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The goal of my practice–based thesis was to produce a guide including grouping exercises for the 

Jukucamp which is organized by Keskipohjanmaan Liikunta Ry. The purpose of the guide was to 

offer different grouping exercises for the alternating group of instructors. I divided the exercises 

roughly in to three groups. In familiarisation exercises, exercises that lift the team spirit and exercises 

that can be used for dividing the groups and as grouping exercises. For familiarisation exercises I 

chose exercises that anyone could easily participate in a new group. For exercises that lift the team 

spirit I chose exercises that are experienced as good ones and which require some daring and 

occasionally even indulging. In addition to the exercises the guide includes tips for the leader of the 

grouping session. The guide became explicit and easily readable entirety. Adding photos and colors 

made the guide visually pleasant.  

 

In the theory part of my thesis I processed the process of practice–based thesis, functioning of the 

group, the signification of sport for the comprehensive growth and evolution of a child and sport with 

kids that are in early childhood education. In the part of functioning of the group I processed the 

development phases of the group, the role and features of the instructor and factors that influence in 

the functioning of the group. In the signification of sport for the comprehensive growth and evolution 

of a child part I processed the learning of children’s sport skills, motoric basic skills, development 

phases of motoric evolution and the influences of sport for the child’s socioemotional and cognitive 

evolution. In the sport with kids that are in early childhood education part I examined the given 

recommendations for sport and the new basis for the early childhood education plan. In the theory part 

I used sources and literature, articles and internet sources variously. 
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1. JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyön aihe syntyi tarpeesta saada Keskipohjanmaan liikunta Ry:n järjestämälle 

Jukujuku -leirille ohjaajien ryhmäyttämistuokio. Leirin palautekeskusteluissa esille nousi tarve 

saada lyhyessä ajassa ohjaajien ryhmää tiiviimmäksi ja yhteistyötä toimivammaksi.  

 

Ohjaajien varsinaiselle ryhmäyttämiselle ei ole ollut aikaa koulutuspäivänä. Kaikki aika on 

mennyt ohjaajakoulutuksessa, leirin perusasioiden läpikäynnissä ja leirin pystyttämisessä. 

Muutoksena saimme toisen koulutuspäivän ennen leiriä, jossa perehdytään ohjaajana 

toimimisen perusasioihin, jolloin on aikaa ryhmäyttämiselle päivää ennen leiriä pidettävässä 

koulutuspäivässä.  

 

Opinnäytetyössäni luon materiaalia, jossa tuodaan esille muutamia ryhmäyttämisharjoiteita. 

Harjoitteita on koottu tilanteeseen mahdollisimman hyvin sopiviksi. Harjoitteista osaa olen 

käyttänyt jo kahdella leirillä. Tavoitteena oli löytää toimivia harjoitteita ja kerätä ne yhdeksi 

oppaaksi. Oppaasta ryhmäyttämistuokion ohjaaja voi poimia sopivia harjoitteita. Harjoitteiden 

valintaan vaikuttavat muun muassa se, kuinka tuttuja ohjaajat ovat keskenään ja kuinka he 

lähtevät mukaan harjoitteisiin. Toiset ryhmät tarvitsevat enemmän helppoja 

tutustumisharjoitteita, kun taas toiset ovat heti  valmiita vauhdikkaisiin ryhmähenkeä 

nostattaviin harjoitteisiin.  

 

Teoriaosuudessa käsitellään ryhmän toimintaa, liikunnan merkitystä lapsen 

kokonaisvaltaiselle kasvulle ja kehitykselle sekä  liikuntaa varhaiskasvatus ikäisten kanssa. 

Ryhmän toiminnan osuudessa on tutkittu ryhmän kehityksen vaiheita, ohjaajan roolia ja 

ominaisuuksia sekä ryhmään vaikuttavia tekijöitä, joista yksi on ryhmäyttäminen. 

 

Lasten liikuntaa osiossa on nostettu esille asioita , joilla on merkitystä lapsen 

kokonaisvaltaiselle kasvulle ja kehitykselle. Opinnäytetyössä on nostettu esille asioita, joita 

kasvattajan tulee ottaa huomioon suunniteltaessa ja toteuttaessa lastenliikuntaa. Osiossa 

käsitellään liikuntataitojen oppimista, motorisia perustaitojen, motorisen kehityksen vaiheita ja 

liikunnan vaikutuksia sosioemotionaaliseen ja kognitiiviseen kehitykseen. Liikuntaa 

varhaiskasvatusikäisten kanssa käsittelen teoriaosiossa oman ammatillisuuden myötä. 

Kyseessä on  lasten ja nuorten liikuntaleiri. Vuosien myötä leirillä on ollut hieman 
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havaittavissa  jo lasten liikkumattomuus. Varhaiskasvattajana minulla on mahdollisuus 

vaikuttaa säännöllisen ja laadukkaan liikunnan avulla lasten aktiiviseen liikkumisen 

tulevaisuudessa.  Varhaiskasvatuksen liikunnalla ja liikunnan laadulla on merkitystä kohti 

liikkuvaa elämän tapaa. Tämä on myös kirjattu varhaisvuosien liikunnan fyysisen 

aktiivisuuden suosituksiin (Iloa, leikkiä ja tekemistä. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden 

suositukset. Opetushallituksen ja kulttuuriministeriön oppaita 2016). Suosituksia pystyn, 

varhaisvuosien liikkumisen lisäksi, peilaamaan myös jukuleirin lapsiin ja nuoriin. 

Suosituksissa on mainittu muun muassa ohjatun liikunnan, ulkoilun sekä  monipuolisen 

tekemisen merkitystä. Nämä kaikki toteutuvat mitä suuremmissa määrin ko. leirillä.  

 

Varhaiskasvatusikäisten liikuntaa tutkiessa on nostettu esille asioita,  joita kasvattajien tulee 

ottaa huomioon.  Varhaiskasvatuksen liikunnasta sen suunnittelusta sekä tavoitteista on 

määräykset varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa. Opetushallitus on julkaissut 

määräyksen uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista, varhaiskasvatuksen siirryttyä 

osaksi suomalaista koulutusjärjestelmää. Uusia perusteita on työstetty kunnissa kuntien 

omiksi varhaiskasvatussuunnitelmiksi toimikauden 2016-2017 aikana. Voimaan uudet 

varhaiskasvatussuunnitelmat astuvat elokuussa 2017.   

 

Avainsanoja varhaiskasvatuksen liikunnalle on liikkumisen ilo, monipuolinen innostava 

liikunta, liikkumisen mahdollistaminen, rajoitteiden minimointi, lapsen osallisuus, ohjattu sekä 

omaehtoinen liikunta eri liikuntaympäristöissä, luovuuden mahdollistaminen leikinomaisuus, 

aikuisen asenne, motivointi, kannustaminen, kasvatuskumppanuus uni ja lepo, terveellinen 

ravinto. Liikuntakasvatuksen tulee olla tavoitteellista kehitystä tukevaa ja edistävää, 

monipuolista, lapsilähtöistä ja säännöllistä. 

 

Varhaiskasvatuksen liikunnan osiossa yksi tärkeimmistä lähteistä on ollut kansallinen 

varhaiskasvatuksen asiantuntijaryhmän laatimat lastenliikunnan suositukset 

varhaiskasvatuksessa. Opas on tehty yhteistyössä Sosiaali- ja terveysministeriön sekä 

opetusministeriön kanssa. Oppaassa on annettu suositukset varhaiskasvatuksen liikunnan 

määrälle, laadulle, suunnittelulle ja toteutukselle, ympäristölle, välineistölle sekä yhteistyölle 

vanhempien kanssa.  
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2. TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ 

 

 

Toteutin opinnäytetyöni toiminnallisena opinnäytetyönä. Toiminnallisen opinnäytetyön 

tavoitteena ja tarkoituksena on kehittää toimintaa, toiminnan ohjeistusta tai järkeistää valittua 

toimintaa työelämälähtöisemmäksi. Toiminnallinen opinnäytetyö sisältää produktin eli 

toiminnallisen osuuden sekä opinnäytetyöraportin.(Vilkka & Airaksinen 2003.)  

Toiminnallisen opinnäytetyön taustalla on yleensä toimeksiantaja. Oman opinnäytetyöni 

yhteistyötahona on Keskipohjaanmaan Liikunta Ry, jonka toimesta järjestetään lasten ja 

nuorten liikuntaleiri, Jukuleiri.  

 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä tuotetaan konkreettinen tuote. Tässä opinnäytetyössä se 

oli leiriohjaajien ryhmäytymistä tukevia harjoitteita ja toimintaideoita sisältävä opas. Raportin 

jäsentelyssä ja kirjoittamisessa on pyritty siihen että lukija pystyisi mahdollisimman hyvin 

perehtymään työnprosessiin ja kirjoitettuun tekstiin. Raportilla avulla olen pyrkinyt tuomaan 

esille asioita, joista muut ohjaajien ryhmäytymisen ja yhteistyön merkityksestä kiinnostuneet 

voisivat saada ideoita.(Vilkka & Airaksinen 2004, 51, 66.) 

 

Opinnäytetyöni tuotos on tehty kirjalliseen muotoon, niin kuin toiminnallisessa 

opinnäytetyössä yleensä. Olen listannut ylös hyväksi koettuja harjoitteita, joita kahtena 

vuonna olemme ohjaajien ryhmäyttämisessä jo pitäneet. Lisäksi olen etsinyt uusia 

harjoitteita, jotka ovat mahdollisimman tarkoituksen mukaisia kyseiselle ohjaaja ryhmälle. 

Harjoitteiden lisäksi kokosin oppaaseen pieniä vinkkejä ryhmäyttämistuokion vetäjälle.  

(Vilkka & Airaksinen 2004, 53, 65.) 

 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä on otettava huomioon toiminnallisen osuuden eli 

produktion merkitys sille valitulle kohderyhmälle. Sopivien harjoitteiden etsinnässä on otettu 

huomioon muun muassa ohjaajien suuri lukumäärä ja tavoitteet ryhmäytymisen suhteen. 

Produktiolta tulisi olla mahdollisimman käyttökelpoinen ja selkeä tuotos. Tuotteen 

käytettävyydestä olisi hyvä pyytää palautetta kohderyhmältä. (Lumme, Leinonen, Leino, 

Falenius, & Sundqvist 2006.) 

 

Toiminnallisen osuuden eli produktion teko vaiheessa tulee huomioon ottaa alan teoriat ja 

tietotaidot. Opinnäytetyön raportissa perustellaan produktion taustalla olleita valintoja 
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teoreettisesti. Opinnäytetyössäni on osio jossa käsitellään ryhmän sen muotoutumista, eri 

vaiheita sekä ohjaajan roolia ja ominaisuuksia.( Lumme yms.) Toiminnallisen opinnäytetyön 

raportissa on käsitelty niitä valintoja , jotka ovat produktin tuottamisen taustalla. Myös 

produktin valmistumiseen vaikuttavia valintoja avataan raportissa. (Lumme yms.) 

Opinnäytetyön produktin valmistusprosessista sekä prosessissa tehdyistä valinnoista 

kerrotaan prosessinkuvausta käsittelevässä luvussa.   

 

Tähän opinnäytetyöhön ja sen produktin valmistamiseen vaikuttaneisiin valintoihin 

viitekehykset antavat luvut, jotka käsittelevät lasten liikunnan merkitystä lasten kasvulle ja 

kehitykselle, liikuntaa varhaiskasvatuksessa sekä ryhmää ja sen toimintaa.  

 

2.1 Lähtökohdat 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda Keskipohjanmaan liikunta Ry:n järjestämälle lasten ja 

nuorten liikuntaleirille ohjaajien ryhmäyttämistuokio.  Opinnäytetyössä loin suunnitelman 

muutamine harjoitteineen, joilla edesautetaan leirin ohjaajien ryhmäytymistä ja näin 

vahvistetaan yhteistyötä sekä sen sujuvuutta.   

 

Aiheen toimeksiantaja on Keskipohjanmaan liikunta Ry eli Kepli ry. Kepli Ry:n toiminta-ajatus 

ja tavoite on liikunnan avulla edistää Keski-Pohjanmaan hyvinvointia ja terveyttä. Kepli toimii 

yhteistyössä keskipohjanmaan alueellisten liikunta ja urheilutoimijoiden kanssa. Sen 

toiminnan painopisteitä ovat muun muassa seura-jäsentoiminta, lasten ja nuorten liikunta, 

tapahtumatoiminta, kuntayhteistyö, aikuisten työpaikkaliikunta sekä nuorten urheilijoiden 

tukitoiminta. Kepli Ry:n arvojen mukaan jokainen liikkuja on tärkeä.    

 

Jukuleirillä on jo pitkät perinteet, kesällä 2017, kyseessä on jo 23. leiri. Leiri järjestetään 

Kalajoen ja kestää lapsilla neljä päivää, jonka aikana he liikkuvat monipuolisesti ja paljon. 

Leiri on tarkoitettu 8-14vuotiaille lapsille ja nuorille. Leiri on jaettu kahteen osaan; Hippo- ja 

lajileiriin. Hippoleiriläiset tutustuvat leirin ajan erilaisiin lajeihin kuten esimerkiksi  

frisbeegolfiin, tanssiin, jousiammuntaan, jalkapalloon, lentopalloon, kiipeilyyn, keilaukseen, 

hengenpelastukseen,  maastopyöräilyyn  melontaan yms. Nämä tutustumislajit voivat hieman 

vaihdella vuosittain mutta hyväksi koetut lajit on säilytetty ja uusia niin sanottuja trendilajeja 

on pyritty  aina mahdollisuuksien mukaan ottamaan mukaan tarjontaan. 
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Lajileiriläiset tekevät oman lajinsa harjoitteita, mutta pääsevät kokeilemaan muutamia 

tutustumislajeja. Lajien kirjo on vaihdellut  hieman vuosittain kysynnän mukaan. Mukana ovat 

ja ovat olleet muun muassa keilailu, jalkapallo, yleisurheilu, uinti, koripallo, lentopallo, 

jääkiekko, salibandy, frisbeegolf, tanssi, pesäpallo, hiihto, suunnistus, telinevoimistelu.  

Leiriohjelmaan on perinteeksi muodostunut käynti vesipuisto Jukuparkissa, mihin kaikki 

lapset pääsevät käymään. Yhteisenä toimintana mainittakoon myös leiridisko, leffa-ilta, tiimi-

ilta ja leirivieraat.  

 

Leirillä majoittaudutaan teltoissa Kalajoen leirintäalueella, ihan meren tuntumassa. Lapset 

nukkuvat omissa teltoissaan. Ohjaajien tehtävänä on myös turvata lasten uni. Ohjaajat 

yhdessä auttavat ja opastavat lapset iltapesuille ja nukkumaan. Ohjaajat kiertelevät alueella 

kunnes kaikki lapset ovat rauhoittuneet nukkumaan. Yöllä leirin infomökillä toimii yöpäivystys, 

jossa yksi ohjaajista on lapsien käytettävissä koko yön. Myös lasten oman ohjaajan teltta on 

merkitty jolloin lapset voivat tarvittaessa herättää oman ohjaajansa.  

 

Ruokailut järjestetään leirintäalueella. Ruoka tuodaan keittiöstä mutta käytännössä kaikki 

syömme ulkona ruokateltassa ja leirintäalueen ravintolan terassilla. Ruuan toiminnasta 

vastaa ohjaajista koottu ruokailuryhmä. Tähän toimintaa mm. kuuluu ruokailujen porrastus, 

ruuanjakovuorojen tekeminen ohjaajille, ruokailun siisteydestä ja toimimisesta vastaaminen. 

