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Liikaha sai lapset liikkeelle Kainuussa 
Terveyden kannalta riittävästi liikkuvien määrä on noussut vuodesta 2010. Koulut 

jatkavat hankkeessa opitulla tavalla.  
 

Toimittaja: Nikke Kinnunen 

 

Vuonna 2009 alkaneen Liikaha-hankkeen tulokset vedettiin yhteen tiistaina Sotkamon Sokos-Hotel 

Breakissa pidetyssä seminaarissa. Kaikissa hankkeeseen osallistuneissa kunnissa sekä tyttöjen että 

poikien liikuntamäärä on lisääntynyt. Esimerkiksi Kuhmossa tytöt olivat ennen hankkeen alkamista 

liikunnan määrässä Suomen keskitasolla. Liikaha lisäsi kuhmolaisten tyttöjen liikkumista yli maan 

keskitason jokaisella luokka-asteella. Sotkamossa tunnin päivässä liikkuvien poikien määrä 

lisääntyi, ja erittäin vähän liikkuvien määrä laski hankkeen myötä. Liikunnan määrää hankkeen 

aikana tutkineen Evimeria Oy:n toimitusjohtajan Arto Gråsténin mukaan suunta on hyvä.  

– Motivaation muuttaminen ei ole mahdotonta. Se on kuitenkin iso ja pitkäaikainen työ, jonka 

hedelmä poimitaan ehkä vasta kymmenen vuoden kuluttua. 

 

Hankkeen keskipisteessä on liikkumaan kannustettava lapsi. Kaikki tärkeät ihmiset polun varrelta 

on myös kerätty mukaan. Yhteistoiminta oli hankkeessa tärkeää. Lasta ei tahdota kuitenkaan potkia 

liiaksi eteenpäin. Kehitystä ei tapahdu ilman omaa intoa. Hankkeen aikana lapsia kannustettiin yli 

40 toimenpiteellä. Näistä keskeisimmät liikunnallisen elämäntavan kehittymiseen olivat osaamisen 

ja asennoitumisen, arkikäytäntöjen ja ympäristön huomioiminen ja kehittäminen. Hankkeessa olivat 

mukana Kajaanin kaupunki sekä Sotkamon että Kuhmon kunnat. 

 

Liikaha ei pureutunut yksinomaan lasten liikuntaan. Ravitsemuksen merkitys lasten hyvinvoinnissa 

on suuri, ja se otettiin hankkeessa huomioon. Seminaarissa puhui Itä-Suomen yliopistosta 

ravitsemusterapeutti Tanja Tilles-Tirkkonen. Hän on tarkkaillut hankkeen aikana mukana olleiden 

lasten ruokailutottumuksia. Lapsia on opetettu kouluissa terveelliseen ruokavalioon ja heidän 

minäkuvaansa on yritetty kehittää. Liikaha onkin onnistunut hyvin myös näissä tavoitteissa. Suurin 

osa ravitsemuskoulutukseen osallistuneista lapsista piti sitä mukavana. 

 

Muotiruokavaliot voivat kuitenkin näkyä jo alakouluikäisten ruokailutottumuksissa. Muutaman 

vuoden takainen innostus karppaukseen näkyi selvänä laskuna koululaisten leivänsyönnissä. Myös 

yhä nuoremmat lapset alkavat laihduttaa. Kajaanin alakouluikäisistä peräti viidennes on laihduttanut 

viimeisen vuoden aikana. Lisäksi vain hieman yli puolet ovat tyytyväisiä omaan kehoonsa. 

Tirkkonen-Tilles muistutti seminaarin kuuntelijoita siitä, että ruokailun suhteen ei saa olla liian 

ehdoton. 

– Elämästä pitää nauttia ja ruoasta pitää nauttia. Se on kehon terveyttä mutta myös mielen 

hyvinvointia. 

 

Liikunnan lisäämisessä Liikaha onnistui mainiosti. Vaikka lasten ja nuorten liikunta on kehittynyt 

hankkeen myötä, työtä riittää tuleviksikin vuosiksi. Kesäkuun lopussa päättyvä Liikaha pyrki 

kehittämään ala- ja yläkouluikäisten lasten liikuntaa ja terveyttä. Yksi hankkeen aloittajista, 

luokanopettajan koulutuksen saanut Sotkamon Jymyn Jani Komulainen summasi seminaarissa 

iloisesti hankkeen hyvää menestystä. 

– Liikaha on saanut toistasataa lasta liikkumaan terveytensä kannalta riittävästi. 

 



Hanke 

 

Liikaha oli menestys. Vuodesta 2009 asti käynnissä ollut hanke on nostanut lasten liikuntamääriä 

selvästi. Hankkeessa on ollut mukana lapsille tärkeitä ihmisiä neuvolasta kouluun ja kotiin. Pelkkää 

kiitosta saanut ”ERKKI” -perusvoimisteluvälineperäkärry on saanut nimensä Erkki Tervon mukaan. 

Liikaha on ollut hyvin käytännönläheinen. Tekoja on haluttu enemmän kuin juhlapuheita.

 

 

Tuntikaupalla tärkeää työtä 

 

Hankkeen toisessa vaiheessa oli mukana 795 ihmistä. Työtunteja on kertynyt huimat: 5 000 

Huima työmäärä maksaa itsensä takaisin hankkeeseen osallistuneiden lasten terveyden 

kohentumisella. 
 


