroksella. Mielen-
kiintoiset rastit houkuttivat aamupäivän aikana paikalle 
jopa 400 osallistujaa. 

av
o

im
et

 o
v

et
 t

u
t

k
im

u
sl

a
bo

r
a
t
o

r
io

il
la

 j
a

 V
iv

ec
a

ll
a

startti

12

3

4

5
6

7

8

9

10

1112

13

Tutustu liikuntatieteellisen tiedekunnan 
tutkimuslaboratorioihin ja Viveca- 
yksikköön pe 11.10.2013 klo 9 - 12.  

Starttaa kierrokselle Viveca-rakennuksen 
pääaulasta (Rautpohjankatu 8, sisäpiha, 
urheilukenttien puolelta).

6

Demokahvila:
Nallepainia ja 
liikuntapaikat verkossa.

VIVECAN PÄÄAULA
VIVECA 122
Onko sinulla riittävästi 
juoksupoikia hapen- 
kuljetukseen?  
(Hb-mittaus)

VIVECA 111

VIVECA 114

VIVECA 109

VIVECA 126

LL 172
Euroopan mestarin 
kestävyystesti 
juoksumatolla

JUOKSUSUORA LL 180

LL 135

LL 124

LL 142
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Isometrisen maksimi-
voiman mittaaminen: 
puristusvoima, jalka-
prässi ja hauiskääntö. 
Kestävyystesti (pp-ergo). 
Rasvaa vai lihasta: 
kehon koostumusmittaus 

VIVECA 125
Löytyykö sinulta 
lihaksia? (ultraääni) 
Toimiiko aivojen ja  
lihasten yhteistyö?

Valmennus- ja  
testausopin 
mittausten esittely

Liikeanimaatio
3-dimensionaalisessa
avaruudessa.
Onko sinulla
ponnistusvoimaa? 

Pärjäätkö  
Janne Ahoselle?

Näin mitataan  
kantaluuta.  
Millaisin askelin  
kävelet?

Huojuntaa vai ei? 
Tasapainomittaus

Biokemian labrassa 
tapahtuu: Heraproteiini 
vaikuttaa lihaksen  
energian käyttöön. 

!
Lihas-, luu- ja aivo-
kudoksen sisällä: 
kolmiulotteista mikro- 
skopiaa.

Soluviljelylaboratorion 
esittely: Lihassolut 
kasvavat myös maljalla.

Koko kehon koostumus: 
luuta, lihasta vai rasvaa?

?

startti

aivot & lihakset  

 &

Tiedätkö  
kaikki alueesi 
liikuntapaikat? 
*

----kävelytesti 
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Liikunnalla tapahtuu 11.10.

Valmentajakahvien ja liikuntalaboratorioiden avointen 
ovien jälkeen Liikunta-rakennuksessa oli monenlais-
ta ohjelmaa rinnakkain. Liikuntakasvatuksen laitoksen 
avoimien ovien päivässä halukkaat pääsivät osallistumaan 
yhdessä liikunnanopiskelijoiden kanssa opetukseen eli 
lajidemoihin esimerkiksi kehonhuollossa, paritanssissa, 
telinevoimistelussa ja erityisliikunnassa. Avoimissa ovis-
sa vieraili muun muassa jyväskyläläisiä peruskoulun op-
pilaita. 
 Liikunnan saleissa liikuntakasvatuksen, liikunta-
biologian, liikunnan yhteiskuntatieteiden, terveystietei-
den ja kansainvälisten maisteriohjelmien alumnit kertoi-
vat opiskeluistaan ja työuristaan nykyisille opiskelijoille 
ja muille innokkaille kuulijoille. 
 Alumniluentojen kanssa samaan aikaan pidet-
tiin myös yleisöluentoja liikunnan ja terveyden asian-
tuntijoilta. Luennoilla tarkasteltiin liikuntaa eri näkö-
kulmista kattaen koko elämänkaari. Yliopistotutkija Arja 
Sääkslahti piti luennon aiheesta ”Miksi lapsi tarvitsee 
liikuntaa?”.  Professori Taija Juutisen aiheena oli arkilii-
kunta perheissä. Professori Urho Kujala puhui aiheesta 
”Liikunta ja terveys – onko mitään, mihin liikunta ei vai-
kuttaisi?”. Professori Keijo Häkkinen puhui siitä, miten 
lihasvoiman kautta saataisiin toimintakykyä kaikille vä-
estöryhmille. Professori Taina Rantasen esityksessä taas 
pohdittiin aktiivisena vanhenemista ja osallisuutta. 
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Liikuntatieteellinen tiedekunta 50 vuotta 
pääjuhla ”Koulutuksen ja tutkimuksen me-
nestystarina” 11.10.