Leirillä toimii myös oma ensiapu. Leirin ensiavusta on  vastannut ensiaputaitoinen henkilö ja 

useana vuonna mukana on ollut myös sairaanhoitajan koulutuksen omaava henkilö.  

Ensiavun ohjaajat vastaavat toisten ohjaajien ensiavun ohjeistamisesta ja hoitavat leirillä 

ensiavun.  

 

Leiriläistenmäärä on vaihdellut hieman vuosittain siinä 300-400 lapsen paikkeilla. Kesällä 

2017 leiripaikkoja on tarjolla 250 hippoleirille ja kolmisensataa lajileireille. Ohjaajia leirillä on 

ollut noin 70-80. Ruokailun valmistuksesta ja kuljetuksesta on vastannut Kalajoen 

Junkkareiden seuraväki.  

 

Olen toiminut ohjaajana kyseisellä leirillä kahdeksan vuotta. Näiden vuosien aikana Kepli 

Ry:n ja ohjaajien kanssa leiriä on pyritty viemään vuosi vuodelta eteenpäin. Vuosittain sekä 

leirillä että leirin päätteeksi on käyty palautekeskusteluita. Omat haasteensa toiminnalle on 

asettanut johdon ja ohjaajien vaihtuvuus. Leiri on lapsille neljänpäivän mittainen. Ennen 

ohjaajien koulutus ja leirille perehdytys tapahtui yhtenä koulutuspäivänä, joka oli päivää 
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ennen kun lapset saapuivat leirille. Vuoden 2014 palautekeskusteluissa nousi vahvasti esille, 

ettei yksi ohjaajien koulutuspäivä täysin riitä. Koulutuspäivänä käytiin tervetuloa ohjaajaksi – 

koulutus, kertaus ensiavusta ja hyvin lyhyesti leirin käytännön asioita, kuten leirin fyysiset 

paikat; ruokailu majoitus, info. Leirin pelisääntöjen läpikäymiselle ei jäänyt paljon aikaa.  

 

Samaisessa keskustelussa nousi myös esille ohjaajien välinen yhteistyö. Yhteistyö on ollut 

hyvää ja parantunut aina leirin loppua kohden mutta koska leiri on vain neljänpäivän 

mittainen, toiveisiin nostettiin ohjaajien ryhmäyttäminen jo koulutuspäivänä. Aikaisemmin 

varsinaiselle ryhmäyttämistuokiolle ei koulutuspäivänä ollut aikaa. Ohjaajien ryhmäyttämisen 

koettiin olevan tärkeää, jotta kaikki ohjaajat voisivat kokea olevansa vahvasti osa 

ohjaajaporukkaa jo ensi hetkistä lähtien. Vahvalla yhteishengellä uskoimme työmme olevan 

saumattomampaa.   

 

Olemme toivoneet yhteishengen myös auttavan ohjaajia jaksamaan tiukassa ja tiiviissä 

leirirupeamassa. Ohjaajien välille halusimme luoda ilmapiiriä, jossa toisilta voisi uskaltaa 

kysyä apua ja apua annettaisiin sitä kysyville. Vastuullamme vuosittain ollut 300–400 lasta 

mikä on todella suuri määrä.  Ilman toimivaa yhteistyötä ja yhteishenkeä leiripäivistä voi tulla 

todella raskaita. 

 

Muutoksena seuraavalle vuoden 2015 leirille tuli että ennen leiriä pidettiin erikseen yksi 

lisäkoulutuspäivä ohjaajille, jossa käytiin läpi ohjaajien työn perusteet. Näin leirin alkua 

edeltävänä päivänä keskityttiin leirin käytänteisiin ja ohjaajien ryhmäyttämiseen.  Tämä 

ryhmäyttämistuokio ja ryhmäyttämisen merkitys valikoitui osaksi opinnäytetyötäni. 

Aihe on itselleni mielenkiintoinen ja sen kanssa on pohdiskeltu paljon. Leirin lisäksi olen 

tehnyt paljon ohjaajan työtä, toiminut urheiluseurassa ja tulevaisuudessa työskentelen 

varhaiskasvatuksen alalla.  Ryhmän ja ryhmädynamiikan merkitys näissä kaikissa on 

oleellinen asia.  

 

Kyseessä on myös liikuntaleiri ja lasten sekä nuorten liikunnan merkitys tänä päivänä on 

puhuttanut paljon.  Liikunnalla ja eritoten liikkumattomuudella on havaittavissa suuria 

vaikutuksia lasten ja nuorten terveyden kannalta.  Erilaisilla tutkimuksilla on tutkittu myös 

varhaiskasvatuksen liikunnan merkitystä lasten ja nuorten kehityksen edesauttajana.  
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Opinnäytetyölläni haluan vastata Kepli ry:n antamaan tehtävään luoda pohjan ohjaajien 

ryhmäyttämistuokiolle ja avata ryhmäyttämisen tarkoitusperiä.  Lisäksi haluan tuoda esille 

varhaiskasvatuksen liikunnan merkitystä nykypäivänä. 

 

2.2 Tavoitteet ja tarkoitus 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on luoda lasten- ja nuorten liikuntaleirille, Jukuleirille, ohjaajien 

ryhmäyttämistuokio ja vahvistaa ohjaajien ryhmäytymistä. Toimintaan pohjautuu tietoa lasten 

liikunnan merkitystä lasten kokonaisvaltaiselle kasvulle ja kehitykselle sekä liikuntaa 

varhaiskasvatuksessa. Tässä opinnäytetyössä avaan myös tarkemmin ryhmää ja ryhmän 

vaiheita. Opinnäytetyöllä toivon olevan apua tulevien vuosin leirien toiminnan suunnittelussa. 

Leirillä on paljon käytännön asioita, joita on pyritty kehittämään vuosi vuodelta parempaan 

suuntaan. On syntynyt paljon hyviä ja toimivia ideoita ja uskon, että vuosien saatossa niitä 

syntyy vielä paljon lisääkin.  

 

Suunnitelluilla ryhmäyttämistuokioilla olen pyrkinyt monipuolisiin harjoitteisiin. Harjoitteisiin, 

joilla porukka saadaan rentoutumaan ja heittäytymään turvallisesti ryhmän mukaan.  

Opinnäytetyössäni olen keskittynyt ryhmäyttämisoppaan rakentamiseen ja työn 

viitekehykseen eli opinnäytetyön raportin lukuihin, jotka käsittelevät lasten liikunnan 

merkitystä lasten kasvulle ja kehitykselle, liikuntaa varhaiskasvatuksessa sekä ryhmää ja sen 

toimintaa.  

 

2.3 Aiheesta muualla 

 

Liikunnan merkitystä lapsen kasvuun ja kehitykseen sekä varhaiskasvatuksen liikuntaa on 

tutkittu useammassakin opinnäytetyössä. Esimerkiksi Centria-ammattikorkeakoulusta on 

tammikuussa 2017 valmistunut Anita Paavolan toiminnallinen opinnäytetyö, Leikkien, 

liikkuen, yhdessä touhuten! -liikkumisen iloa varhaiskasvatuksessa. Opinnäytetyön 

produktiona on opas Ylivieskassa sijaitsevaan päiväkotiin. Oppaan tarkoituksena on ollut 

tuoda ideoita liikuntakasvatuksen tuottamiseen erilaisten pelien ja leikkien avustuksella. 

 

Paavola on työnsä produktion taustalla käyttänyt teoriaa lasten liikunnasta. Viitekehykset 

toiminnallisen opinnäytetyön raportille antavat luvat liikuntakasvatus varhaiskasvatuksessa 

sekä liikunnan merkitys lapsen kasvuun ja kehitykseen. Työn lähteistä löytyvät myös omassa 
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työssäni suuressa käytössä olleet Varhaiskasvatuksen käsikirja sekä Varhaiskasvatuksen 

liikunnan suosituksen 2005. (Paavola, A. 2017.) 

 

Vuonna 2011 on valmistunut Rovaniemen ammattikorkeakoulusta Mervi Hyypän tekemä 

toiminnallinen opinnäytetyö Opaslehtinen vanhemmille 3-6 -vuotiaiden lasten liikunnan 

edistämiseksi. Työn tavoitteena on ollut 3-6 -vuotiaiden liikunnan edistäminen. Opinnäytetyön 

produktiona oli opaslehtinen neuvolassa asioivien lasten vanhemmille. Oppaaseen on kerätty 

tietoa lapsen liikunnan merkityksestä lapsen kehitykseen ja siitä löytyy tietoa kuinka lasten 

liikuntaa voidaan lisätä sekä ylläpitää. Opinnäytetyön raportissa on käsitelty liikunnan 

merkitystä lapsen kasvuun ja kehitykseen sekä lisäksi lapsen liikunnan erityispiirteitä. 

(Hyyppä, M. 2011.) 

 

Ryhmäyttämisestä ja ryhmästä löytyi aikaisempaa tutkimustietoa Sari Lähteenmäen 

lokakuussa 2007, Jyväskylän ammattikorkeakoulussa valmistuneesta 

kehittämishankeraportista: Ryhmäyttäminen ohjaajan työkaluna. Työn tavoitteena on ollut 

laatia ammatillisessa koulutuksessa aloittaville sekä jatkaville opiskelijoille 

ryhmäyttämissuunnitelma.  Ryhmäyttämisen haluttiin alkuvaiheessa vähentävän poissaoloja 

ja koulutuksen keskeyttämisiä. Alkuvaiheessa ryhmäytymisen tavoitteena olikin opiskelijoiden 

tutustuminen toisiinsa, ryhmäytyminen, omanpaikan löytäminen, sitoutuminen sekä 

kiinnittyminen ryhmään.  

 

Ammatillisten opintojen edetessä tavoitteeksi asetettiin luottamuksen ja yhteistyötaitojen, 

vuorovaikutus-, ongelmanratkaisutaitojen vahvistaminen ja kehittäminen, ja niiden avulla 

opintojen keskeyttämisen vähentäminen. Työssä on suunniteltu ryhmäyttämispäiviä ja niille 

sopivia ajankohtia. Työhön on koottu erilaisia ryhmäyttämisharjoiteita, jotka liittyvät 

yhteistoimintaan, vuorovaikutukseen, ongelmanratkaisuun ja luottamukseen.  

 

Oman opinnäytetyön tietoperustaa ajatellen olen paneutunut tämän hankkeen raportin 

yhteen osaan, jossa tietoperustana on tarkasteltu ryhmään liittyviä erilaisia ilmiöitä, kuten 

esimerkiksi vuorovaikutusta ryhmässä sekä ryhmän kehitysvaiheita ja suhteita. Lisäksi on 

käsitelty ryhmässä valitsevia erilasia rooleja, jotka omalta osaltaan vaikuttavat 

ryhmäytymiseen sekä ohjaajan tehtäviä ryhmän eri kehitysvaiheissa. (Lähteenmäki, S. 2007.) 
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3. RYHMÄN TOIMINTA 

 

 

Ryhmät ja ryhmään kuuluminen on meille jokapäiväinen asia. Ihmiset ovat kasvaneet sekä 

kehittyneet perheryhmissä. Ihminen toimii päivittäin erilaisissa ryhmissä. Ryhmätyyppejä ovat 

muun muassa perheryhmät, harraste- ja vapaa-ajan ryhmät, opintoryhmät, työ- ja 

toimintaryhmät, ihmissuhderyhmät ja terapiaryhmät. (Kauppila 2005, 85-86.) ' 

 

Ryhmää on vaikea määritellä mutta keskeistä ryhmän toiminnalle on vuorovaikutus ryhmän 

jäsenten välillä. Nykypäivänä on myös mahdollista etteivät ryhmät toimi kasvotusten vaan 

sähköisin vuorovaikutus keinoin. (Kauppila 2005, 85.) 

 

Tavallisesti ryhmät perustuvat niiden jäsenten välisille yhteisille intresseille sekä tarpeille. 

Ryhmissä jäsenet hyötyvät jollain tapaa toisistaan. Jäsenten kesken jaetaan sekä aineellisia 

että aineettomia resursseja. Ryhmään kuulumisen motiivit vaihtelevat. Motiivi voi olla pelkkä 

informaation tarve. Pääsääntöisesti ryhmän jäsenet vaikuttavat jollain tapaa toisiinsa, 

jäsenillä on yhteisiä tavoitteita sekä mielenkiinnon kohteita. On mahdollista että ryhmän 

jäsenet ovat riippuvaisia toisistaan sekä ryhmän toiminnasta. (Kauppila 2005, 85-86.) 

 

Yleisesti ottaen ryhmän tehtävät voidaan jakaa kahteen osaa. Ryhmä pyrkii ensiksi 

saavuttamaan toiminnallisia ja muita tavoitteita, jotka ryhmä on hyväksynyt. Ryhmän toinen 

tavoite on saavuttaa ryhmän kiinteys. Ryhmän kiinteys auttaa ryhmiä toiminnallisten 

tavoitteidensa saavuttamiseksi. Ryhmän kiinteyden avulla ryhmän jäseniä saadaan 

sitoutettua ryhmän toimintaan ja tavoitteisiin. Ryhmän kiinteydellä on positiivisia vaikutuksia 

ryhmän aikaansaannoksiin ja toiminnantuloksiin. (Kauppila 2005, 86.) 

 

Ryhmät voidaan jakaa karkeasti kahteen eri ryhmään; primaariryhmiin ja sekundaariryhmiin. 

Primaariryhmiin kuuluu muun muassa perheryhmät, jossa jäsenet ovat aktiivisesti sekä 

läheisesti tekemissä toistensa kanssa. Sekundaari ryhmissä jäsenet ovat potentiaaleja 

toistuvaan, läheiseen ja henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen. (Kauppila 2005, 86.) 
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3.1 Ryhmän kehitysvaiheet  

 

Ryhmäytyminen eli ryhmän kehitysprosessi voi olla erittäin pitkäkestoinekin ketju, jonka alkua 

ja loppua on vaikea määritellä selvästi. Ryhmän kehityksen voidaan sanoa olevaan jatkuvaa. 

Kehitysvaiheet voidaan jakaa viiteen eri vaiheeseen muotoutumisvaiheeseen, 

kuohuntavaiheeseen, yhteistoiminnan syntymisen vaiheeseen, kypsäntoiminnan vaiheeseen 

ja ryhmän hajoamiseen. Nämä vaiheet voivat edetä monella eri tapaa. Ryhmän 

vuorovaikutukseen vaikuttavat monet sisäiset ja ulkoiset tekijät, jotka voivat muuttaa 

kehityksen suuntaa tai jopa palauttaa sen aikaisempiin vaiheisiin. (Kauppila 2005, 97-99.) 

 

Muotoutumisvaiheessa ryhmän jäsenet vasta tunnustelevat ryhmässä vallitsevaa ilmapiiriä. 

Jäsenet ovat varovaisia ja etäisiä vielä toisiaan kohtaan. Jäsenet myös selvittelevät ryhmän 

sääntöjä, tehtäviä ja menettelytapoja. Alkuvaiheessa ryhmän jäsenet etsivät rajojaan ja omaa 

paikkaansa ryhmässä. Jäsenet ovat epävarmoja niin omasta tehtävästä kuin oman roolinsa 

toteuttamisesta. Tässä vaiheessa toiminta ei ole vielä vakiintunut eikä ryhmälle ole 

muodostunut vielä yhteisiä normeja. Ryhmän jäsenten välisen vuorovaikutuksen voidaan 

sanoa olevan vielä muodollista. Mikäli ryhmällä on valmiiksi johtaja tai ohjaaja, 

ryhmäytyminen edistyy nopeammin. Ryhmäytymisen hyöty näkyy ryhmän toiminnassa ja 

tavoitteissa. Ryhmäytyminen on myös edellytys ryhmähengen syntymiselle. (Kauppila 2005, 

97.)  

