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§ 161
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Teija Makkosen ym. valtuustoaloitteesta Helsingin kaik-
kien yläkoulujen liittämisestä mukaan Urhean yläkoulutoiminnan 
liikuntalähikouluiksi

HEL 2022-005400 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian 
pöydälle Teija Makkosen ehdotuksesta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Tuuli Salospohja, liikuntapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87500

tuuli.salospohja(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 13.04.2022 Makkonen Teija Helsingin kaikki yläkoulut 
mukaan Urhean yläkoulutoimintaan liikuntalähikouluksi

2 Urheiluakatemia Urhean näkökulma valtuustoaloitteeseen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei kannata kaikkien koulujen lisää-
mistä Urheatreenien lähikouluiksi, mutta tukee osaltaan toiminnan 
mahdollistamista jatkossa yhä kattavammin kaupungin eri alueilla.

Aloitteessa esitetään, että kaikki Helsingin yläkoulut tulisi liittää mukaan 
Urheiluakatemian yläkoulutoimintaan lähiliikuntakouluiksi, jotta jokaisel-
la nuorella olisi mahdollisuus osallistua Urheiluakatemian verkostotoi-
mintaan omassa lähikoulussaan. Urheiluakatemian järjestämä yläkou-
lutoiminta (eli Urheatreenit) on avointa ja maksutonta urheiluharrastus-
toimintaa kaikille helsinkiläisille yläkouluikäisille nuorille. Urheatree-
neissä nuoret pääsevät osallistumaan monipuolisiin fysiikka- ja lajihar-
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joituksiin missä tahansa koulussa riippumatta siitä, mitä koulua kukin 
nuori itse käy. Tällä hetkellä Urheiluakatemian verkostoon Helsingissä 
kuuluu yhdeksän Helsingin kaupungin peruskoulua ja seitsemän sopi-
muskoulua, joista osa tarjoaa urheilu- tai liikuntapainotteista opetusta, 
ja osa toimii lähiliikuntakouluina. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla 
pyritään lukuvuoden 2022–23 aikana selvittämään mahdollisuuksia li-
sätä Urheatreenejä yhä useampiin yläkouluihin, jotta Urheiluakatemian 
verkostotoimintaan osallistuvia kouluja olisi laajemmin ja tasavertai-
semmin tarjolla kaupungin eri alueilla.

Urheatreenien ohella lasten ja nuorten säännöllistä ja päivittäistä liik-
kumista pyritään edistämään monin muinkin tavoin kaikissa kaupungin 
yläkouluissa. Liikkumisen edistäminen on kirjattu Helsingin kaupunkist-
rategiaan 2021–25 (kaupunginvaltuusto 13.10.2021, § 293), jonka mu-
kaan liikkuminen sisältyy jokaiseen varhaiskasvatus-, koulu- ja opiske-
lupäivään. Liikkumista edistetään myös osana kaupungin hyvinvointi-
suunnitelmaa (2022– 25), jossa liikkumisen lisäksi yhtenä painopistea-
lueena on terveelliset elintavat. Toteutettuja toimenpiteitä arvioidaan ja 
kehitetään tarkoituksenmukaisten mittareiden ja tutkimusten avulla. 

Liikkumistaitojen edistäminen on kirjattu myös perusopetuksen toimin-
taa ohjaaviin perusopetuksen opetussuunnitelman sisältöihin. Liikku-
mistaitoja ja fyysistä aktiivisuutta lisäämällä tuetaan lasten ja nuorten 
opiskelukykyä ja vähennetään istumisesta koituvia haittoja. Liikkuminen 
on kirjattu myös lukuvuosien 2021–22 ja 2022–23 koulujen toiminta-
suunnitelmiin osaksi hyvinvoinnin osa-aluetta. Helsingin kaikki peruso-
petuksen koulut ovat rekisteröityneet myös valtakunnalliseen Liikkuva 
koulu -ohjelmaan, jonka tavoitteena on oppilaiden osallistaminen, liik-
kumisen lisääminen, istumisen vähentäminen sekä liikunnallista harras-
tustoimintaa tarjoavien koulujen osuuden lisääminen. 

Lukuvuonna 2022–23 yläkouluikäisille nuorille tarjotaan edelleen myös 
KouluPT-toimintaa, jossa nuoria tuetaan liikunnallisen elämäntavan pii-
riin liikuntaneuvonnan avulla. KouluPT-toimintaan ohjautuminen tapah-
tuu opettajan, oppilashuollon, kouluterveydenhuollon tai nuoren van-
hempien toiveesta. Esimerkiksi Move!-mittausten antama informaatio 
voi toimia herätteenä KouluPT-toimintaan ohjaamisessa. KouluPT-
toimintaa toimintaa toteutetaan erillisellä koronapalautumisrahoituksel-
la. Lisäksi kaikki peruskoulut ovat mukana Harrastamisen Suomen mal-
lissa, joka tarjoaa maksuttomia ja kaikille avoimia liikuntaharrastuksia 
koulupäivien yhteydessä samaan tapaan, kuin kaupungin omat toimin-
tamallit EasySport ja FunAction ovat tarjonneet jo vuodesta 2010 al-
kaen. EasySport-, FunAction- ja Harrastamisen mallin liikunnallisia tun-
teja on tarjolla yhteensä jopa lähes 300 tuntia viikoittain kattavasti eri 
puolilla kaupunkia.
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Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
lausuntoa 30.9.2022 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu Teija 
Makkosen ja 14 muun valtuutetun aloitteesta Helsingin kaikki yläkoulut 
mukaan Urhean yläkoulutoimintaan liikuntalähikouluksi. Aloite kokonai-
suudessaan on liittenä. Aloitteesta on pyydetty lausunto myös kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialalta, joka käsittelee asiaa seuraavassa 
kokouksessaan 6.9.2022. Myös Urheiluakatemia on jättänyt oman lau-
suntonsa, joka on tämän lausuntoehdotuksen liitteenä.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Tuuli Salospohja, liikuntapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87500

tuuli.salospohja(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 13.04.2022 Makkonen Teija Helsingin kaikki yläkoulut 
mukaan Urhean yläkoulutoimintaan liikuntalähikouluksi

2 Urheiluakatemia Urhean näkökulma valtuustoaloitteeseen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 23.08.2022 § 163