Liikuntatieteellinen tiedekunta 50 vuotta pääjuhlaa vie-
tettiin 11.10.2013. Yhteensä 600 kutsuvierasta, alumnia, 
entistä ja nykyistä henkilökuntaa sekä opiskelijoita ko-
koontui päärakennuksen juhlasaliin seuraamaan pää-
juhlan korkeatasoista ja nostalgiaa henkivää ohjelmaan. 
Tervehdyksensä juhlaan toivat rehtori Matti Manninen, 
kaupunginjohtaja Markku Andersson, sekä johtaja Harri 
Syväsalmi opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Juhlaesitel-
män piti pääjohtaja Pekka Puska Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitokselta. Mielenkiintoisten puheiden ja Jyväskylän 
yliopiston puhallinorkesteri Puhkupillien musiikkiesi-
tysten lisäksi yleisö pääsi nauttimaan Campuksen Koon-

non tanssiesityksistä ja kuuntelemaan LitT Pirkko Num-
misen terveisiä ensimmäiseltä vuosikurssilta 1963 ja 
yliopiston ja liikunnan Vuoden 2013 alumnin LitM, HuK 
Kirsti Partasen kokemuksia aiheesta ”Minun Liikunta-
ni”. Naurua ja innokkuutta yleisössä herätti otokset TV 
dokumentista Muistikuvia 1960-luvuun Liikunnalta. 
Emeritusprofessori Lauri Laakso pienoismonologi Elsa 
taas yhtä aikaa nauratti ja vakavoitti yleisön pohtimaan 
vanhenemista. Lopuksi dekaani Lasse Kannas esitti juh-
lan päätössanat muistaen erityisesti liikuntatieteellisen 
tiedekunnan ensimmäisiä opiskelijoita ja opettajia.
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Urheilu  I  Liikuntatieteellinen 50 vuotta Esimies:
Ari Mäntylä, p. 014 622 409
Uutispäivystys: 
p. 014 622 262

Sähköposti: 
urheilu@keskisuomalainen.fi 
etunimi.sukunimi@
keskisuomalainen.fi 

Osoite: 
Urheilu, 
PL 159, 40101 Jyväskylä

Kiertolaisista 
liikuttajiksi
Vahvat voimistelupersoonat: 
Vuoden alumni Kirsti Partanen 
ja Erkki Tervo saapuivat 
opiskelijoiksi vuonna 1970.
JYVÄSKYLÄ
Tommi Roimela

–�Minä olin vuosikurssin pap-
pa ja Kirsti juniori, Erkki Ter-
vo muistelee.

–�En minä kaikkein nuo-
rin kuitenkaan ollut, Kirsti 
Partanen korjaa.

Niin tai näin. Ja aloitus-
vuodestaan (1970) liikun-
tatieteellisessä ystävykset 
ja valtavan pitkän päivätyön 
voimistelun ja liikunnan hy-
väksi tehneet persoonat ovat 
samaa mieltä.

–�Me aloitettiin kiertolaisi-
na, Tervo naurahtaa.

–�Sitten keväällä 1971 Lii-
TerI (Liikunnan nykyinen 
päärakennus) vihittiin. Se oli 
hieno tilaisuus ja esimerkiksi 
Urho Kekkonen oli paikalla, 
Partanen jatkaa.

Partaselle liikuntatieteelli-
sen 50-vuotisjuhla oli tuplasti 
juhlallinen, sillä hänet ku-
kitettiin perjantai-iltapäivän 
tilaisuudessa vuoden 2013 
alumnina. Partanen ilahtui 
valinnastaan – luonnollisesti.

–�Sydämeni sykkii liikun-
nalle. Koen edelleen oleva-
ni yliopiston kasvatti, suojatti 
ja oppilas, Partanen painotti 
kiitospuheessaan.