 

Alun jälkeen jäsenten välille voi syntyä erilaisia yhteensovittamisen ongelmia. Tätä ryhmän 

vaihdetta voidaan kutsua myös konfliktivaiheeksi. Jäsenten välinen erilaisuus ja erilaiset 

näkemykset nousevat pintaan. Kuohunta vaiheessa on hyvin yleistä että ryhmän jäsenet ovat 

paljon äänessä mutta eivät kuitenkaan kuuntele riittävästi toisiaan.  

 

Ryhmän sisällä voi syntyä pieniä klikkejä eli porukoita. Ryhmä ei vielä tässä vaiheessa ole 

kehittynyt tarpeeksi ratkoakseen ristiriitoja. Mahdollisesti tavoitteita toimintanormeja sekä 

valtaongelmia joudutaan määrittelemään uudelleen ennen kuin toiminta saadaan uudelleen 

vauhtiin. Tällaisten prosessien myötä käynnistyy pyrkimyksen löytää toimintanormit sekä 

yhteiset tavoitteet ryhmälle. Näiden prosessien myötä syntyvät myös ryhmän keskeiset roolit. 

(Kauppila 2005, 97-98.)  
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Kolmantena vaiheena on yhteistoiminnan syntymisen vaihe. Toimintamallit alkavat selkiytyä 

ja ryhmä vakiintuu. Työskentelyn pohjana ovat jo yhteisesti toiminnalle luodut normit. 

Yhteistyössä korostuu yhteenkuuluvuus ja samanmielisyys. Ryhmän roolit, säännöt ja normit 

alkavat löytyä, mikä auttaa ryhmään vakiintumista. Menettelytavat alkavat vakiintua ja 

ajoittain ryhmässä esiintyy tasapainoista yhteistyötä.  

 

Ryhmän jäsenet tietävät paikkansa ja huomaavat jo oman tehtävänsä ryhmässä. Ristiriitojen 

sijaan ryhmän voimavarat voidaan käyttää tavoitteiden saavuttamiseksi. Jäsenet voivat 

ilmaista itseään vapaantuneemmin. Vuorovaikutus on toimivaa ja jäsenet sitoutuvat ryhmän 

toimintaan henkilökohtaisemmin. Ryhmästä tulee kiinteämpi, joskaan se ei ole vielä 

parhaimmillaan. Ryhmän yhteistyökyky on kehittynyttä. Tässä vaiheessa ristiriitoja pyritään 

välttämään ja syntyneet ristiriidat pyritään sovittelemaan. (Kauppila 2005, 98.) 

 

Neljäs vaihe on kypsäntoiminnan vaihe. Ryhmän yhteistyö on tehtävän suorittamisen 

vaiheessa parhaimmillaan. Ryhmän jäsenillä on vakiintunut asema ryhmässä, vuorovaikutus 

on selkeämpää ja ilmapiiri ryhmässä on vapautunut. Ryhmällä on toimiva työnjako, ryhmä 

alkaa nyt toimia ryhmänä ja toisten huomioon ottaminen paranee. Ryhmän jäsenet ovat 

oppineet tuntemaan ja tietämään toistensa mahdollisuudet ja kyvyt.  

 

Ryhmän mahdolliset konfliktit ja ihmissuhdeongelmat ovat ratkaistu. Näin kaikki energia 

ryhmässä voidaan suunnata varsinaisen tehtävän suorittamiseen. Kun aikaa ei mene 

prosessiongelmien selvittämiseen se voidaan käyttää niiden tehtävien hoitamiseen, joita 

varten se on perustettu. Ryhmässä viestintä on avointa ja toiminta joustavaa. Näiden myötä 

ryhmän jäsenet voivat ilmaista myös kielteisiä tunteitaan ja erimielisyydet ovat sallittuja. 

Ristiriidat pyritään ratkaisemaan tavoilla, joilla ei aiheudu merkittäviä ongelmia. (Kauppila 

2005, 98-99.) 

 

Viimeinen vaihe ryhmän kehityksen kaaressa on ryhmän hajoaminen. Ryhmän on päässyt 

tavoitteisiinsa tai on suorittanut työnsä loppuun. Ryhmän hajoamiseen ei liity yleensä sen 

suurempaa dramatiikkaa vaan siihen on monissa ryhmissä varauduttu ja se on aivan 

luonnollista. Kun hajaantumiseen on varauduttu, on se henkisesti helpompaa. On täysin 

mahdollista että joskus ystävyyssuhteet jatkuvat ja löydetään uusia perusteluja tapaamisille 

ja kokoontumiselle pienemmissä ryhmissä. Pitkään yhteistyötä tehneen ryhmän jäsenille 
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ryhmän hajoaminen voi olla myös henkisesti vaikea jopa ahdistava tilanne. (Kauppila 2005, 

99) 

 

3.2 Ohjaajan rooli ja ominaisuudet 

 

Aloittaessa suunnittelemaan toimintaa erilaisille ryhmille tulee ottaa huomioon monia eri 

asioita.  Eija Leskisen ja PS -kustannuksen julkaisemasta kirjasta ”Ryhmä toimimaan! 

Vinkkejä tutustumiseen, oppimiseen ja yhteistyöhön” löytyy paljon vinkkejä ryhmän 

ohjaamiseen.  Kirjassa on hyvin selkeästi käyty läpi mitä ryhmän ohjaajan tulee ottaa 

huomioon suunnitellessaan tuokiota ja mitä valmistutumisessa tulee ottaa huomioon. 

Tuokioiden aloittamiseen ja vetämiseen huomioitavia tärkeitä asioita on myös selvitetty 

kyseisessä teoksessa. 

 

Valmiiksi tehty suunnitelma ja hyvä valmistautuminen tulevaan tuokioon voivat taata 

onnistuneen tuokion vaikka eteen tulisi yllättäviäkin asioita. Hyvästä suunnitelmasta on 

helppo poiketa, mikäli tilanne niin vaatii.  Aluksi ohjaajan tulee selvittää tulevan ryhmän 

perustietoja. Ryhmän osallistuja määrällä on suuri merkitys tuokiota suunniteltaessa samoin 

sillä, minkä ikäisille toimintaa aletaan suunnittelemaan. On hyvä myös selvittää ohjattavan 

ryhmän taitoja ja erityispiirteitä riippuen siitä minkälaista tuokiota on suunnittelemassa. 

Suunniteltaessa toimintaa itselle entuudestaan tuntemattomalle ryhmälle on myös hyvä 

selvittää, ovatko ryhmän jäsenet jo toisilleen tuttuja ja ovatko he koskaan aikaisemmin 

toimineet jonkun ryhmän jäsenenä.  

 

Suunniteltaessa ohjelmaa ja harjoitteita ryhmälle tulee ottaa myös tarkistaa onko ryhmässä 

esimerkiksi liikuntarajoitteisia ja kuinka toiminnasta saadaan sellaista että se takaa kaikille 

mahdollisuuden osallistua yhtälailla toimintaan. On tärkeää huomioida myös mahdolliset 

allergia tai muut terveydelliset seikat jotka saattavat estää osallistumisen esimerkiksi jos joku 

ryhmän jäsenistä on ollut sairaana eikä pysty vielä osallistumaan täysin sykettä nostaviin 

liikuntaleikkeihin.  

 

Voidakseen suunnitella ryhmälle sopivia harjoitteita täytyy ensin miettiä, mitkä tavoitteet ovat 

kyseisin ryhmän pohjana. Pyritäänkö harjoitteilla tutustuttamaan ja ryhmäyttämään 

osallistujia vai pyritäänkö esimerkiksi opettelemaan uusia taitoja? Ohjaajan valitsemiin ja 

suunnittelemiin harjoitteisiin vaikuttavat olennaisesti käytettävissä oleva aika ja tilat. Ohjaajan 
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vastuulle kuuluu myös huolehtia tarvitsemistaan välineistä. Ohjaaja huolehtii tarvitsemansa 

tavarat ennen tuokion alkua paikoilleen, ettei niitä tarvitse enää hakea ja etsiä tuokion 

alkaessa. Tarvittavat materiaalit sekä välineet on hyvä valmistaa ja testata ennen tuokiota. 

Sama pätee myös suunniteltuihin harjoitteisiin. Itselle uudet harjoitteet on hyvä kokeilla 

etukäteen. Ohjaaja varmistaa että osaa selittää kunkin harjoitteen ohjeet tarpeeksi 

ymmärrettävästi ja selkeästi. Kun harjoitteet ovat suunniteltu ja valmisteltu huolella niiden 

aloittaminen sekä vetäminen ovat helpompaa.  

 

Suunnittelun ja valmistumisen jälkeen siirrytään itse tuokion aloittamiseen ja vetämiseen. 

Uuden ryhmän aloittaessa harjoitteet on hyvä aloittaa tutustelemalla. Ohjaaja ottaa tilanteen 

haltuun esittelemällä ensin itsensä. Kertomalla itsestään ohjaaja voi rentouttaa ilmapiiriä, 

hälventää pelkoja yms. Ottamalla tilanteen heti alkuun haltuun, ohjaaja myös viestii 

ohjattavilleen tietävänsä mitä tekee. Ohjaaja on myös itse paikalla sovittuna aikana.  

Mikäli kyseessä on uusi ryhmä, tulee sen jäsenten myös saada tutustua toisiinsa. jokaisen 

jäsenen tulee tulla kuulluksi ja nähdyksi. Tutustumien on helpompaa kun jokainen tietää ketä 

ryhmään kuuluu. Uuden ryhmän kanssa on myös hyvä tehdä alkuun 

ryhmäytymisharjoituksia, jotka helpottavat ryhmän yhteistä toimintaa ja hyvän lopputuloksen 

saavuttamista. (Leskinen  2009.) 

 

Ryhmän harjoitteiden suunnittelun pohjana tuli olla ryhmän tavoitteet ja päämäärä. Nämä 

tavoitteet tulee tehdä ja käydä ryhmän kanssa läpi alkuun, jotta kaikki tietäisivät minkä eteen 

toimitaan ja toimintaan olisi helpompi sitoutua. Ohjaajalla on iso rooli vielä toiminnan 

suunnittelun ja valmistelujenkin jälkeen. Harjoitteiden vetäminen vaatii ohjaajan aktiivista 

tilanteiden ja toiminnan tarkkailua sekä arviointia. Ohjaaja on ryhmänsä kannustaja sekä 

rohkaisija, joka toiminnallaan tavoittelee toimivaa ryhmää. Ohjaaja on kuulolla ristiriita 

tilanteissa ja puuttuu tarvittaessa erimielisyyksiin. Ohjaaja on ryhmänsä organisoija. Hän 

huolehtii asioiden sujumisesta, kuuntelee ja rohkaisee esittämään myös omia ideoita.  

 

Jokaisen ryhmäläisen tulee saada tasapuolisesti kannustusta ja palautetta. ohjaaja 

kannustaa myös ryhmänjäseniä auttamaan tosia ja tekemään yhteistyötä. Tasapuolisella 

kohtelulla päästään kohti luottamuksellista ilmapiiriä. Ryhmää kuin ryhmää ohjatessa tulee 

ohjaajan muistaa olla valmiina muuttamaan suunnitelmia tilanteen mukaan. Jotkut harjoitteet 

toimivat toiselle ryhmälle erittäin hyvin ja toiselle taas ei välttämättä olleenkaan. Tilanteet 
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voivat vaihdella vaikka kuinka olisi koittanut ottaa valmisteluissa kaikki huomioon. Esimerkiksi 

ryhmän vireystila saattaa olla erilainen kuin aikaisemmin.  

 

Mikäli jokin harjoite ei toimi suunnitellun mukaisesti ja suunnitelmasta joudutaan 

poikkeamaan, ei se aina ole huono asia. Muutetusta harjoitteesta voi tulla jopa toimivampi 

kuin alkuperäisestä. On hyvä kuitenkin muistaa harjoitteissa joissa opetellaan jotain asiaa 

esimerkiksi jalkapallossa pallonkuljetusta, etteivät taidot välttämättä riitä ensimmäisellä 

kerralla ja vain opettelemalla taidot kehittyvät.  

 

Ryhmän ohjaajalta vaaditaan paljon. Ohjaajan tulee osata tarvittavat lajitaidot ja harjoitteita 

joita hän tarvitsee ryhmien vetämiseen. Esimerkiksi Jalkapallo ohjaajan tulee osata lajiin 

vaadittavat taidot, lasten liikuntakerhoa vetävän erilaisia liikuntaleikkejä ja ryhmäytymistä 

vetävän erilaisia ryhmäytymisleikkejä. Näiden lisäksi ohjaajalta vaaditaan paljon 

ryhmänvetämistaitoja jotta hän saa ryhmän toimimaan. Ohjaaja tulee olla joustava ja 

pystyttävä lukemaan ohjattavan ryhmän tarpeita. Ohjaaja on myös suuri esikuva ja ryhmän 

kannatteleva voima.  

 

Ohjaajalle tärkeää ovat myös vuorovaikutustaidot ja niiden kehittäminen. Tämä tarkoittaa 

ymmärrystä joidenkin taitojen kohdalla. Tällaisia taitoja ovat muun muassa eri mieltä 

olemisen taito, kehittävän palautteen vastaanottaminen ja sen antamisen taito, positiivisen 

palautteen antaminen, omien virheiden huomioiminen sekä oman ärsyyntymisen kehittävä 

purkautuminen. (Aalto 2000, 140.) 

 

Ohjaajille on tarjolla erilaisia koulutuksia esimerkiksi ammattikoulutusta ryhmänohjaajaksi 

valmistavaan tutkintoon. Monet ammatit vaativat ryhmänohjaustaitoja kuten esimerkiksi 

varhaiskasvatuksen parissa työskentelevät. Eri liikuntajärjestöillä on tarjoilla kunkin omaan 

lajiin tarvittavia laji ja ohjaaja kursseja. Hyväksi ohjaajaksi kehitytään vuosien saatossa. 

Tärkeää ohjaajan työssä on tiedostaa oma ammattitaito ja aiempi kokemus sekä hyödyntää 

niitä harjoituksia (Aalto 2000, 137.) 

 

3.3 Ryhmän toimintaan vaikuttavat tekijät 

 

Ryhmän toimintaan vaikuttavia tekijöitä ovat ryhmän sisällä vallitseva ilmapiiri, 

ryhmänjäsenten välinen vuorovaikutus, ryhmän suhteet, roolit, ongelmien ratkaisu, ryhmän 
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normit ja ryhmäyttäminen. Ryhmän muodostumisen ensimmäinen merkki on ihmisten välille 

syntynyt vuorovaikutus. Ryhmään pyritään luomaan turvallinen ilmapiiri, jotta ryhmän yksilöt 

voisivat sitoutua ryhmään ja luotaisiin perusta ryhmäytymiselle. Turvallisen ilmapiirin luomista 

edistää ohjaajan toiminta, jossa ohjaaja huomioi jokaisen jäsenen ja ottaa kaikki ilomielin 

vastaan. Ohjaajan tulee myös suoda jokaiselle aika tutustua toisiinsa omalla tahdillaan.  

