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JOUKO KOKKONEN 

Liikkuminen on enemmän kuin 
pelkkää liikuntaa

SANNA PALOMÄKI

Monen koulun piha hiljenee
jen osuus laskee alle puoleen. Yli 
viiden kilometrin matkoilla pe-
rusopetuksen oppilaat ovat oi-
keutettuja maksuttomaan koulu-
kuljetukseen. Muutenkin valmius 
kulkea kouluun omin voimin esi-
merkiksi talvella hiipuu selvästi matkan pidentyessä.

Vanhempien autokyydillä kulkevien lasten osuus on 
kasvanut jonkin verran, vaikka monet koulut ovat mm. 
Liikkuva koulu -toimissaan pyrkineet edistämään aktiivis-
ta koulumatkaliikkumista. Joukkoliikenteen vaikutukset 
lasten ja nuorten fyysiseen aktiivisuuteen eivät ole täy-
sin yksiselitteisiä, kuten Pesola ja kanssakirjoittajat tämän 
lehden artikkelissaan osoittavat. Koska koulumatkat tois-
tuvat arjessa säännöllisesti, on merkittävää, istuuko lapsi 
autossa vai ulkoileeko raittiissa ilmassa. On arvioitu, että 
jopa puolet monen lapsen ja nuoren päivittäisestä fyysi-
sestä aktiivisuudesta kertyy koulumatkoista.

Entä mitä tapahtuu lakkautettujen koulujen liikunta-
paikoille? Koulupihojen lähiliikuntapaikat ovat ulkojäiden 
ohessa lasten ja nuorten yleisimmin käyttämiä vapaa-ajan 
liikkumisen paikkoja etenkin alakouluiässä (VALO 2015). 
Saavutettavuuden näkökulmasta on arvioitu, että matka 
lähiliikuntapaikalle tulisi olla alle kaksi kilometriä ja niin 
turvallinen, että kouluikäinen lapsi pystyy kulkemaan sen 
itse kävellen tai pyöräillen. Kuntia on kannustettu koko 
2000-luvun korotetulla valtion avustuksella rakentamaan 
ja kehittämään lähiliikuntapaikkoja, mutta samaan ai-
kaan on mahdollista, että niitä on koulujen mukana myös 
menetetty.  
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P Ä Ä K I R J O I T U S

Elokuun alussa Yle uutisoi Opetushallituksen koulu-
verkkoselvityksestä, jossa peruskoulujen määrän todet-
tiin laskeneen merkittävästi koko 2000-luvun ajan. Useis-
sa maakunnissa koulujen määrä on puolittunut vuosina 
2000–2018. Uutinen ei yllättänyt, sillä kyläkoulujen lak-
kautuksista ja niiden ympärillä käydyistä taistoista on ker-
rottu paikallislehdissä jatkuvasti. 

Enemmän hätkähdytti tulevaisuuden ennuste. Jos kou-
lujen vähenemistä ei kansallisesti tai alueellisesti hillitä 
ja lakkautukset jatkuvat samaa tahtia myös seuraavat 20 
vuotta, päädytään nykyisen 2 300 peruskoulun koulun si-
jaan 1 300 kouluun. Koulujen oppilasmäärät kasvaisivat 
keskimäärin yli kolmeensataan, ja isot yli 700 oppilaan 
koulut yleistyisivät.

Lakkautusten perussyyt tuntuvat sinällään ymmärret-
täviltä. Lapsia on vähemmän, eikä kaikkiin kouluihin riitä 
oppilaita. Pääosin onkin lakkautettu alle 50 oppilaan kou-
luja. Lisäksi kuntien on pakko etsiä säätökohteita heiken-
tynyttä taloudellista tilannetta paikatakseen. 

Kouluverkon kattavuudella pyritään ensisijaisesti ta-
kaamaan koulutuksellinen tasa-arvo: jokaisella lapsella 
tulisi olla oikeus laadukkaaseen perusopetukseen asuin-
paikasta riippumatta. Lakkautukset voivat kuitenkin vai-
kuttaa eri tavoin ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointiin. 
Niistä tai edes mahdollisista säästöistä kuntataloudessa 
on varsin vähän tutkittua tietoa.

Osalla oppilaita lakkautukset pidentävät koulumatkaa. 
LIKES:in selvitysten mukaan korkeintaan kilometrin pitui-
sia koulumatkoja lapset ja nuoret kulkevat verrattain hyväl-
lä prosentilla omin voimin (73 %), mutta jo kolmen–viiden 
kilometrin taipaleilla fyysisesti aktiivisten koulumatko-

Me liikuntaihmiset ajattelemme helposti, että liikun-
nan harrastaminen on paras lääke vähäisestä liikkumises-
ta aiheutuviin ongelmiin. Joillekin resepti toimii, mutta 
kaikki eivät halua harrastaa liikuntaa.

Muiden kuin tietoisen harrastamisen kerryttämän 
liikkeen arvo onkin vähitellen huomattu. Kotikulmat ja 
koulu- tai työmatka vaikuttavat liikkumisen määrään 
enemmän kuin tehokkainkaan liikunnan edistäminen. 
Suuresta liikuntaharppauksesta on turha haaveilla, mut-
ta pienin askelin liikkuminen voi lisääntyä niin yksilöillä 
kuin yhteiskunnassa.

Parhaita liikuttajia ovat liikkumiseen ohjaavat rat-
kaisut asuinalueilla, liikenteessä ja työpaikoilla. Liikku-
misympäristöjä käsittelevä teemanumeromme korostaa 
elinympäristön vaikuttavan väestötasolla enemmän liik-
kumiseen kuin rakennettujen liikuntapaikkojen. 

Liikunnanedistäjät ovat toki 
puhuneet fyysisen aktiivisuuden 
kokonaismäärän laskusta ja sen 
kansantaloudelle aiheuttamas-
ta laskusta, mutta he ovat tar-
jonneet patenttiratkaisuksi lisää 
ohjattua liikuntaa. Tuntuu kuin 
liikkumisen kokonaiskuva ei oli-
si vieläkään hahmottunut kaikille liikuntaihmisille. 

Korona-aika on saanut suomalaiset lähtemään luon-
toon ja havahduttanut huomaamaan, miten mukavaa lähi-
luonnossakin on liikuskella. Viheralueiden ja metsiköiden 
arvo on syytä ottaa huomioon myös kaupunkisuunnitte-
lussa. Kaadettua pikkumetsää ei talon tai parkkipaikan 
alta takaisin saa.  
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