Opiskeluvuosiensa jälkeen 
Partanen ehti toimia useita 
vuosia liikunnanopettajana, 
mutta sitten järjestötyö vei 
mennessään. Hänellä oli vah-
va rooli esimerkiksi Suomen 
Voimistelu- ja Liikuntaseurat 
(SVoLi) ja Suomen voimiste-
luliiton (SVL) yhdistymisessä 
vuonna 2004. Partasen usko-
maton työ palkittiin tammi-
kuussa 2012 Vuoden urhei-
luvaikuttajan palkinnolla. 
Nykyisin yrittäjänä toimivaa 
Partasta voidaan pitää yhtenä 
maamme merkittävimmistä 
liikunta-alan osaajista.

–�Silloin, kun me tulimme, 
täällä oltiin hyvin urheilupai-
notteisia. Kansanterveydestä 
ei liikunnan yhteydessä silloin 
puhuttu, Partanen muistelee.

Nykyisin on toisin. Sekä ai-
kuisten että lasten passiivi-
suus ovat nousseet liikunta-
keskustelussa ykkösasiaksi.

–�Vanhempien tietoisuus 
on tärkeä asia. Jos isä tai äi-
ti on sohvaperunoita, lapsi 
ei kovin helposti opi liikku-
maan. Sitten tietysti päivä-
kodeilla, kouluilla ja seuran 
yhteistyöllä on iso merkitys, 
liikkuva koulu -mallia kan-
nattava Partanen miettii.

–�Asenteista liikunta on lo-
pulta kiinni. Suomessa olo-
suhteet liikkumiseen ovat 
kunnossa, hän huomauttaa.

Tervo puolestaan on liikun-
tatieteellisessä legendaarinen 
hahmo. Hän ehti ennen eläk-
keelle ”joutumistaan” toimia 
tiedekunnan lehtorina lähes 
40 vuoden ajan. Tervo – jos 
kuka – tietää, miten nuorten 
osaaminen hänen ykköslajis-
saan telinevoimistelussa on 
vuosien aikana muuttunut. 
Vastaus voi yllättää.

–�Se on mennyt todel-
la paljon parempaan suun-
taan. Aktiivinen porukka 
on alkanut harrastaa moni-
puolisemmin ja he ovat ir-
ti lajisidonnaisuudesta. Nyt 
voimistelu on noussut ihan 

uutta reittiä vahvaksi lajik-
si, Tervo viittaa nuoremman 
polven uusiin lajeihin, joissa 
erilainen temppuilu on isos-
sa roolissa.

Parempaan suuntaan me-
no ei tarkoita kuitenkaan si-
tä, että tilanne olisi Suomes-
sa liikunnallisesti parempi. 
Ongelma ovat ne, jotka eivät 
liiku ollenkaan. Se porukka 
ei luonnollisesti ole käynyt 
Tervon pääsykokeissa.

–�Eriytyminen on tosi suur-
ta. Osa harrastaa todella to-
della paljon ja osa ei ollen-
kaan. Liikkumiserot ovat isot, 
myös Partanen korostaa.

Perjantaina Tervo ja Parta-
nen eivät kuitenkaan liikaa 
murehtineet passiivista kan-
sakuntaa. Torstaista asti yli-
opistolla on liikkunut valta-
va määrä molempien vanho-
ja kurssikavereita ja opiskeli-
joita muilta vuosikursseilta. 

–�Suurin ongelma on, kun 
ei meinaa tunnistaa kaikkia 
tuttuja, Partanen naurahtaa.

Torstaina Partanen eh-
ti muistella opiskeluaikoja 
myös Ylä-Ruthilla.

–�Ilman muuta mentiin ”si-
vukirjastoon”. Hauskaa oli, 
että siellä oli noin 20 nyky-
opiskelijaa. On hienoa, että 
perinteet säilyvät, Partanen 
hymyilee.

”
Silloin, kun me 
tulimme, täällä 

oltiin hyvin urhei-
lupainotteisia.
Kirsti Partanen

Erkki Tervo ja Kirsti Partanen ovat innostaneet kansalaisia liik-
kumaan jo 40 vuoden ajan.