(Jauhiainen & Eskola 1996, 70.) 

 

Ryhmän toiminnan perustana on tehtävä, jonka takia ryhmä on koottu kasaan. Kaikki toimita 

perustuu vuorovaikutukseen. Vuorovaikutus on parhaimmassa tapauksessa ryhmän 

toimintaa ja tehtävää edistävää. Huonoimmassa tapauksessa se hankaloittaa ja estää 

yhteistyötä sekä toimintaa. Ryhmän toiminnan alussa vuorovaikutus on vähäisempää ja se 

lisääntyy loppu kohden. Vuorovaikutus voi olla sanatonta tai sanallista. Sanaton viestintä on 

esimerkiksi liikkeitä, tekoja, ilmeitä sekä eleitä. (Jauhiainen & Eskola 1996, 70.) 

 

Ryhmän jäsenten välillä vallitsee erilaisia suhteita. Suhteiden ilmenemismuotoihin vaikuttavat 

jäsen ja ohjaajien pyrkimykset etsiä omaa paikkaansa, tavat ratkaista valtasuhteita ja luoda 

uusia toimintasääntöjä. Ryhmän suhteet voidaan jakaa kommunikaatio-, normi-, tunne- ja 

valtasuhteisiin.  Ohjaajalla on suuri merkitys kommunikaatiosuhteissa. Hän pitää huolen että 

jokaisella on mahdollisuus puheenvuoroon ja edistää toiminnallaan kaikkien mahdollisuutta 

tulla kuulluksi. Hän huolehtii muun muassa siitä että ryhmän jäsenet siirtävät puheenvuoroja 

toisilleen eikä ketään jätetä keskusteluiden ulkopuolelle. (Jauhiainen & Eskola 1996, 128.) 

 

Ryhmän tunnesuhteita seuratessa voidaan tarkastella muun muassa ketkä vihaavat, pitävät, 

ärsyttävät tai pelkäävät toisiaan. Kun ryhmän jäsenet oppivat tuntemaan toisensa pyrkivät he 

sellaisten jäsenten seuraan joilta saavat hyväksyntää ja välttelevät jäseniä, jotka torjuvat 

heitä. (Jauhiainen & Eskola 1996, 129.) 

 

Ryhmän normisuhdejärjestelmällä saadaan selville ketkä ryhmän jäsenistä luovat normeja, 

ketkä pitävät huolen että normeja noudatetaan, ketkä noudattavat niitä ja ketkä taasen 

rikkovat. Ryhmän sosiaalisella kontrollilla tarkoitetaan ryhmän jäsenten kontrollia, jolla 

ryhmän jäsenet opetetaan tai taivutetaan toimimaan ryhmän päämäärän ja arvojen 

mukaisesti. (Jauhiainen & Eskola 1996, 122.)  
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Ryhmän valtasuhteet nousevat esille kun pyritään tarkastelemaan kuka vaikuttaa 

toiminnallaan kehenkin. Kenen mielipiteitä on hyvä kuunnella ja keiden välille syntyy 

riippuvuuksia. (Niemistö 2004, 120). 

 

Ryhmän sisältä löytyy erilaisia toimintarooleja. Lähtökohtaisesti kunkin henkilön rooli voi olla 

itse otettu tai toisilta saatu. Rooliristiriitoja syntyy tilanteissa joissa toinen ei hyväksy toisen 

ryhmässä ottamaa roolia tai ryhmän muut jäsenet ovat antaneet henkilölle roolin, jota hän ei 

voi tai halua täyttää.  Ratkaisut näihin rooliristiriitoihin löytyvät kun ryhmän jäsenet tulevat 

rooleistaan tietoiseksi.  Kun jäsenet tiedostavat millaisen roolin he ovat ottaneet, saaneet tai 

mikä rooli heille on annettu. Ryhmän sisällä olevia rooleja voi ja kannattaa pohtia uuden 

ryhmän aloittaessa toimintaa, mikäli ryhmässä esiintyy ristiriitoja tai uuden jäsen tullessa 

ryhmään. (Leskinen  2009, 17-19) 

 

Ryhmän toimintaan vaikuttavat suuresti ryhmän sisäiset normit ja säännöt. Säännöt ja normit 

syntyvät ryhmän toiminnan myötä, ne oivat olla joko sovittuja, kirjoitettu tai kirjoittamattomia 

sääntöjä. Nämä vaikuttavat ryhmän toimintaan säätelevänä ja rajoittavana tekijänä. (Niemistö 

2004, 126-128.)  

 

Jokaisessa ryhmässä voidaan joutua ongelmien ja ristiriitojen eteen. Toiminta ryhmässä ei 

ole haavoittuvaista, jos ristiriitojen ratkaisemiseen löytyy keinot. Ristiriitoja aiheuttavat 

yleensä ongelmat vuorovaikutustaidoissa.  

 

Ryhmäyttäminen on tärkeä osa ryhmän toiminnan kannalta. Ryhmän aloittaessa ryhmän 

jäsenet opettelevat tuntemaan toisensa mahdollisimman hyvin. Keskinäisen luottamuksen 

syntyminen on erittäin tärkeää. Tärkeitä ovat myös jäsenten välinen luottamus ja 

vuorovaikutus. Ryhmässä pyritään luottamuksellisen ilmapiirin luomiseen ja yhteistoiminnan 

aikaansaamiseen. Ilman toimivaa ryhmähenkeä ryhmän toiminta ei ole kestävää eikä 

tuottoisaa. Hyvällä ryhmähengellä voidaan päästä ryhmän asettamiin tavoitteisiin ja suoda 

jokaiselle jäsenelle ryhmään kuulumisen tunnetta. (Ryhmäyttämisopas. Euroopan Unioni) 

Toimintaroolit voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään: ryhmän tehtävän suorittamista 

edistäviä rooleja, ryhmän ylläpitäviä ja sen toimintaa ylläpitäviä rooleja sekä ryhmäntoimintaa 

häiritseviä rooleja. (TAULUKKO 1.) 
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TAULUKKO 1. Ryhmän roolit  

RYHMÄN TEHTÄVÄN 

SUORITTAMISTA EDISTÄVIÄ 

ROOLEJA 

Aloitteentekijä esittää uusia ideoita, 

käsittely- ja menettelytapoja, 

ehdottaa tavoitteita ja  

ratkaisuvaihtoehtoja.  

Tietojenetsijä kysyy lisätietoja ja 

perusteluja, jäsentelee asiaa.  

Täsmentäjä tarkentaa ehdotuksia 

esimerkkien avulla, selvittelee 

ongelman syitä ja  

ratkaisuvaihtoehtojen seurauksia.  

Kriitikko pohtii ehdotusten hyviä ja 

huonoja puolia sekä pakottaa 

ryhmän punnitsemaan  

huolellisesti eri vaihtoehtoja.  

Järjestelijä huolehtii käytännön 

järjestelyistä ja merkitsee asioita 

muistiin.  

 

RYHMÄÄ YLLÄPITÄVIÄ JA 

SEN TOIMINTAA 

HELPOTTAVIA ROOLEJA 

Rohkaisija on ystävällinen, 

ymmärtää ja arvostaa muiden 

mielipiteitä ja ehdotuksia, antaa 

tunnustusta. 

Mukaan vetäjä yrittää saada 

kaikki mukaan käsittelyyn, myös 

vetäytyjät.  

Tarkkailija seuraa sovittujen 

menettelytapojen noudattamista, 

painottaa tasapuolisuutta  

ja oikeudenmukaisuutta, asettaa 

työnormeja ja huolehtii 

aikataulusta. 

Tunteiden ilmaisija tarkkailee 

ryhmän ilmapiiriä, ilmaisee omia 

tunteitaan ja rohkaisee  

muita tunneilmaisuihin. 

Sovittelija hakee kompromisseja 

ja selvittää mielipide-eroja. 

Jännityksen laukaisija laukaisee 

huumorilla kireitä tilanteita, 

rauhoittaa tilannetta . 

 

RYHMÄN TOIMINTAA HÄIRITSEVIÄ 

ROOLEJA 

Hyökkääjä yrittää nostaa omaa 

asemaansa vähättelemällä, 

arvostelemalla ja  

paheksumalla muiden tekemisiä ja 

näkemyksiä. 

Jarruttaja torjuu heti muiden 

ehdotukset, väittelee, ei perustele 

kantaansa. 

Huomion tavoittelija tyydyttää 

henkilökohtaisia tarpeitaan ryhmän 

tavoitteiden  

kustannuksella, puhuu paljon 

pysytelläkseen esillä, kertoo 

asiaankuulumattomia vitsejä  

ja juttuja. 

Kilpailija esittää ominaan toisten 

parhaat ideat, korostaa omaa 

osuuttaan, ei suostu toisten 

ehdotuksin. 

Vetäytyjä on välinpitämätön tai 

passiivinen, ei osallistu keskusteluun 

eikä kuuntele. 

Klikkiytyjä kuiskailee 

vierustoverilleen, juonittelee ja hakee 

liittolaisia, mutta ei osallistu yleiseen 

keskusteluun. 

Saivartelija takertuu pikkuseikkoihin 

ja muotoseikkoihin, määrittelee 

termejä yksityiskohtaisesti. 

Itsensä väheksyjä käyttäytyy 

epävarmasti ja vähättelee aiheetta 

omia kykyjään. 

Ylimielinen ei ole kiinnostunut ryhmän 

toiminnasta eikä osallistu siihen 

aktiivisesti, väheksyy toisia ryhmän 

jäseniä.  
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4. LIIKUNNAN MERKITYS LAPSEN KOKONAISVALTAISELLE KASVULLE 

    JA KEHITYKSELLE 

 

 

Lapsen hyvinvoinnin perustana on terveellinen ravinto, riittävälepo ja tarvittava määrä 

päivittäistä liikuntaa. (Hujala & Turja 2011, 140.)  Varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksissa 

on kerätty tietoa liikunnan merkityksestä lapsen kokonaisvaltaiselle fyysiselle kasvulle ja 

kehitykselle. Lapsi tarvitsee riittävän asianmukaisen ravinnon ja levon lisäksi lihasten 

jatkuvaa ja säännöllistä käyttöä. Nämä ovat edellytys lasten lihasvoiman lisääntymiselle ja 

lihasten kasvulle. Liikunta vahvistaa sidekudoksia, luustoa, jänteitä, hengitys- ja 

verenkiertoelimistöämme.  

 

Tutkimuksissa on havaittu että lapset ja nuoret liikkuvat tänä päivänä terveytensä kannalta 

liian vähän. Heidän fyysisen aktiivisuuden määrä vähenee kokoajan. Vähentynyt liikunnan 

määrä näkyy heikentyneinä motorisina taitoina. Hyvin kehittyneet motoriset taidot ja eritoten 

motoriset perustaidot ovat auttavat selviytymään myöhemmistä fyysisistä haasteista. 

(Jaakola 2014, 9.) 

 

Liikunnan terveydellisten vaikutuksien lisäksi sen on todettu edistävän myös oppimista. 

Tutkimuksissa on havaittu säännöllisen liikunnan lisäävän hiussuonten määrää aivoissa sekä 

parantaa niiden hapensaantia ja verenkiertoa. Liikunnan on tutkittu kasvattavan sellaisten 

kemikaalien tuotantoa, jotka tukevat hermosolujen toimintaa sekä myös lisäävän aivojen 

välittäjäaineiden tasoa. Säännöllisen liikunnan myötä aivoihin syntyy myös uusia hermosoluja 

mikä lisää aivokudoksen kokonaistilavuutta. Nämä aivoissa tapahtuvat muutokset ovat 

yhteyksissä muun muassa seuraaviin oppimista tukeviin mekanismeihin; keskittymiseen, 

tarkkaavaisuuteen, oppimista tukeviin selviytymismenetelmiin, tiedonkäsittely- ja 

muistitoimintoihin sekä positiivisten tunteiden käsittelyyn. (Jaakola 2014, 9.) 

 

Varhaiskasvatuksen liikunta ehkäisee ylipainoa, auttaa liikunnallisen elämäntavan 

omaksumista ja näin ennalta ehkäisee kansallissairauksia. Liikunta kuluttaa energiaa ja 

ehkäisee ylipainoa. Liikkuessaan tarpeeksi lapsi myös väsyy ja hänelle syntyy luonnollinen 

unentarve. Säännöllinen päivärytmi edesauttaa liikunnallisen elämäntavan syntymistä.  

Säännöllisellä liikunnalla ja päivärytmillä voidaan estää monien sairauksien riskitekijöitä. 

Näitä riskitekijöitä ja kansallissairauksia ovat muun muassa sydän- ja verisuonitaudit, 
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diabetes, ylipaino, tuki- ja liikuntaelinten sairaudet sekä osteoporoosi. (Hujala & Turja 2011, 

140.) 

 

4.1 Liikuntataitojen oppiminen 

 

Liikkeiden perusoppiminen tapahtuu 1-3 ikävuoden aikana, jonka jälkeen perusliikkeet 

automatisoituvat ja eri liikkeiden yhdistäminen alkaa. Hyvät perusliikuntataidot ja 

koordinaatiokyky mahdollistavat myöhemmässä iässä erilaisten lajitaitojen opettelemisen 

sekä oppimisen. (Hujala & Turja 2011, 140.) 

 

Liikuntataitojen oppimiset voidaan jakaa eksplisiittiseen ja implisiittiseen oppimiseen. 

Eksplisiittinen oppiminen on tiedostettua oppimista. Oppija poimii tietoisesti sekä aktiivisesti 

asioita opetuksesta ja oppii tämän avulla uusia taitoja.  Se on ohjattua, suunnitelmien 

mukaista toimintaan. Suunnitelmat mukailevat tietoja siitä mitä missäkin vaiheessa lapsen 

tulisi oppia.  Esimerkkejä eksplisiittisestä oppimisesta ovat opetussuunnitelmat, opettajien 

tuntisuunnitelmat sekä urheiluseurojen toimintasuunnitelmat. (Jaakola 2014, 11.) 

 

Implisiittinen oppiminen on taitojen oppimista tiedostamatta. Erilaisista suunnitelmista 

riippumatta oppijat oppivat myös ennalta suunnittelemattomia asioita. Eksplisiittinen ja 

implisiittinen oppiminen voivat olla myös ristiriidassa keskenään. Joskus oppivat voivat oppia 

aivan muuta kuin sitä mitä suunnitelmissa oli tavoitteena. Esimerkiksi tavoitteena on voinut 

olla jonkin liikuntataidon oppiminen mutta lopputuloksena onkin jonkun negatiivisen 

käyttäytymismallin oppiminen. (Jaakola 2014, 11-12.) 

 

4.2 Motoriset perustaidot 

 

Kehittyneiden lajitaitojen taustalla on motoriset perustaidot, jotka voidaan karkeasti jakaa 

kolmeen ryhmään; tasapainotaitoihin, välineenkäsittelytaitoihin ja liikkumistaitoihin.  

Tasapainotaidoista puhuttaessa voidaan ne jakaa karkeasti kahtia, staattisiin sekä 

dynaamisiin taitoihin. Kun ihminen istuu tuolilla tai seisoo paikallaan, tarvitsee hän staattista 

tasapainoa säilyttääkseen tasapainon paikalla ollessaan. Kun ihminen esimerkiksi hyppii tai 

juoksee, tarvitsee hän dynaamista tasapainoa ylläpitääkseen ja säilyttääkseen tasapainon 

kehon ollessa liikkeessä. Tasapainotaitoihin kuuluvat; kääntyminen, taivuttaminen, 
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heiluminen, pyörähtäminen, heiluminen, väistyminen, tasapainoilu, venyttäminen ja 

kieriminen. (Jaakola 2014, 13–14.) 

