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Sotkamossa käynnissä olevan hankkeen 
tulokset ovat selvästi nähtävissä.
Professori Jarmo Liukkonen ja tutkija Arto Gråsten

Martti Huusko

■ Kasvuympäristössä ta-
pahtuvat muutokset akti-
voivat lapsia ja nuoria liik-
kumaan ja syömään entistä 
terveellisemmin. Tämä käy 
ilmi elokuussa 2010 Sotka-
mossa käynnistyneen Liik-
kumisesta kansalaistaito -
hankkeen 
tutkimustuloksista.

Professori Jarmo Liuk-
kosen ja tutkija Arto Grås-
tenin tekemän, maanan-
taina julkistetun 
kyselytutkimuksen mukaan 
Sotkamossa 5.–9. luokan 
oppilaat ovat fyysisesti ak-
tiivisia.

Hikoilua tuottavan ja 
hengästymistä aiheuttavan 
liikunnan määrä kasvoi tut-
kimusjakson aikana 4,1 
päivästä 4,5 päivään vii-
kossa eli 24 minuutilla. Tätä 
tutkijat pitävät merkittä-
vänä saavutuksena suh-
teessa muihin maailmalla 
toteutettuiin vastaavanlai-
siin hankkeisiin.

Jyväksylän yliopiston 
professori Jarmo Liukko-
nen arvioi, että liikuntaoh-

jelman toteuttaminen on 
ollut erityisen onnistunutta 
alakoulussa. Viidenneltä 
luokalta kuudennelle siirty-
neiden joukossa terveytensä 
kannalta riittävästi liikku-
vien osuus lisääntyi vuo-
dessa 8,8 prosenttiyksik-
köä.

Positiiviset muutokset 
vähenivät ylemmillä luo-
killa ja  kahdeksannelta 
yhdeksännelle luokalle siir-
tyneiden liikkuvien tyttöjen 
ja poikien osuus väheni 2,5 
prosenttiyksiköllä.

Oppilaat viihtyivät hyvin 
liikuntatunneilla.

Selvityksen mukaan on 
kuitenkin tärkeää, ettei 

normatiivista vertailua 
tehdä koululiikunnassa, 
sillä itsevartailu lisääntyy ja 
koululaisten kokema oma 
fyysinen pätevyys heikene 
erityisesti heidän siirtyes-
sään yläkouluun.

Syömiskäyttäytyminen  
on Liikkumisesta kansa-
laistaito -hankkeen ravin-
tokyselyn mukaan lasten ja 
nuorten osalta selvästi pa-
rantunut.

Itä-Suomen yliopistossa 

työskentelevän ravitsemus-
terapeutti ja terveystietei-
den maisteri Tanja Tilles-
Tirkkosen tekemän kyselyn 
mukaan sotkamolaisoppi-
laiden ateriarytmi on sään-
nöllistynyt vuodena ai-
kana.

– Esimerkiksi aamupalaa 
syövien osuus on kasvanut 
61 prosentista 71 prosent-
tiin. Ateriarytmin säännöl-
listyminen näkyy sekä ala- 
että yläkoululaisille, kertoi 
Tille Tirkkonen.

Välipalon tiheydessä ei 
vuoden aikana juurikaan 
tapahtunut muutoksia 
mutta niiden laatu sen si-
jaan parantui.

– Kahvileipien ja makeis-
ten sekä energia- ja virvoi-
tusjuomien kulutus vähen-
tyi merkittävästi. Makeisia, 
suklaata tai kahvileipää vä-
lipalana syövien osuus vä-
heni 27 prosentista 19 pro-
senttiin. Energia- ja 
virvoitusjuomien kulutus 
laski 20 prosentista 12 pro-
senttiin, iloitsi Tanja Tilles-
Tirkkonen.

Liikkumisesta kansalais-
taito –ohjelma tähtää elin-
ikäisen liikkumisen sekä 
oikeinlaisten ravitsemus-
tottumusten rakentumiseen 
lapsilla ja nuorilla. Ohjel-
man tavoitteena on luoda 
lapselle sellainen psyykki-
nen (vanhemmat, ohjaajat, 
opettajat) ja fyysinen (lähi-
leikki- ja pelialueet, kevy-
enliikenteen väylät jne.) 
ympäristö, että hän liikkuu 
luontaisesti.

Projektipäällikkönä toi-
mii Jani Komulainen.

Lapset entistä liikkuvampia ja 
ruokailutottumukset parempia

"
Liikunnan 
lisäksi 

oikeat ruokailu-
tottumukset ovat 
tärkeitä.

■Sotkamon poliisi puhal-
lutti noin 50 ajoneuvon-
kuljettajaa Vuokatissa 
sunnuntaina päivällä.

Kahdella kuljettajalla 
mittarin lukemat osoittivat 
liian voimakasta humala-
tilaa.

Aamulla kello 10.20 ai-
kaan Kuikkalammentiellä 
ajoi ratsiaan 1988 syntynyt 
kajaanilainen nainen. Pu-
halluskokeen mukaan 
nuori nainen sompaili 
henkilöautoa 1,6 promil-
len humalassa. Naisen 
epäillään syyllistyneen 
törkeään rattijuopumuk-
seen.

Noin kaksi tuntia myö-
hemmin, kello 12.26 ai-
kaan vuonna 1989 synty-
nyt oululaismies ajoi 
ratsiaan myös Kuikkalam-
mentiellä. Hän puhalsi al-
kometriin 0,62 promillen 
lukemat. Lisäksi mieheltä 
puuttui voimassa oleva 
ajokortti. Hän oli menet-
tänyt ajo-oikeutensa noin 
kuukausi sitten rattijuo-
pumuksen takia.

Miestä epäillään ratti-
juopumuksesta ja kulku-
neuvon kuljettamisesta il-
man oikeutta.

Ratsia 
tuotti 
tulosta

■Kajaanilaiset tappelivat 
keskenään Katinkullassa 
lauantain ja sunnuntain 
välisenä yönä.

Ensimmäinen yhteen-
otto sattui vähän ennen 
kello yhtä piha-alueella. 
Vuonna 1971 syntynyt ka-
jaanilaismies oli läikytellyt 
juomia 1981 syntyneen 
kajaanilaismiehen päälle.

Kun nuorempi kajaani-
laismies huomautti juo-
mien läikyttelystä, löi 
vanhempi mies kyynär-
päällä kasvoihin.

Nuoremmalta mieheltä 
lohkesi hammas ja huu-
leen tuli ruhje.

Puoli neljän aikaan 
vuonna 1979 ja 1985 syn-
tyneen kajaanilaismiehen 
sanaharkka päättyi nari-
kan luona siihen kun van-
hempi mies löi otsalla 
kasvoihin nuorempaa 
miestä.

Otsalla pukkaamisesta 
aiheutui vertavuotavia 
haavoja kasvoihin.

Kajaanilaiset 
tappelivat 
Katinkullassa
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Sotkamon koululaisia maastojuoksukilpailussa. Lasten ja nuorten kasvuympäristön positiiviset muutokset kannustavat yhä useampia liikkumaan.

Professori Jarmo Liukkonen (oik.), terveystieteiden mais-
teri Tanja Tilles-Tirkkonen ja projektipäällikkö Jani Komu-
lainen katselevat tyytyväisenä Liikkumisesta kansalaistaito 
-hankkeen tuloksia.