JAANA KAUTTO

Kämppisten juhlahetki
JYVÄSKYLÄ
Ari Mäntylä

Osoitteessa Yliopistonkatu 2 
asui kaksi kunnianhimoista lii-
kunnan opiskelijaa 1960-luvun 
alussa ja heitä yhdisti aitajuok-
su. Jämsänkoskella 8. elokuuta 
1941 syntynyt Tapani Ilkka kil-
paili 400 metrin aitajuoksussa, 
kun Alavudella 27. joulukuuta 
1939 syntyneen Antti Lanamä-
en laji oli 110 metrin aitajuoksu. 
Molemmat olivat aloittaneet lii-
kuntakasvatuksen opinnot Jy-
väskylän Kasvatusopillisessa 
korkeakoulussa syksyllä 1963.

–�Asuin ensimmäisen vuoden 
pituushyppääjä Aarre Asialan 
kanssa ja seuraavat vuodet Tap-
san kanssa. Se oli urheilemisen 
kannalta erinomainen asia. Me 
opiskeltiin ja harjoiteltiin toinen 
toistaan kannustaen, Lanamäki 
kertoi perjantaina liikuntatie-
teellisen tiedekunnan 50-vuo-
tisjuhlassa Jyväskylässä.

Kämppisten opiskelija-asunto 
oli loistavalla paikalla korkea-
koulun ja Harjun urheiluken-
tän tuntumassa.

– Olihan se hienoa, kun pys-
tyi kävelemään kentälle. Muut 
harjoitusolosuhteet olivat sitten 
aivan surkeat. Vanhalla uima-
hallilla oli jonkinmoinen punt-
tisali ja ammattikoulun käytä-

vällä käytiin juoksemassa, mutta 
ei sitäkään voinut käyttää kuin 
tiettyinä päivinä tiettyihin aikoi-
hin, Lanamäki muisteli.

Ilkka ja Lanamäki ulottivat 
juoksulenkkinsä Lutakkoon ja 
sairaalan mäki oli hyvän vaati-
va treenimaasto.

– Tuomiojärveä on kierretty 
ja Harjun portaita juostu, Lana-
mäki virkkoi.

Aina ei opiskelun yhdistämi-
nen harjoitteluun sujunut kit-
katta.

–�Ensimmäiset talvikurssit pi-
dettiin Laajavuoressa, eikä Poh-
janmaan mies ollut tietenkään 
koskaan lasketellut. Ei ollut his-
sejä ja jouduttiin tamppaamal-
la nousemaan rinnettä ylös. Ja 
sehän on aivan hirveää hom-
maa jaloille. Seuraavana viikon-
loppuna oli SM-hallikisat, joten 
pikkuisen oli vaikeaa kilpailla, 
Lanamäki naurahti.

Opinnoistaan huolimatta tai 
ehkäpä niiden takia Lanamäki 
ja Ilkka menestyivät loistavasti 
liikunnalla vietettyjen kolmen 
vuoden aikana. Lanamäki voit-
ti 110 metrin aitajuoksun Suo-
men mestaruuden vuosina 1965 
ja 1967. Ennätyksensä 14,2 Lana-
mäki juoksi vuonna 1968.

Ilkka sijoittui useana vuonna 
SM-mitaleille 400 metrin aita-
juoksussa. Ennätyksensä 52,5 
hän juoksi opintojen lomassa 
Ruotsi-ottelussa Tukholmassa 
vuonna 1965.

Liikuntakasvatuksen opinto-
suunnan ensimmäiselle vuo-
sikurssille valittiin 30 tyttöä ja 
30 poikaa vuonna 1963. Pirkko 
Numminen muistaa ensimmäi-

sen opiskeluvuotensa olleen hie-
man suunnittelematon.

–�Elimme päivän ja viikon ker-
rallaan, sittemmin Kalevi Num-
misen kanssa naimisiin men-
nyt ja Teppo-pojan saanut Pirk-
ko Numminen kertoi.

Ilkalla on samanlaisia muisto-
ja lukukaudesta 1963–64.

–�Meillä oli sellainen kokeilu-
henki päällä. Joka kevät tuntui, 
että me varmaan valmistaudu-
taan nopeammin kuin kolmessa 
vuodessa, kun olimme tehneet 
kaikki opetussuunnitelman mu-
kaiset asiat. Mutta syksyllä tuli 
aina uudet opetussuunnitelmat, 
Ilkka selvitti.

Jos oli opetussuunnitelma 
vasta muotoutumassa, niin al-
kutekijöissään oli myös liikun-
nan kirjasto.