 

Välineenkäsittely taidoista puhutaan karkea, - ja hienomotorisista taidoista. 

Karkeamotorisissa taidoissa käytetään suurempia ja useampia lihasryhmiä, jotka yleensä 

tuottavat voimaa erilaisiin välineisiin tai pysäyttävät näiden liikkeen, esimerkiksi pallon 

potkaiseminen ja kiinni ottaminen. Hienomotorisissa taidoissa käytetään pienempiä lihaksia 

sekä lihasryhmiä. Näiden taitojen tarkoituksena on saavuttaa kontrolloituja ja tarkkoja 

liikkeitä. Hienomotoriikkaa vaaditaan monissa tarkkuutta vaativissa liikuntamuodoissa. 

Välineenkäsittelytaitoihin kuuluvat potkaiseminen, kiinni ottaminen, heittäminen, 

pomputteleminen, kierittäminen, iskeminen, potkaiseminen ja lyöminen ilmasta. (Jaakola 

2014, 13–14.) 

 

Liikkumistaidot kuvaavat nimensä mukaisesti taitoja, joilla ihminen liikuttaa itseään paikasta 

toiseen. Liikkumistaitoja ovat käveleminen, juokseminen, kiipeäminen loikkaaminen, 

ponnistaminen, laukkaaminen, liukuminen, esteen yli hyppääminen sekä harppaaminen. 

(Jaakola 2014, 13–14.) 

 

Liikunnan myötä motoriset perustaidot kehittyvät ja automatisoituvat, tämä muun muassa 

vähentää tapaturmien määrää. Lasten erilaisten tarkkaavaisuushäiriöiden sekä oppimisen 

ongelmien on huomattu usein liittyvän motorisiin ongelmiin, joiden taustalla ovat monesti 

hermostollisten prosessien puutteellinen kehittyminen.  

 

Hermostolliset prosessit tarvitsevat kehittyäkseen harjoittelua. Prosessit harjaantuvat lapsen 

liikkuessa. Hermostollisiksi prosesseiksi luetaan muun muassa syy-seuraussuhteet, 

aivopuoliskojen välinen tiedonkulku sekä kehon eri osa-alueiden tunnistaminen.   

Toistoilla hermostolliset prosessit tulevat sujuvimmiksi ja nopeammiksi. Kehittyneet 

hermostolliset prosessit kehittävät omalta osaltaan myös kehon hallintaa ja näin liikkumisen 

sekä liikkeiden tarkoituksenmukaista ohjaamista. Hermostollisella kehittymisellä on kiinteä 

yhteys lapsen tiedolliseen kehitykseen eli aistihavaintojen, ajattelun- ja muistitoimintojen 

kehittymiseen.  

 

Havaintomotoristen taitojen harjoittaminen liikunnan avulla ehkäisee myös oppimis- ja 

tarkkaavaisuushäiriöitä. Havaintomotoristen taitojen avulla lapsi voi hahmottaa omaa 
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kehoaan ja kehon eri puolia ympäröivän tilan, ajan ja voiman suhteen. Näillä tarkoitetaan 

muun muassa sitä kuinka lapsi pystyy havainnoimaan kuinka kaukana tai lähellä ympärillä 

olevat asiat ovat, kuinka nopeasti tai hitaasti jokin liikkuu ja kuinka voimakkaasti tai kevyesti 

hän käyttää voimiaan. 

 

Motoristen ja havaintomotoristen tuokioiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon että ne 

suunnitellaan lapsen taitoja vastaavaksi, jolloin hermostolliset prosessit pystyvät 

harjaantumaan. Liikkuminen on tällöin myös mielekästä ja motivoivaa.  

Liikkumisen myötä lapsi oppii hahmottamaan oman kehonsa. Tämä luo perusteet hyvän 

kehonkuvan ja myönteisen minäkuvan kehittymiselle sekä lapsen itsetunnon vahvistumiselle. 

Myönteisen minäkuvan ja terveen itsetunnon omaava lapsi oppii leikkiessään ottamaan 

huomioon lapset. (Sääkslahti, A.2005.) 

 

4.3 Motorisenkehityksen vaiheet 

 

Motorinen kehitys on elinikäinen jatkuva prosessi, jonka aikana ihmiset oppivat liikuntataitoja. 

Motorisen kehityksen voidaan sanoa tapahtuvan vuorovaikutuksessa ihmisen geenien sekä 

elinympäristön kanssa. Lapsilla geenit vaikuttavat enemmän kun taasen myöhemmässä 

iässä ympäristön ärsykkeillä eli harjoittelulla on suurempi merkitys taitojen kehittymisessä. 

(Jaakola 2014, 14.) 

 

Motorisen kehityksen vaiheet kulkevat geenien määrittämän järjestyksen mukaisesti mutta 

kehityksen nopeudella on eroja. Näihin eroihin vaikuttavat perimän lisäksi ikä, erot fyysisessä 

ja psyykkisessä kehityksessä sekä liikunnan määrä. (Jaakola 2014, 14.) 

 

Motorisenkehityksen vaiheet voidaan jakaa viiteen eri vaiheeseen (KUVIO 1.) Ensimmäistä 

vaihetta kutsutaan refleksitoimintojen vaiheeksi. Tämä vaihe kestää syntymästä 

ensimmäiseen ikävuoteen asti. Vaiheen tarkoituksena on hengissä selviytyminen. Tässä 

vaiheessa ilmenevät imemis-, tarttumis-, ja sukellusrefleksit.  
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                (Gallahue & Donnelly. 2003, 62) 

 

1.Refleksitoimintojen vaihe (0-1 vuotta) 

 

2. Alkeellisten taitojen omaksumisen vaihe (1-2 vuotta) 

3. Motoristen perustaitojen omaksumisen vaihe (2-7 vuotta) 

 

4. Erikoistuneiden liikkeiden vaihe (7-14 vuotta) 

 

5. Omaksuttujen taitojen hyödyntämisen vaihe (loppuelämä) 

 

 

KUVIO 1. Motorisen kehityksen vaiheet  (Jaakola 2016, 26.) 

 

Toista vaihetta kutsutaan motoristen perustaitojen omaksumisen vaiheeksi. Tämä vaihe 

käydään läpi ensimmäisen ja toisen ikävuoden paikkeilla. Perustaitojen omaksumisen 

vaiheessa lapsi oppii perusliikuntataitojen alkeet esimerkiksi heittämisen, hyppäämisen, 

juoksemisen ja kiinniottamisen alkeet. Refleksitoimintojen vaihe sekä alkeellisten toimintojen 

omaksuminen ovat oleellinen pohja seuraavalle kehitysvaiheille.  

 

Seuraava eli kolmas vaihe on motoristen perustaitojen omaksumisen vaihe. Vaihe alkaa noin 

kaksivuotiaana ja kestää keskimäärin aina seitsemännen ikävuoden loppuun saakka. Tässä 

ikävaiheessa kehityksessä on kuitenkin paljon yksilöllisiä eroja. Motoristen perustaitojen 

kehityksen vaiheessa omaksutaan suurin osa motorisia perustaitoja kuten esimerkiksi 

juokseminen ja hyppääminen. Elinympäristöllä on suuri merkitys tässä vaiheessa. Sen tulee 

tarjota vaadittavia mahdollisuuksia eri taitojen harjoittamiseen.  

 

Motoristen perustaitojen vaihe on jaettu lisäksi vielä kolmeen lyhyempää vaiheeseen, alkeis-, 

perus-, ja kehittyneeseen vaiheeseen, koska sen aikana lapsen kehityksessä tapahtuu 

lukuisia asioita.  Kaksi,- sekä kolmevuotiaiden  lasten taidot ovat tyypillisesti alkeisvaiheessa, 
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jossa liikkeet ovat karkeita ja koordinoimattomia. Perusvaiheessa ovat yleensä neljän ja 

viidenvuoden ikäiset lapset. Suoritusrytmi ja koordinaatio paranevat tässä vaiheessa.  

Suoritukset eivät ole vielä täysin sujuvia, mutta lapsi pystyy kontrolloimaan niitä paremmin. 

Tässä vaiheessa yleistä ovat suuret yksilölliset erot kehityksen nopeudessa.  

Viimeisen eli kehittyneen motoristen perustaitojen vaiheen lapset yleensä saavuttavat 6-7 

ikävuoteen  mennessä. Taidot ovat koordinoituja sekä rytmisesti sujuvia ja suorituksissa on 

enemmän tarkkuutta ja tehoa. On mahdollista ettei osa lapsista pääse kehittymisen 

vaiheeseen koskaan. Taitoja on mahdollista kehittää myöhemmin, se vaatii kuitenkin kovaa 

työtä. 

 

Erikoistuneiden liikkeiden vaihe on seuraava motorisen kehityksen vaihe. Vaihe alkaa 

yleensä 7-8 vuoden iässä ja kestää mahdollisesti aikuisuuteen saakka. Erikoistuneiden 

liikkeiden vaiheessa lapset  oppivat uusia motorisia taitoja sekä innostuvat eri urheilulajeista. 

Myös tämä vaihe voidaan jakaa kolmeen eri ala vaiheeseen; siirtymä-, soveltamis-, ja 

hyödyntämisvaihe. Kiinnostusvaiheessa kiinnostus eri urheilulajeja kohtaan herää, 

erikoistuneita lajitaitoja ei juurikaan ole eikä lapsi välttämättä osallistu vielä lajitoimintaan. 

Kiinnostuksen vaihe yleensä 7-10 ikävuoteen.  

 

Soveltamisen vaiheessa lapset tekevät ratkaisuja siitä mihin lajeihin he haluavat 

mahdollisesti osallistua ja panostaa. Valintoihin vaikuttavat aikaisemmat onnistumisen 

kokemukset sekä sosiaaliset tekijät. Tässä vaiheessa suorituksiin tulee lisää tarkkuutta ja 

lapset hiovat suorituksiaan vastaaman lajin vaatimuksia. Soveltumisvaihe sijoittuu 11-13 

ikävuoteen.  

 

Motorisen kehityksen viimeinen vaihe on omaksuttujen taitojen hyödyntämisen vaihe, joka 

alkaa noin 14-15 vuoden iässä ja kestää läpi elämän.  Ihmiset osallistuvat elämänsä aikana 

eri liikunta- ja urheilumuotoihin, joiden avulla he voivat toteuttaa liikkumisen motiiveja ja 

joissa he viihtyvät.  Hyödyntämisen vaiheessa ihmiset käyttävät aikaisemmissa vaiheissa 

opittuja motorisia taitoja monenlaisissa arjen tilanteissa ja fyysisissä haasteissa. 

  

4.4 Liikunnan vaikutukset sosioemotionaaliseen, - ja kognitiiviseen kehitykseen 

 

Motorisella kehityksellä on läheinen suhde sekä sosioemotionaaliseen, - sekä kognitiiviseen 

kehitykseen. Lapsen omaksuessa riittävät motoriset taidot voi hän osallistua peleihin sekä 
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leikkeihin ja kehittää näin sosiaalisia taitojaan. Tutkimuksien mukaan lasten ja myös 

aikuistenkin positiivisen minäkuva ja itsetunto kehittyvät fyysiseen toimintaan osallistumisen 

myötä. (Jaakola 2016, 33–34.) 

 

Lapsen leikki edistää sekä motorista että sosioemotionaalista kehitystä. Lasten leikkiin 

sisältyy usein ryhmässä liikkumista. Eri instituutioilla on merkitystä lapsen ja nuoren 

motoriselle kehitykselle ja motorisella kehityksellä on taasen vaikutusta lapsen tapaan toimia 

erilaisissa sosiaalisissa ympäristöissä. Sosiaalisiksi instituutioiksi voidaan laskea myös 

lapsen perhe, kaverit ja koulu, päiväkoti yms. (Jaakola 2016, 33–34.) 

 

Osallistuminen leikkeihin ja muuhun fyysiseen aktiivisuuteen tukevat omalta osaltaan myös 

lasten ja nuorten tunteiden käsittelyä sekä moraalista kehitystä. Erilaisten ryhmässä 

tapahtuvien liikuntaleikkien myötä lapset pääsevät kokemaan monenlaisia tunteita, sekä 

positiivisia että negatiivisia. Erilaisiin peleihin kuuluvat kokemukset voittamisesta sekä 

häviämisestä. Ryhmässä toimimalla ja liikkumalla lapsi oppii toisten tunteiden huomioon 

ottamista sekä auttamista. Lapsi opettelee sääntöjen noudattamista niin kirjoitettuja kuin 

kirjaamattomiakin. (Jaakola 2016, 34.) 

 

Kognitiivisen kehityksen sanotaan olevan erittäin läheisessä vuorovaikutuksessa motorisen 

kehityksen kanssa. Kehityspsykologi Jean Piaget on luokitellut lapsen kehityksen ikä 

vuosittain neljään eri vaiheeseen; Sensomotorinen vaihe (0-2 vuotta), esioperationaalinen 

vaihe (2-6 vuotta), konkreettisten operaatioiden vaihe (7-11vuotta) sekä formaalien 

operaatioiden vaihe (11–12 vuotta). (Jaakola 2016, 33.) 

 

Sensomotorisessa vaiheessa lapset ajattelevat liikkumisen ja liikkeiden avulla. tutustuvat 

ympäristöön liikkumisen avulla ja oppivat esineiden nimiä sekä piirteitä. (Jaakola 2016, 33.) 

Esioperationaalisessa vaiheessa merkittävässä roolissa on lapsen kielellinen kehitys, joka on 

yhteyksissä liikkumis- sekä välineenkäsittelytaitojen kanssa. Tämän kehityksen myötä lapsi 

liikkuu laajemmassa ympäristössä ja tutustuu ympäristön piirteisiin sekä sen parempaan 

ymmärtämiseen. Tämä kaikki vaikuttaa lapsen kykyyn ilmaista asioita verbaalisesti 

paremmin. (Jaakola 2016, 33.) 

 

Seuraavassa konkreettisten operaatioiden vaiheessa käsitellään ongelmanratkaisutilanteita. 

Tätä kyseistä taitoa tarvitaan monimutkaisten liikkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. 
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Viimeisessä vaiheessa eli formaalien operaatioiden vaiheessa lapsi oppii ja pystyy 

ajattelemaan hypoteettisesti. Tätä kykyä lapsi tarvitsee strategista ajattelua vaativissa 

liikuntatilanteissa. (Jaakola 2016, 33.) 
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5. VARHAISKASVATUSIKÄISTEN LIIKUNTA 

 

 

Varhaiskasvatuksen liikunnan yhtenä päätavoitteena on pidetty, että lasta autetaan liikunnan 

avulla muodostamaan myönteinen suhde kehoonsa ja tuetaan samalla myönteisen 

käsityksen muodostumista itseensä liikuttajana. (Hujala & Turja 2011, 141.) 

 

Kansallinen varhaiskasvatuksen asiantuntijaryhmä on laatinut yhdessä Sosiaali- ja 

terveysministeriön sekä opetusministeriön kanssa lastenliikunnalle suositukset 

varhaiskasvatuksessa. Oppaassa on annettu suositukset varhaiskasvatuksen liikunnan 

määrälle, laadulle, suunnittelulle ja toteutukselle, ympäristölle, välineistölle sekä yhteistyölle 

vanhempien kanssa. (Varhaiskasvatuksen liikunnansuositukset 2005.  Sosiaali- ja 

terveysministeriön oppaita 2005/17.)   