–�Kun kirjastossa oli vain yksi 
tentittävä ulkolainen kirja, niin 
me revittiin se 60 osaan ja jokai-

nen käänsi sitä omalta osaltaan. 
Siitä tuli aika mielenkiintoinen 
referaatti, kun joku käänsi ihan 
sanatarkasti sanakirjan kanssa ja 
toinen vähän väljemmin. Mutta 
kyllä me niillä monistenipuilla 
selvittiin tenteistä läpi ja valmis-
tuttiin yhtä aikaa, Ilkka kehui.

Valmistuttuaan liikuntakasva-
tuksen kandidaatiksi Ilkka läh-
ti opettajaksi Suomen Urheilu-
opistoon Vierumäelle. Suomen 
Urheiluliiton koulutuspäällik-
könä Ilkka toimi vuodet 1971–
74. Hän palasi Urheiluopistoon 
rehtoriksi vuonna 1976 ja toimi 
rehtorina vuoteen 2006 saak-
ka. Suomen Urheiluliiton pu-
heenjohtaja Ilkka oli vuodet 
1983–1990.

Mitä Ilkasta olisi tullut, jos hän 
ei olisi aloittanut liikuntakasva-
tuksen opintoja Jyväskylässä?

– Minut oli hyväksytty kadet-

tikurssille, mutta sitten liikun-
nalta tuli tieto, että minut on hy-
väksytty tännekin. Kun kysyin 
äidiltä, että kumpaan menen, 
niin hän sanoi, että sinun asiasi, 
mutta käy ensin kysymässä pan-
kista, että saatko lainaa. Jos et 
saa, niin mene kadettikouluun, 
koska se on ilmainen.

Ilkka sai lainaa opiskelua var-
ten, joten hän pääsi aloittamaan 
liikuntakasvatuksen opinnot 
syksyllä 1963.

–�Pankinjohtaja sanoi, että jos 
teet henkivakuutuksen, niin saat 
lainaa niin paljon kuin haluat. 
Se ratkaisi minun tilanteeni.

Lanamäkeä kiinnostivat 
maantiedon ja historian opet-
tajan opinnot, mutta liikunnan-
opettajan ammatti vei voiton.

–�Halusin liikunnanopettajak-
si, koska siihen oli olemassa kol-
me hyvää perustelua: kesäkuu, 
heinäkuu ja elokuu.

Lanamäki aloitti opinnot 
23-vuotiaana.

–�Asuin Kuortaneella ja olin 
urheiluopistolla kesätöissä. Olin 
jo tehnyt paperit jumpalle Hel-
sinkiin, kun joku sanoi, että Jy-
väskylässä alkaa koulutus. Lä-
hetin paperit sitten tänne, La-
namäki kertasi.

Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksen pääjohtaja Pekka Puska 
piti 50-vuotisjuhlassa esitelmän 
aiheesta Liikunta kansanterve-
yden edistäjänä. Puskan mu-
kaan fyysinen aktiivisuus on 
ratkaisevassa asemassa tervey-
den edistämisessä ja lihavuuden 
hillitsemisessä. Puskan mukaan 
kansanterveyden kannalta olisi 
tärkeää, että vähiten liikkuvat 

kansalaiset saataisiin liikkeelle.
–�Mutta miten suomalaiset 

saataisiin liikkumaan, Puska 
kysyi juhlayleisöltä.

Miten suomalaiset saataisiin 
liikkumaan?

– Läheiset liikuntapaikat 
ovat tärkeät, että ihmiset pää-
sevät liikkumaan helposti. Toi-
nen asia on lasten ja nuorten lii-
kunta. Vanhempien on omalla 
esimerkillä ja asenteella osoi-
tettava, koska liikkumaan ei voi 
pakottaa.

–�Siitä kannan vähän murhet-
ta, että urheiluseuroissa on ollut 
vähän alavirettä. Kun SVUL:n 
piirit lopetettiin, niin meiltä 
hävisi tavattoman paljon hyviä 
ihmisiä tästä systeemistä pois 
pesuveden mukana. He koki-
vat, että heitä ei arvostettu ja he 
jäivät sivuun. Sitä aukkoa ei olla 
pystytty korjaamaan. SLU:n pe-
rustaminen oli täydellinen virhe 
niillä periaatteilla, että piirijär-
jestelmä tuhottiin, jyrähti Ilkka, 
joka toimi SVUL:n hallituksen 
jäsenenä vuosina 1983–94.