 

5.1 Liikunnan määrä ja laatu 

 

Varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksen mukaisesti lapsen tulisi liikkua, reippaasti niin että 

hengästyy, vähintään kolme tuntia joka päivä. Monipuolista, suunniteltua ja tavoitteellista 

liikuntakasvatusta tulisi sisällyttää jokaiseen päivään.  

 

Varhaiskasvattajan tulisi suunnitella toiminta niin että lapsilla olisi mahdollisuus sekä 

omaehtoiseen että ohjattuun toimintaa sisällä sekä ulkona. Varhaiskasvatuksen suosituksien 

mukaisesti ohjattuja reippaita liikuntatuokioita tulisi järjestää vähintään kaksi kertaa viikossa.  

Tuokioita voidaan järjestää sekä sisä- että ulkotiloissa. Yhden ohjatun tuokion pituudeksi on 

suositeltu noin 10-60minuuttia. (Varhaiskasvatuksen liikunnansuositukset 2005.  Sosiaali- ja 

terveysministeriön oppaita 2005/17.)   

 

5.2 Liikuntatuokioiden suunnittelu ja toteutus 

 

Liikuntakasvatuksen tulee olla suunnitelmallista ja tavoitteellista. Suunniteltaessa liikuntaa 

lapsille varhaiskasvatuksessa, huomioon tulee ottaa varhaiskasvatuksen liikunnansuositukset 

sekä tieto liikunnan merkityksestä lapsen kokonaisvaltaiselle kasvulle ja kehitykselle. 
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Suunnitelmia tehdessä tulee varhaiskasvatuksen ammattilaisilla olla myös tietoa liikunnan 

merkityksestä lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle.   

 

Varhaiskasvatuksessa liikunnan tulee olla monipuolista, tavoitteellista sekä lapsilähtöistä 

toimintaa, näiden avulla lapselle voidaan taata fyysinen, psyykkinen, emotionaalinen sekä 

sosiaalinen kehittyminen. Toimintakauden alussa työyhteisössä on hyvä pohtia miten lasten 

omaehtoista liikuntaa voidaan tukea ja kokonaismäärää lisätä.  

 

Toimintakauden liikunnan suunnittelu voidaan jakaa vuosisuunnitelmaan, 

kausisuunnitelmaan ja tuokio suunnitelmaan. Vuosisuunnitelmassa voidaan hyödyntää 

vuodenajat, kausisuunnitelmassa eli kuukausi/viikkosuunnitelmassa voidaan huomioida 

toiminnan monipuolisuutta kun taas tuokiosuunnitelmassa pystytään suunnittelemaan 

lapsiryhmien tarpeiden mukaisesti.   (Varhaiskasvatuksen liikunnansuositukset 2005.  

Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005/17.)   

 

Puhuttaessa lasten ja nuorten harjoittelusta on erityisen tärkeää muistaa liikuntatuokioita 

suunniteltaessa harjoitteiden monipuolisuus.  Varhais- ja nuoruusiässä motorisia perustaitoja 

tulee harjoitella erittäin runsaasti. On myös tärkeää että liikuntaa harjoitetaan monenlaisissa 

ympäristöissä.   

 

Harjoittelemalla motorisia perustaitoja sekä soveltamalla niitä erilaisiin ympäristöihin luodaan 

pohjaa ja edellytyksiä oppia myöhemmässä vaiheessa eri urheilulajien perustaitoja eli niin 

sanottuja lajitaitoja.  Useimmat lajitaidot vaativat kykyä yhdistellä eri perustaitoja. Useimmat 

lajitaidot ovat myös vaikea oppia, mikäli lapsia ei hallitse eri kehonosien yhtäaikaisia liikkeitä 

tai kykene yhdistämään  

 

Monipuolisia liikuntatuokioita suunniteltaessa tulee ottaa myös huomioon fyysisen kehityksen 

eri ominaisuudet. Fyysisiä ominaisuuksia kuten voimaa, nopeutta, liikkuvuutta sekä 

kestävyyttä tulisi harjoittaa mahdollisimman monipuolisesti. 

 

Liikuntatuokioiden, motoristen taitojen ja fyysisten ominaisuuksien harjoittamisella ei 

päämääränä suinkaan tarvitse olla tulevaisuuden huippu-urheilijat. Varsinkaan kun puhutaan 

varhaiskasvatuksen ja lasten liikunnasta. Kuten edellä on mainittu niillä motoristen 

perustaitojen ja fyysisten ominaisuuksien monipuolisella kehityksellä voidaan luoda pohjaa 
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myöhemmille lajitaidoille mutta liikunnalla on paljon suurempiakin päämääriä lapsen 

kehityksen kannalta.  

 

Perusliikuntataitojen osaaminen on tutkittu edistävän liikunnallisesti aktiivista elämää ihmisen 

koko elämänkaaren ajan.  Kun lapsuudessa ja nuoruudessa omaksutaan riittävästi 

perusliikunta taitoja, se ehkäisee nykypäivän ns. inaktiivista elämäntapaa. (Jaakola 2016, 

19–20) 

 

Liikunnan avulla lapsi oppii oman itsensä tuntemista ja muun muassa etäisyyksiä, suuntia, 

sijaintia, kokoja, määriä, rajoja, käsitteitä, muotoja, värejä.  Nämä edelle mainitut ovat 

matemaattisen, kielellisen ja tiedeopiskelun perusteita. Hyvän kirjoittamisen ja lukemisen 

peruselementtejä ovat liikunnan avulla opitut kehon hahmottaminen, kehon oikean ja 

vasemman puoliskon yhteistyön, silmä-käsikoordinaatio sekä ajallisten ja rytmillisten 

rakenteiden tunnistaminen.  

 

Liikunnan avulla opitaan myös ongelmanratkaisukykyä, sosiaalisia taitoja, tiimityöskentelyä ja 

työskentelyä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Lapselle luontaisella tavalla eli 

liikkumalla opitaan myös keskittymistä sekä tarkkaavaisuuden kohdistamista tehtävän 

suuntaisesti. (Rintala, Ahola, Cantell, Nissinen 2005, 25) 

 

5.3 Liikuntaympäristö ja välineistö 

 

Varhaiskasvatuksen liikunnan yhtenä perustavoitteena ja lähtökohtana on lasten motoristen 

perustaitojen monipuolinen harjaantuminen eri ympäristöissä. Lapsella tulisi olla 

mahdollisuus harjoittaa motorisia perustaitoja päivittäin.  

Varhaiskasvatuksen ammattilaisten tehtävänä on huolehtia että liikuntaympäristö houkuttelee 

lapsia liikkumaan. ympäristön tulee lisäksi olla lapsille turvallinen ja esteetön.  Lapsien 

kehitystarpeet pitää myös huomioida liikuntaympäristöjä suunniteltaessa, sillä ympäristön 

tulee vastata lapsien kehitystarpeita. (Varhaiskasvatuksen liikunnansuositukset 2005.  

Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005/17.)   

 

Laadukkaaseen liikunnan järjestämiseen tarvitaan myös perusvälineistö. Välineistöä tulee 

olla riittävästi ja varhaiskasvattajien on hyvä pohtia mitä välineistöä tulisi olla helposti lasten 
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saatavilla. Varhaiskasvatuksen liikuntasuosituksista löytyy myös suositukset 0-3 vuotiaiden 

sekä 3-6 vuotiaiden perusvälineistölle sekä vinkkejä välineisiin, joita voi itse tehdä.  

 

5.4 Yhteistyö vanhempien kanssa 

 

Lastenliikuntakasvatuksessa sekä varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksissa korostetaan 

myös varhaiskasvattajien ja vanhempien aktiivista yhteistyötä. Yhteistyön tulisi suosituksien 

mukaan olla myös vastavuoroista. 

 

Lasten vasukeskusteluissa käydään läpi lasten fyysistä aktiivisuutta ja hyvinvointia sekä 

motorista kehitystä. Vanhempien välisessä yhteistyössä tulisi ottaa huomioon, ettei kaikilla 

vanhemmilla välttämättä ole tarvittavasti tietoa liikunnan tärkeydestä lapsille.  

Ajankohtaisista lapsille sopivista liikuntamuodoista ja välineistä sekä lapsen kiinnostuksen 

kohteista ja määristä tulisi vaihtaa tietoa vanhempien kanssa. (Hujala & Turja 2011, 152.)  

 

5.5 Uudet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

 

Varhaiskasvatus on siirtynyt vuoden 2016 alusta kuntien sivistyspalveluiden alaisiksi, ennen 

se oli osa sosiaali- ja terveyspalveluita. Tämän myötä varhaiskasvatus siirtyi osaksi 

suomalaista koulutusjärjestelmää ja varhaiskasvatussuunnitelma kokivat uudistuksen.  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden uudistamisen lähtökohtana on tutkimus- ja 

kehittämistyön tulokset  varhaiskasvatuksen toimintaympäristöjen sekä lasten 

kasvuympäristön muutoksista.  

 

Varhaiskasvatussuunnitelmakokonaisuus voidaan jakaa kolmeen osaan; valtakunnalliset 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma sekä lasten 

omat varhaiskasvatussuunnitelmat. Varhaiskasvatuslaki määrittää paikallisten ja lasten 

varhaiskasvatussuunnitelmien laatimisen sekä toteuttamisen. Vanhassa, vuonna 2005 

tarkistetussa, varhaiskasvatuksen perusteissa liikunta oli nostettu osaksi lapsen luonnollista 

tapaa toimia yhdessä leikkimisen, taiteellisen kokemisen ja ilmaisun sekä tutkimisen kanssa.  

 

Uudessa opetushallituksen antamissa perusteissa liikunta kuuluu osaksi oppimisen alueita, 

joita ovat kielten rikas maailma, ilmaisun monet muodot, minä ja meidän yhteisömme, tutkin 

ja toimin ympäristössäni sekä liikunnan osion sisältävä kasvan, liikun ja kehityn. Oppimisen 
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alueet kuuluvat varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa varhaiskasvatuksen pedagogisen 

toiminnan suunnittelun ja toteutumisen alle.  

 

Oppimisalueen kasvan, liikun ja kehityn alle on asetuttu tavoitteita liikkumisesta, terveydestä, 

turvallisuudesta ja ruokakasvatuksesta. Tämän kyseisen oppimisalueen alle on koottu 

tavoitteita varhaiskasvatuksen liikunnasta sekä kerrottu liikunnan merkityksestä lapsen 

kokonaisvaltaiselle kehitykselle. Fyysisen aktiivisuuden merkitystä korostetaan lapsen 

hyvinvoinnille, oppimiselle, kasvulle ja kehitykselle. 

 

Ryhmässä liikkumisen merkitystä korostetaan sosiaalisten-, vuorovaikutus- ja 

itsesäätelytaitojen kehittäjänä. Motoristentaitojen suunnitelmallista havainnointia ja huoltajien 

kanssa tehtävää yhteistyö korostetaan. Liikuntavälineiden tulee olla lasten vapaassa 

käytössä.  

 

Varhaiskasvatuksen toiminnan tavoitteena on että lapset saisivat kokea liikkumisen iloa ja 

toiminta innostaisi lapsia liikkumaan monipuolisesti. Aikuisten tulee huolehtia että 

suunnitellun ja ohjatun liikunnan lisäksi lapsi saisi riittävästi mahdollisuuksia omaehtoiseen 

liikkumiseen ulkona ja sisätiloissa. Tavoitteissa on määritetty että liikuntakasvatuksen tulee 

olla tavoitteellista, monipuolista, lapsilähtöistä ja säännöllistä. (Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet, opetushallituksen määräys 39/011/2016.) 

 

Varhaiskasvatuksen uudet ja vanhat perusteet kuvaavat hyvin samalla tavalla liikunnan 

merkitystä ja huomioon otettavia asioita. Pienenä erona uuteen voisi nostaa esille 

suunnitelmallisuuden  ja toimintaympäristöjen merkityksen korostamisen, etenkin 

suunnitelmallisuuden korostamisen. Uusissa perusteissa liikunta on nostettu esille yhdessä 

kasvamisen ja kehityksen kanssa ja liikunta on nivottu tavoitteissa yhteen ruokakasvatuksen, 

terveyden ja turvallisuuden kanssa.  

 

Ruokakasvatuksessa on korostettu myönteisen suhtautumisen edistämistä ruokaa kohtaan. 

Tavoitteena on muun muassa kiireetön ilmapiiri, hyvät pöytätavat, yhdessä syömisen 

kulttuuri, monipuoliset ruokailutottumukset, ruuasta keskusteleminen sekä aistien avulla 

tutkiminen.  
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Terveyden ja turvallisuuden tavoitteissa nostettiin esiin lasten kanssa keskusteleminen levon, 

liikkumisen sekä hyvien ihmissuhteiden merkityksestä terveydelle ja hyvinvoinnille. Lasta 

tuetaan henkilökohtaisen hygienian ylläpitämisessä ja heitä autetaan pitämään huolta 

terveydestään. Turvallisen liikkumisen harjoittelua lähiympäristössä ja liikenteessä 

korostettiin. Lapsen valmiuksia pyytä ja hakea apua, toimia turvallisesti erilaisissa 

ympäristöissä ja tilanteissa tuetaan. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 

opetushallituksen määräys 39/011/2016.) 
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6. PROSESSIN KUVAUS 

 

 

 

6.1 Opinnäytetyön prosessin eteneminen 

 

Jukuleiri on lasten ja nuorten liikuntaleiri. Sen tarkoitus on tarjota liikunnan iloa ja elämyksiä 

lukuisien urheilulajien, telttailun ja leirikaverien myötä. Opinnäytetyön aihe nousi Jukujuku -

leirin palauteviikonlopun palauteosiossa esille syksyllä 2014.  Kyseisellä leirillä olen toiminut 

ohjaajana jo useamman vuoden ja palauteosiossa porukalla mietimme ohjaajien 

ryhmäytymisen merkitystä suurenleirin onnistumisen kannalta.  Merkitys koettiin suureksi ja 

keinoja ryhmähengen nostamiseksi mietittiin kovasti.   

Yhdessä pohdimme myös  leirin luonnetta muun muassa lyhyttä tutustumisaikaa ennen leirin 

alkua sekä ohjaajien vaihtuvuutta. Ilmoille heitettiin ajatusta ohjaajien ryhmäyttämistuokiosta, 

joka voitaisiin sisällyttää päivää ennen leirin alkua pidettävään koulutuspäivään.  

 

Toisena lisäyksenä leirin järjestäjä Keskipohjanmaan liikunta ry järjesti ohjaajille toisen 

koulutuspäivän, jonka ajankohdaksi on nyt vakiintunut touko-kesäkuun vaihde.  Toisella 

koulutuspäivällä mahdollistettiin Tervetuloa ohjaajaksi -koulutuksen pitäminen 

ensimmäisessä koulutuspäivässä, jolloin ryhmäyttämiselle ja muille leirin asioille jäi 

enemmän aikaa päivää ennen tapahtuvassa koulutuksessa. Koska itselle opinnäytetyön 

aloittaminen oli ajankohtaisesti lähellä, mietimme josko aiheesta saisi opinnäytetyön tehtyä ja 

sen saisi linkitettyä alalle sopivaksi. Kepli Ry:n suunnalta asiasta oltiin kiinnostuneita. Asia jäi 

pohdintaan vielä hetkeksi, koska kursseja oli vielä jonkin verran suorittamatta. 

 

Helmikuussa 2015 oli aika aloittaa opinnäytetyötä ja seuraavaksi olin yhteyksissä kouluun ja 

sosiaalialan opinto-ohjaajan. Hänestä tuli myös opinnäytetyöni ohjaaja. Aihe oli sopiva ja 

yhdessä alustavasti hieman mietimme teoriataustaa. Opinnäytetyön toteutustavaksi valikoitui 

nopeasti toiminnallinen opinnäytetyö. Työn teoriaosion painopisteet liikunta 

varhaiskasvatuksessa, liikunnan merkitys lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle ja ryhmän 

toiminta nousivat pinnalla nopeasti. 

 

Liikunnan merkityksestä puhutaan paljon ja jatkuvasti, liikkumattomuuden vaikutukset ovat 

teknologian kehittymisen myötä entistä enemmän pinnalla. Varhaiskasvatuksen liikunnalla on 
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vaikutusta liikunnallisen ja terveellisen elämäntavan omaksumiselle. Tehtyä produktiota 

nämä teoriat tukevat siinäkin mielessä että kyse on lasten ja nuorten liikuntaleiristä, jossa 

liikunta on pääroolissa. Ohjaajien kanssa käytettyjä harjoitteita ohjaajat voivat käyttää myös 

oman ryhmänsä kanssa. Ryhmäyttämistuokion  aluksi käydyt tavoitteet auttavat ohjaajia 

myös ymmärtämään mikä merkitys heidän oman lapsiryhmänsä ryhmäyttämisellä on.  

 

Teoriaa ryhmän toiminnasta kirjoittaessa, pystyin peilaamaan asioita myös leiriohjaajien 

ryhmään ja sen toimintaan. Jäsenten vaihtuvuus on ollut suuri. Tämän takia voidaan sanoa 

että käytännössä joka vuosi on uusi ohjaaja ryhmä aloittanut toiminnan. Ryhmän toiminta on 

hyvin peilattavissa myös leirin lapsiin ja nuoriin, jotka toimivat leirillä pienemmissä ryhmissä.  

 

Maaliskuussa 2015 esittelin toteutussuunnitelman ja opinnäytetyön työstäminen alkoi. 

Heinäkuulle 2015 leirille minulla oli jo valmiina ohjaajien ryhmäyttämistuokio, jonka 

toimivuuden palautekeskusteluissa pystyimme toteamaan. Kun ohjaajat pystyivät 

tutustumisharjoitteiden avulla tutustumaan toisiinsa jo ensimmäisenä päivänä paremmin, 

saivat he tukea toisistaan leirin aikana. Leirin aikana ohjaajien välillä vallitsi hyvä yhteishenki.  

Seuraavan vuoden ajan opinnäytetyö jäi hieman taka-alalle. Teoriataustaa sain kirjoitettua 

hieman ryhmän toiminnasta. 

 

Elokuussa 2015 minulle tarjottiin lastentarhaopettajan sijaisuutta. Työn ja arjen hektisyyden 

vuoksi kirjoittaminen jäi. Heinäkuun 2016 leirille sain tehtäväkseni suunnitella uudelleen 

toisen koulutuspäivän ohjaajien ryhmäyttämistuokion. Tuokiolle säilytin pari samaa harjoitetta 

kuin mitä edelliselle leirille ja lisäsin muutaman uuden harjoitteen. Tulokset olivat iloksemme 

edelleen hyvät. Ohjaajien keskuudessa vallitsi läpi leirin hyvä ilmapiiri ja leirin eteen tehtiin 

yhdessä työtä, toisia auttaen. Meno itse ryhmäyttämistuokiolle oli jo erittäin hauskaa ja 

rentoa. Syyskuuhun 2016 mennessä työ eteni pienin askelin. Tämän jälkeen on tapahtunut 

suurempia harppauksia ja kevät 2017 on ollut aktiivista kirjoittamisen aikaa.  
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KUVIO 2.  Kuvaus opinnäytetyönprosessista. 

 

Opinnäytetyön tekeminen on tuonut haasteita. Melkein samaan aikaan aloitettu sijaisuus 

lastentarhanopettajana on vienyt ajatuksia poies itse opinnäyte työstä, eikä työ ole 

valmistunut alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti. Työ on antanut paljon. Itse ohjaajien 

ryhmäytyminen ja yhteistyön merkitys suurelle leiri organissatiolla on ollut mielenkiintoista 

pohdittavaa. Ohjaajien ryhmäytymisen ja yhteistyön merkitys on rinnastettavissa 

työyhteisöihin ja niiden toimivuuteen.  

 

Liikunnalla on valtava merkitys lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle ja tämän tutkimisen 

myötä ja varhaiskasvatuksen liikunnan teoriaa avatessa olen saanut paljon idoita ja herätystä 

omaan työskenteleen lasten parissa. Lasten liikkumiseen voidan vaikuttaa aivan pienillä 

teoilla, päivittäin. Lasten liikuntaan sekä ryhmän toimintaan löytyi paljon teoriaa ja asiaa olisi 

voinut tutkiskella vielä laajemminkin. Teoriaa kirjoittaessa työtä joitui rajaamaan usempaan 

kertaan ja miettimään mitä tietota tässä opinnäytetyössäni tuon esille ja mihin tietoihin joutuu 

palaamaan kenties joskus myöhemmin.  

 

 

6.2 Toiminnan suunnittelu,  toteutus ja arviointi. 

 

Ryhmäytymisharjoitteiden valitsemisessa käytin apuna aikaisempia kokemuksia, erilaista 

kirjallisuutta ja nettisivuja. On helppo löytää paljon erilaisia leikkejä ja harjoitteita. Ajan 

rajallisin määrän ja ryhmän suuren koon vuoksi täytyi aivan aluksi miettiä millaisilla 

Aloitus             
Helmikuu 2015 

Toteutussuunntel
man esittäminen            
Maaliskuu 2015 

Leiri 2015 

Leiri 2016 
Aktiivinen 

työstäminen   
Kevät 2017 

Valmis työ               
Kevät 2017 
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harjoitteilla olisi meille eniten hyöty ja miten saisi ryhmän mahdollisimman hyvin tutuksi 

toisilleen.  

 

Ensimmäisiksi harjoitteiksi aloin etsimään leikkejä, jotka olisivat niin sanottuja 

tutustumisleikkejä. Helppoja, vähän heittäytymistä vaativia harjoitteita.  Pieni osa ohjaajista 

olivat tuttuja jo edellisvuodesta, muutamat olivat tavanneet toisensa ensimmäisessä 

koulutuspäivässä mutta suurin osa oli vielä aivan outoja entuudestaan.  Helpoilla 

tutustumisleikeillä pyrin siihen ettei kenenkään tarvitsisi laittaa heti itseään likoon kohtuullisen 

tuntemattomien ihmisten seurassa. 

 

Tutustumisleikkien jälkeen tarjolla oli jo hieman heittäytymistä vaativia leikkejä, joihin pienen 

tutustumisen jälkeen olisi mahdollista kaikkien osallistua. Harjoituksien alussa ja aikana 

voidaan korostaa että kaikki voivat suorittaa tavallaan eikä kenenkään ole pakko osallistua 

mikäli niin ei halua. Virheet sallitaan ja niihin suhtaudutaan rennon hauskalla tavalla toisin 

sanotusti harjoitteiden aikana on lupa nauraa virheille. 

  

Harjoitteiden lisäksi kokosin oppaaseen pieniä vinkkejä ryhmäyttämistuokion vetäjälle. 

Ryhmäyttämisharjoitteita valittaessa ensimmäiseksi on selvitettävä tuokioon käytettävä aika. 

Harjoitteiden valintaan vaikuttavat suuresti myös ennakkotiedot ryhmän koosta, uusien 

ohjaajien määrä ja  kuinka moni on ollut ennakkoon järjestettävässä koulutuspäivässä eli 

onko ryhmäläiset kerinneet tutustua toisiinsa kuinka paljon.  

 

Ensimmäisiksi harjoitteiksi on syytä valita helpoimpia tutustumisleikkejä. Varalta on hyvä 

suunnitella muutamia ylimääräisiä leikkejä. Jos ryhmä alkaa toimimaan heti saumattomasti, 

kovin monta helppoa tutustumisharjoitusta ei ole syytä pitää, vaan lähteä nostattamaan 

ryhmähenkeä ja vetää hieman heittäytymistä vaativia harjoitteita.  

 

Ryhmäyttämistuokion harjoitteiden määrää on vaikea suunnitella valmiiksi.  Kuten edellä 

mainitsin aina tulee olla varalta erilaisia harjoitteita, mikäli kaikki ei mene suunnitelmien 

mukaisesti.  Varaharjoitteiden lisäksi tulee valmistautua ennalta mahdollisesti lopettamaan 

jokin harjoite aikaisemmin, löytämään tilalle uusi samankaltainen tai muuttamaan leikin 

sääntöjä.   
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Suunnitelmaa tehdessäni olen antanut jokaiselle harjoitteelle ajan,  jonka kuvittelen riittävän 

harjoitteen tekemiseen. Aikaan olen laskenut mukaan myös ohjeiden antoon kuluvan ajan. 

Ajat ovat suuntaa antavia, mutta niistä pystyy hyvin jäsentämään kokonaisajan kulun. 

Muutosten sattuessa on uusia suunnitelmia helpompi jaksottaa annettuun kokonaisaikaan. 

Lähtökohtaisesti mukana on ollut hyvin heittäytyvää porukkaa ja pienen tutustumisen jälkeen 

yhteinen sävel on löytynyt hyvin. Ryhmäyttämistuokioiden onnistumista on arvioitu jatkuvasti, 

heti tuokion jälkeen ja sen vaikutuksia leirin aikana. Palautekeskusteluissa ryhmän 

toimivuuden merkitys on noussut aina uudelleen pintaan ja tuokioiden pitämisen merkitystä 

on korostettu.  

 

Liitteenä (LIITE 1) opinnäytetyölle on ryhmäytymistä tukevia harjoitteita. Ryhmäyttäminen 

etenee helpoista tutustumisharjoituksista ryhmähenkeä nostattaviin harjoituksiin. Joukkoon 

on lisätty myös ryhmään jakamisen harjoitteita, joita voi käyttää, kun jaetaan ohjaajia 

ryhmään tai aivan ryhmäyttämisharjoiteena. 

 

Ryhmäyttämisen merkitystä ja ryhmäyttämisharjoitteiden onnistumista arvioitiin leirin johdon 

kanssa heti leirien aikana. Koko leirin kannalta koimme ryhmäyttämisellä olevan paljon 

merkitystä. Vertasimme ohjaajien toimintaa edellisiin leireihin. Ohjaajat toimivat hyvin yhteen, 

toisia kunnioitettiin ja apua uskallettiin pyytä sitä tarvittaessa.  Ongelmatilanteen ratkesivat 

tämän myötä jouhevasti. Ryhmähenki näkyi varsinkin siinä että toisia autettiin ja kannustettiin 

jaksamaan pitkinä päivinä. Lisäksi ensimmäisenä vuonna palautetta pyydettiin ohjaajilta. 

Palaute oli kaiken kaikkiaan positiivista. Harjoitteita pidettiin mukavina ja tunnelmaa 

nostattavina. Koska uusia ohjaajia oli paljon, ohjaajat  kokivat tutustumisharjoitteiden olevan 

tarpeellisia. Keskipohjanmaan liikunta Ry:ltä en ole pyytänyt palautetta valmiista oppaasta, 

koska leiriorganisaatio Keplin ry:n puolelta on vaihtunut vuosien saatossa useampaan 

otteeseen ja leiristä vastaava työntekijä on vaihtunut myös tälle vuotta.  
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7.POHDINTA 

 

 

7.1 Opinnäytetyön prosessin arviointi 

 

Opinnäytetyöni tavoite oli koota yhteen ryhmäytymisleikkejä, jotka sopisivat leiriohjaajille, 

jotka suurin osa olivat toisilleen tuntemattomia. Ryhmäyttäminen on erittäin tärkeää ryhmän 

toiminnan kannalta. Uuden ryhmän aloittaessa pyrkimyksenä on tutustuttaa jäsenet 

mahdollisimman hyvin toisiinsa.  Pelkkä nimien oppiminen ei vielä riitä, vaan jäsenet tulee 

oppia tuntemaan paremmin ryhmän tavoitteiden saavuttamiseksi. Harjoitteiden lisäksi 

kokosin pieniä vinkkejä ryhmäyttämistuokion vetäjälle. Perusasiat ovat varmasti kaikilla 

hallinnassa, mutta ryhmäyttämisen merkityksen ja tärkeyden vuoksi pieni kertaus ennen 

tuokion suunnittelua ei varmasti ole pahasta.   

 

Yhdeksi suurimmaksi leirin toiminnan edellytykseksi olemme huomanneet ohjaajien toimivan 

yhteistyön. Kauppila mukaan ryhmän kiinteydellä on positiivisia vaikutuksia ryhmän 

aikaansaannoksiin ja toiminnan tuloksiin. (Kauppila 2005, 86). Leirin luonteen ja vaihtuvan 

ohjaajaporukan myötä ohjaajien hyvän yhteistyön eteen olemme joutuneet tekemään töitä. 

Ohjaajat vaihtuvat vuosittain ja aikaa tutustua ennen lasten tuloa leirille on vain rajallisesti. 

Työn toivonkin herättävän ajatuksia leirin tulevaisuuden tekijöille. Ajatuksia siitä, että 

yhteistyön ja yhteishengen eteen on hyvä tehdä töitä käytännön asioiden toimivuuden 

helpottamiseksi.  

 

Kukaan ei yksin saa leiriä toimimaan, vaan siihen tarvitaan yhteistyökykyinen ohjaaja 

porukka. Leiri tarvitsee johtoryhmän mutta leiri ei pyöri ilman osaavia ohjaajia. Kaikkien 

työpanosta tarvitaan, mikäli leiristä halutaan eheä kokonaisuus. Jokaisen tulee pystyä 

luottamaan toisen apuun. Apua pitää pystyä pyytämään ja apua tulee saada. Haasteena on 

lyhyt tutustumisaika.  

 

Hyvien ohjaustaitojen lisäksi leirinohjaajilta on vaadittu ja tullaan vaatimaan hyviä 

ryhmätyötaitoja. Tärkeänä asiana pidän myös avointa keskustelua, jossa ryhmän jäsenille 

voidaan kertoa leirin onnistumisen vaativan yhteistyötä,  ja ettei kukaan ole yksin oman 

ohjattavan ryhmän kanssa. Johdon täytyy saada luotua hyvä luottamus ohjaajin ja luoda 
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salliva ilmapiiri kaikkien ryhmän jäsenten kesken, jolloin jokaiselle on helppoa kysyä apua 

tarvittaessa.  

 

Leirin ohjaajaryhmä toimii vuodessa 5-6 päivää yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Tässä 

ajassa ryhmä tutustuu toisiinsa, muutamat saattavat olla jo ennestään tuttuja ja hoitavat 

leirin. Ryhmäytymisen merkitys korostuu entisestään. Johdon merkittävin tehtävä on saada 

jokainen ohjaaja tuntemaan itsensä tervetulleeksi ryhmään ja ymmärtämään merkityksen 

ryhmän tavoitteen saavuttamiseksi.  