Antti Lanamäestä tuli Suo-
men Urheiluliiton valmennus- 
ja koulutuspäällikkö vuosiksi 
1974–84. Sen jälkeen hän toi-
mi Akavan järjestöpäällikkönä.

Miten suomalaiset saataisiin 
liikkumaan?

–�Se lähtee jokaisesta itses-
tään. Jos minä saisin määrätä, 
niin kotona se viesti pitää saa-
da lapsille menemään. On turha 
toivoa, että lapset rupeavat ur-
heilemaan, jos isä lojuu lepotuo-
lissa, juo olutta ja polttaa tupak-
ka. Ei sellainen paljon motivoi, 
Lanamäki totesi.

Ensimmäinen vuosikurssi: Antti Lanamäki, Tapani Ilkka ja 28 muuta vuonna 
1963 liikunnan opinnot aloittanutta alumnia tapasi kakkukahvien merkeissä.

”
Me opiskeltiin 
ja harjoiteltiin 

toinen toistaan 
kannustaen.
Antti Lanamäki

Antti Lanamäki (vas.) ja Tapani Ilkka menestyivät sekä liikunnan opinnoissaan että kilpakentillä 1960-luvun puolivälissä.

JAANA KAUTTO

Liikuntaihmiset eivät välttämättä kovin usein herkuttele, mutta 
50-vuotisjuhlissa kakku varmasti maistui.

JAANA KAUTTO

ERIK GUSTAFSSON

Jyväskylän Kenttäurheilijoita ja 
Alavuden Urheilijoita edusta-
nut pikajuoksija Erik Gustafs-
son (kuvassa oik,) aloitti liikun-
takasvatuksen opinnot syksyllä 
1965. Hän muistaa opiskeluajan 
työteliäänä jaksona elämässään.

–�Ne olivat pitkiä päiviä, kun 
sekä teoriaa että käytäntöä oli 
hirveän paljon. Mutta sitä on ki-
va tehdä mistä tykkää, Gustafs-
son kertoi.

Gustafssonin opiskeluvuodet 
onnistuivat sikälikin, että hän 
löysi liikunnalta myös vaimon. 
Rakkaus roihahti ensimmäisellä 
vuosikurssilla opiskelleen Lai-
lan kanssa.

- Häneltä sain myös luento-
jen muistiinpanoja, Gustafsson 
kertoi.

Gustafsson voitti opiskelu-
aikanaan 100 metrin Suomen 
mestaruuden vuonna 1967. 

Häntä valmensi Jyväskylässä 
Paavo Komi (kuvassa kesk.), 
josta tuli Jyväskylän yliopiston 
biomekaniikan professori.

Gustafsson oli mukana Suo-
men pikaviestijoukkueessa Mun-
chenin olympialaisissa vuonna 
1972. Gustafsson, Markku Juho-
la, Antti Rajamäki ja Raimo Vi-
len juoksivat pikaviestissä ajan 
39,30, joka säilyi SE-tuloksena 
kuukautta vaille 38 vuotta.

Valmistuttuaan liikunnal-
ta Gustafsson lähti Alavudelle 
liikunnanopettajaksi.

THL:n pääjohtaja Pekka Puska 
(kuvassa vas.) kysyi juhlayleisöl-
tä, että miten saada suomalai-
set liikkumaan? Gustafssonin 
mukaan vastauksen antaminen 
ei ole helppoa, koska tapa liik-
kua on muuttunut ja monipuo-
listunut.

– Siitä olen huolissani, että ih-

misten yleiskunto on heikenty-
nyt. Liikunnan pitäisi olla kivaa, 
mutta kun ei se aina ole kivaa, 
vaan vaatii paljon.

Miten kysymykseen vastaa 
Paavo Komi?

–�Valistuksen kautta, koska ei 
ketään voi määrätä liikkumaan. 
Liikunta on yhtä lailla perus-
tarve kuin ravinto. Jos ei soluja 
saa pidettyä aktiivisena, ne sur-
kastuvat. 

”Sitä on kiva tehdä mistä tykkää”
OIKEAT RIVIT
Keno 11.10.
Päiväarvonta: 2, 11, 14, 15, 17, 
21, 24, 28, 33, 35, 36, 46, 47, 
49, 50, 53, 54, 59, 60, 70
Kunkkunumero: 60

Ilta-arvonta: 1, 2, 4, 5, 9, 10, 
14, 17, 22, 26, 33, 38, 43, 48, 
52, 56, 58, 59, 61, 70
Kunkkunumero: 52
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Pekka Puska Pirkko Numminen

Harri Syväsalmi Kirsti Partanen
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Lauri Laakso Juontajina opiskelijat Ville Kallinen ja Elina Heikkinen

Puhkupillit
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Iltatilaisuus opiskelijoille, alumneille, henkilökunnalle ja 
kutsuvieraille 11.10.

Juhlinta jatkui alumneille, henkilökunnalle, kutsuvieraille ja opiskelijoil-
le suunnatulla iltatilaisuudella, joka oli myös Yliopistopäivien viimeinen 
tapahtuma. Upeasti onnistunut tilaisuus täytti Liikunta-rakennuksen 600 
osallistujalla. Illanvietto koostui vapaamuotoisesta seurustelusta, buffet-
pöydän antimista ja tanssista. Tanssia tahditti Arto Ylönen All Stars sekä 
opiskelijoiden bändi Horse Fiction. Yliopistopäivät päättyivät tähän ilta-
tilaisuuteen. 



-35-

1963 2013

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
LIIKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Lämpimät kiitokset osuudestasi  liikuntatieteellisen tiedekunnan 
yliopistopäivien ja tiedekunnan 50-vuotisjuhlapäivien 

tapahtumien erittäin hienoon toteutukseen. 

Ystävällisin terveisin
Lasse Kannas

Dekaani
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October Jam -tanssitapahtuma 19.10.

Liikunnan Riemu ja Sporticus järjestivät 19.10. Octo-
ber Jam -tanssitapahtuman, joka esitteli laajasti tanssin 
maailmaa tanssin harrastajille ja tanssiin vasta tutustu-
ville. Tanssitapahtumassa pyrittiin tarjoamaan jokaiselle 
mahdollisuus tutustua tanssiin ja löytää itseä kiinnostava 
tanssityyli.  
Tapahtumaan sisältyi workshopeja Jyväskylän tanssi-
kouluissa. Veturitalleilla tanssikatselmuksissa halukkaat 
saivat esitellä tanssitaitojaan valitsemassaan tyylilajissa. 
Lisäksi tapahtumaan kuului vapaan jamittelun osuus 
sekä tanssibattle, jossa ryhmät kilpailivat toisiaan vastaan 
freestyle-tyylillä. Päivän lopuksi oli loppushow, jossa 
nähtiin tanssiesityksiä.  Veturitalleilla pidetyssä tanssita-
pahtumassa oli noin 200 osallistujaa. 
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Marraskuu-joulukuu
International symposium: Biomechanics 
from basic research to practical applications 
28.-30.11.

Liikuntatieteellisen tiedekunnan liikuntabiologian lai-
tos järjesti biomekaniikan kansainvälisen symposiumin 
28.- 30.11. Symposiumissa oli useita suomalaisia ja kan-
sainvälisiä esiintyjiä, mm. professori Markus Gruber 
Saksasta, professori Oliver Seynnes Norjasta ja professori 
S. Peter Magnusson Tanskasta. Osallistujia oli yhteensä 
lähemmäs 220.

Liikunnan tanssiaiset 5.12.

Liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijat järjestivät 
Liikunnan henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteiset tans-
siaiset 5.12. Tanssiaisissa on perinteisesti jaettu vuoden 
opettaja -palkinto opiskelijoiden äänestämälle opettajal-
le. Palkinnon sai tänä vuonna terveystiedon lehtori Olli 
Paakkari.  

 Juhlavuoden kunniaksi tiedekunnan henkilö-
kunta aloitti uuden perinteen ja jakoi ensimmäisen Lii-
kunnan vuoden opiskelija -palkinnon. Liikunnan vuo-
den opiskelijaksi valittiin liikuntapedagogiikan opiskelija 
Erkka Pönni. ”Erkka Pönnillä on loistava asenne opiske-
luun, opiskelijakavereihin ja henkilökuntaan. Opetushar-
joituksissa näkyy pedagoginen ja vuorovaikutteinen ote. 
Lisäksi hän osaa ottaa palautteen vastaan kehittyäkseen 
ja oppiakseen lisää. Hän on huumorintajuinen, empaat-
tinen ja hyvällä tavalla tilanteisiin heittäytyvä opiskelija. 
Hänessä on loistopedagogin ainekset: ’tällaisen liikun-
nanopettajan toivoisin omalle lapselleni’. ”

Liikunnan kauneimmat joululaulut 11.12.

Juhlavuoden viimeisessä tapahtumassa liikuntatieteelli-
sen tiedekunnan henkilökunta ja opiskelijat valmistau-
tuivat lähestyvään jouluun liikunnan kauneimpien jou-
lulaulujen merkeissä 11.12. 
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LOPUKSI

Juhlavuoden merkittävin tapahtuma Yliopistopäivät sekä 
juhlavuosi kokonaisuudessaan onnistuivat erittäin hyvin. 
Yliopistopäivien jälkeen osallistujat ovat kiitelleet onnis-
tuneista juhlista. Erityiskehuja sai upea Liikuntailta, jota 

toivotaan järjestettävän myös jatkossa. 
Yliopistopäivillä tavattiin opiskeluaikaisia tuttuja ja muis-
teltiin opiskeluaikoja. Vanhojen tuttujen lisäksi Yliopisto-
päivien aikana tutustuttiin myös uusiin ihmisiin. Alumni-
tapaamisille ja alumnien, opiskelijoiden ja henkilökunnan 
yhteisille tapahtumille olisi myös jatkossa kysyntää. Alum-
nityöryhmä ehdotti loppuraportissaan (2013), että alum-
nien, opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteisiä tapahtumia 

tulisi järjestää neljän tai viiden vuoden välein.  
Myös juhlavuoden- ja yliopistopäivien työryhmissä oltiin 
erittäin tyytyväisiä onnistuneeseen 50-vuotisjuhlavuoteen 
ja Yliopistopäiviin. Juhlavuosi oli suuren järjestäjäjoukon 

aikaansaama kokonaisuus - siitä suuri kiitos kaikille.

Tapahtumaraportin teksti: tutkimussihteeri Riikka Hämylä
Taitto: Esa Nykänen

Kuvat: Petteri Kivimäki, Esa Nykänen, Marie Holmstedt, Pilvikki Heikinaro-Johansson, Mirja Hirvensalo, Sanna Palomäki
Yliopiston museo, Keskisuomalainen, October Jamin ja LIPATin järjestäjätiimit
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JUHLAVUOSITYÖRYHMÄ
Kannas Lasse, pj., dekaani
Harju Henna, opiskelija
Heikinaro-Johansson Pilvikki, professori
Heinonen Ari, professori
Herva Heikki, hallintopäällikkö
Hämylä Riikka, tutkimussihteeri 
Kyröläinen Heikki, professori
Mustonen Anu, yhteysjohtaja
Parviainen Hanna, tiedottaja
Saari Päivi, opintoasiainpäällikkö
Vartiainen Anne, tiedottaja
Vuolle Pauli, emeritusprofessori
Vuorinen Pirjo, intendentti
Koikkalainen Pirjo, hallintoamanuenssi

YLIOPISTOPÄIVIEN TYÖRYHMÄ
Kannas Lasse, pj., dekaani
Alastalo Viliina, opiskelijajäsen
Hirvensalo Mirja, professori
Hämylä Riikka, tutkimussihteeri
Ilmanen Kalervo, yliopistonlehtori
Kallinen Ville, opiskelijajäsen
Koikkalainen Pirjo, hallintoamanuenssi
Kyröläinen Heikki, professori
Ruodemäki Asta, tiedottaja
Saari Lasse, opiskelijajäsen
Sakari Ritva, amanuenssi
Vehmas Hanna, yliopistonlehtori

ALUMNITYÖRYHMÄ
Kyröläinen Heikki, pj., professori
Huhtiniemi Mikko, suunnittelija
Ilmanen Kalervo, yliopistonlehtori
Kallinen Ville, opiskelijajäsen
Kettunen Minna, amanuenssi
Kokko Sami, yliopistotutkija
Pitkänen Auli, suunnittelija
Ruodemäki Asta, tiedottaja
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