 

Lukiessani teoriaa ryhmän toiminnasta ja kaikista ryhmän toimintaan vaikuttavista tekijöistä, 

löysin yhteneväisyyksiä ajatellen leiriohjaajien ryhmää.  Turvallisen ilmapiirin merkitys on 

suuri, jotta jokainen ohjaaja pääsee osaksi ryhmää ja ryhmä voi toimia tiiminä.  

Vuorovaikutus on ryhmän toiminnan alussa hieman vähäisempää, mutta tutustumisen ja 

yhteisen toiminnan myötä vuorovaikutus lisääntyy. Hyvä vuorovaikutus edistää ryhmän 

toimintaa ja auttaa pääsemään yhteisin tavoitteisiin. Hyvin toimivalla ryhmällä saamme 

yhdessä tarjottua lapsille mukavan ja hyvin toimivan leirin.   

 

Leiriohjaajien ryhmään vaikuttavat monet normit ja säännöt. Yhdessä sovittuja sääntöjä on 

paljon ja niitä käydään leirin koulutuspäivillä ja leirin aikana läpi.  Leiriin liittyviä sääntöjä on 

jopa niin paljon että uudelle ohjaajalle on täysi mahdottomuus muistaa niitä kaikkia 

kerrallaan. Leirin ohjaajille onkin kirjoitettu ohjaajan opas, josta löytyy tärkeimpiä ohjeita 

leirille ja ohjaajana toimimisessa. Ryhmällä on jo lähtökohtaisesti useampia sääntöjä mutta 

niitä syntyy myös lisää toiminnan myötä. Niemistön mukaan säännöt ja normit voivat olla joko 

sovittuja, kirjoitettuja tai kirjaamattomia sääntöjä (Niemistö 2004, 126-128).  

 

Ryhmän toimintaan vaikuttavat suuresti ryhmän sisäiset normit ja säännöt. Säännöt ja normit 

syntyvät ryhmän toiminnan myötä, ne oivat olla joko sovittuja, kirjoitettu tai kirjoittamattomia 

sääntöjä. Nämä vaikuttavat ryhmän toimintaan säätelevänä ja rajoittavana tekijänä.  

 

Ongelmat ja ristiriidat ovat osa jokaista ryhmää. Näistä ei koidu suurempia ongelmia, jos ne 

osataan käsitellä oikein. Leirin toiminnassa olemme pyrkinyt korostamaan ohjaajille, että 

oman lapsiryhmän kanssa ongelmia voi tulla kaikille vastaan ja mikäli niitä ei osaa yksin 

ratkoa, apua on lupa pyytää. Ratkaisemme ongelmat yhdessä. Virheitä tulee ja ne ovat 
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suuressa ryhmässä mahdollisia. Keskustelemalla parannamme vuorovaikutus taitoja,  jolloin 

ongelmat ja ristiriidat eivät aiheuta suurempia ongelmia.  

 

Ohjaajien ryhmät toimivat lyhyen leirin ajan. Ryhmän sisälle syntyy erilaisia toiminta rooleja. 

Jotkut roolit näyttäytyvät jo aikaisessa vaiheessa, toiset roolit hieman myöhemmin ja kun niitä 

osaa tarkkailla. Ryhmän toimintaa edistävät roolit nousevat hyvin esille alku vaiheessa. 

Tällaisia rooleja ovat muun muassa aloitteen tekijät ja tiedonetsijät.  Tarkkailemalla esiin 

nousevat myös ryhmää ylläpitävät roolit kuten esimerkiksi rohkaisija ja mukaan vetäjä. 

Ryhmän toimintaa häiritseviä rooleja on harvemmin tullut heti ryhmän toiminnan 

alkuvaiheessa vastaan. Leskisen mukaan rooliristiriitoja syntyy tilanteissa joissa toinen ei 

hyväksy toisen ottamaa roolia tai ryhmä on antanut henkilölle roolin, jota tämä ei halua ottaa 

vastaan (Leskinen  2009, 17-19).  

 

Leirille tulleet ohjaajat ovat yleensä kaikki alun alkaen motivoituneita tehtäväänsä ja 

heittäytyvät innolla mukaan yhteiseen toimintaan. Esille nousseita toimintaa häiritseviä 

rooleja ovat muun muassa huomion tavoittelija ja jarruttelija.  

Ohjaajan roolin merkityksen olen tiedostanut jo aikaisemmin ohjaajana toimiessa, mutta työn 

myötä sain hyvää teoria taustaa tällä. Ohjaaja on ryhmän kannatteleva voima ryhmän 

alkuvaiheessa, hän pitää huolen, että jokainen pääsee osaksi ryhmää ja saa äänensä 

kuuluviin haluamallaan tavalla.  

 

Omalla esimerkillään ohjaaja voi näyttää kaikkien ryhmänjäsenten olevan samanarvoisia. 

Omalla innokkuudella ohjaaja voi myös saada ryhmän toimimaan positiivisella mielellä.  

Perehtyessäni tietoperustassa ryhmän toimintaa,  löysin paljon tietoa ryhmäyttämisen 

merkityksestä toimivalle ryhmälle. Aiempaa tutkittua tietoa siitä kuinka ohjaajien 

ryhmäyttäminen vaikuttaa suuren leirin toimintaan ei kuitenkaan löytynyt.  Jatkoajatuksena 

tätä voisi tutkia tarkemmin. Tutkimuksessa voisi keskittyä ja tutkia tarkemmin nimenomaan 

ohjaaja porukan ryhmäyttämisen vaikutusta leirin toimivuuden kannalta.  

  

Mielenkiintoista olisi tutkia, mikä merkitys ryhmäyttämisellä olisi nimenomaan niinkin suurella 

ja ainutlaatuisissa olosuhteissa järjestettävällä leirillä. Telttailu ja luonnonolosuhteet vaativat 

niin johdolta, ohjaajilta kuin leiriläisiltä oman panostuksensa. Useampana vuonna haasteena 

ovat olleet myös rajut luonnonolosuhteet ukkoset, jatkuvat rankkasateet ja polttavat helteet. 

Ohjaajilta on vaadittu venymistä kun keskellä yötä lasten telttoja on peitelty, lapsia 
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rauhoiteltu, vaatteita kuivateltu ja auringonpistospotilaita hoidettu. Ruokailun järjestäminen 

ulkoiluolosuhteissa noin 200-400 lapselle vaatii myös kaikilta järjestäytynyttä toimintaa. 

Kaiken kaikkiaan ko. suuren laps määrän liikuttaminen vaatii toimivaa ja säntillistä 

yhteistyötä.  

 

Opinnäytetyöni nimi Yhdessä, toisiamme tukien ja turvaten kumpuaa työssä esille nousseista 

ryhmäyttämisen tavoitteista: yhteistyöstä, toisten tukemisesta ja avun tarjoamisesta sitä 

tarvittaessa. Nämä kolme asiaa on noussut esille useita kertoja työn ja eritoten leirin aikana.  

Opinnäytetyön otsikon halusin korostavan ryhmäyttämisen päätavoitteita.  

 

 

7.2 Oman oppimisen arviointi 

 

Opinnäytetyön myötä olen saanut paljon ideoita työhöni varhaiskasvatuksen parissa. 

Liikunnallisena ihmisenä olen osaltani tiedostanut liikunnan merkityksen jo aiemmin. 

Tarkemmin tutkiessani teoriaa liikunnan merkityksestä lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle 

ja kasvulle, olen saanut paljon ideoita, kuinka näinä kiireisinä päivinä liikunnan voi ottaa 

huomioon arjen pieninä tekoina. Teoriaa tutkiessa eteen on tullut myös mahtavia harjoitteita 

motoristen taitojen kehittämiseen. Motoristentaitojen kehitysvaiheet ovat selkiytyneet omassa 

päässä jo niitä voin  nyt hyvin hyödyntää työssäni.   

 

Koen myös että opinnäytetyöni jälkeen olen valmiimpi tuomaan tietoa työyhteisölleni ja 

erityisesti omalle tiimilleni. Jokaisella tiimimme jäsenellä on omat vahvuutensa muun muassa 

musiikin ja taiteiden saralta. Oma vahvuuteni on ollut aina liikunta ja olen hyvin tyytyväinen 

että olen opinnäytetyön myötä saanut kehitettyä omaa ammattitaitoa sen saralta. Työmme on  

elinikäistä oppimista.  

 

Opinnäytetyöni aikana opetushallitus on julkaissut uudet varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet. Myös omassa työyhteisössämme olemme työstäneet uutta kunnan 

varhaiskasvatussuunnitelmaa. Opinnäytetyötä tehdessäni olen perehtynyt tarkemmin lasten 

liikuntaan. Liikuntaa käsitellään  osana varhaiskasvatuksen pedagogista toiminnan 

suunnittelua ja toteuttamista.  
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Ryhmän toimintaan liittyvä teoria on tuonut paljon eväitä tulevaisuudessa ohjaajana 

toimimiseen. Ohjaajana toimiessani eteeni on tullut lukusia uusia ryhmiä. Ohjaajana olen 

tiedostanut että tehtäväni on ollut tutustuttaa ja ryhmäyttää uusi ryhmä sekä kohdella kaikkia 

tasapuolisesti. Jauhiainen ja Eskola ovat myös sanoneet että ryhmän muodostumisen 

ensimmäinen merkki on ihmisten välille syntynyt vuorovaikutus. Ja jotta yksilöt voisivat 

sitoutua ryhmän toimintaan täytyy ryhmään luoda turvallinen ilmapiiri. Ohjaaja voi luoda 

turvallista ilmapiiriä huomioimalla kaikkia jäseniä sekä ottamalla heidät ilomielin vastaan. 

(Jauhiainen & Eskola 1996, 70.) 

 

Yhdessä , toisiamme tukien ja turvaten on opinnäytetyön nimi, mutta se on myös toiminnan 

suunnittelun ja toteutuksen kantava ajatus. Yhteistoiminnallisuus on sosiaalialan 

ammatillisessa toiminnassa ydinosaamisalue. 
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 VINKKEJÄ OHJAAJALLE 
 
 
 

Ennen harhoitteiden suunnittelua ja tuokiota selvitä: 
  

o Osallistujien määrä 

o Tila ja aika 

o Uusien ohjaajien lukumäärä 

o Liikuntarajoitteet 

o Tarvittavat välineet. 

o  

Käy ryhmän kanssa ryhmäytymisen tavoitteet läpi: 
 

o Yhteishenki 

o Toimivaryhmä 

o Toisien tukeminen 

o Onnistunut leiri 

o Yms. 

 

 

OHJAAJA 

 

o Arvioi ja tarkkailee ryhmän jäseniä. 

o On valmis muuttamaan suunnitelmaa tarpeen mukaan. 

o Varaa takataskuun extraharjoitteita. 

o Kannustaa ja antaa palautetta, varsinkin positiivista. 

o Huomioi kaikkia ryhmän jäseniä. 

o Luo yhteishenkeä ottamalla kaikki reippaasti ja ilolla vastaan. 

o Ryhmästä ja harjoitteista riippuen voit kertoa harjoitteiden alussa 

että harjoitteisiin osallistuminen on vapaaehtoista. 
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  RYHMÄTUTUKSI  
 
 
 
 
Kättelykävely (5min): Kävellään ympäri salia ja kätellään vastaan tulevia. Moikataan ja 
kerrotaan vielä oma nimi.  
 
 
 
Katseet kohtaavat: (5min) Istutaan/seistaan ringissä. Ohjaajan käskystä lasketaan päät 
alas. Ohjaaja antaa luvan nostaa pään. Kenen katseet kohtaavat tippuvat pelistä pois. 
Tippuminen voi olla dramaattinen. Ringin täytyy olla tiivis. Pieni ohi katsominen ei haittaa, 
hae katseella lähimmät kasvot.  
 
 
 
Suhtautumisitapoja: (5-10min) Ryhmän jäsenet kulkevat ympäri tilaa ja ohjaaja antaa  
ohjeet kuinka suhtautua toisiin ryhmän jäseniin.  
Ohjeita: 

 kulje kuin et huomaisi ketään. 

 kulje niin että vilkaiset toisia silmiin ja käännät heti katseen pois. 

 katso vastaan tulevia silmiin. 

 katso silmiin ja hymyile. 

 katso silmiin, pysähdy ja kerro nimesi. 

 kulje ympäriinsä pysähdy jonkun kohdalla ja jutelkaa hetki vää-vää kieltä. 

 
 
 
Suomi kartalla: (5min): 
Tilaan rajataan alue joka vastaa suomenkarttaa. Alueen voi kuvitella tai rajata vaikka teipillä. 
Ohjaaja voi kertoa missä on esimerkiksi Helsinki, Oulu, Rovaniemi ja vaikka paikka jossa 
ryhmä on kokoontunut. Ryhmän jäsenille annetaan ohje mennä kaupungin kohdalle jossa he 
asuvat, opiskelevat, ovat syntyneet yms. tilanteen mukaan. 
 
 
 
Parin esitteleminen: (5-10min) 
Jaetaan osallistujat ennestään tuntemattomiin pareihin. Parit esittävät toisilleen kysymyksiä: 
Kuka olet? Mistä tulet? Mitä harrastat? yms. Lopuksi esitellään oma pari lyhyesti koko 
loppuporukalle.  
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Kaikki liikkuvat: (5min) Kaikki liikkuvat tilassa ja pysähtyvät, kun yksi (kuka tahansa) 

pysähtyy. Liikkeelle lähdetään taas kun yksi (kuka tahansa) lähtee liikkeelle. Liikkumistapaa 
voi vaihtaa leikin edetessä.  
 
 
Kenen kanssa? (5min): Kävellään ympäri tilaa, ohjaaja esittää kysymyksiä esimerkiksi 
kenen kanssa lähtisit maailmanympärysmatkalle? Jokainen menee henkilön luo jonka kanssa 
voisi lähteä matkalle. Useampi voi valita saman.  
Esimerkki kysymyksiä: 
Ketä et ole koskaan tavannut? 
Kenen kanssa lähtisit asuntomarkkinoille? 
Kenen kanssa lähtisit kauhuleffaan? 
Kenen kanssa lähtisit päivän vaellukselle? 
Kenet ottaisit henkivartijaksi  ulkomaille? 
 
 
Isokala-pikkukala: (10min) 3-4ryhmää Läpsyn tavoin, ringissä, sanomalla pikkukala viesti 
kiertää eteenpäin, suuntaa vaihdetaan sanomalla isokala. Jottei homma olisi liian helppoa, 
kun sanotaan pikku-kala näytetään käsillä isoa kalaa ja kun sanotaan iso-kala näytään 
pikkuista kalaa. Voidaan myös kilpailla; väärin sanomalla tippuu pelistä pois.  
 
 
Eri Hahmot: (5min)Liikutaan musiikin tahdissa, joku huutaa hahmon; esim. näytellään 
norsua, kaikki näyttelevät norsua jne 
 
 
Mikä sinä olisit? (5-10min) 
Ryhmän voi jakaa pareihin tai pienempiin porukoihin. Ohjaaja kysyy kysymyksen ja 
parit/ryhmän jäsenet kertovat vastauksen toisilleen. Kysymyksiin voidaan vastata joko 
nopeasti, mitä ensimmäisenä mieleen juolahtaa tai antamalle perustelut.  
Kysymyksiä: 
Mikä sinä olisit, jos olisit 

 eläin 

 sieni 

 kukka  

 auto 

 ruoka  

 puu 

 kaupunki 

 rakennus 

 kulkuväline 

 kenkä 

 yms. 
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ELÄYTYMINEN JA RYHMÄHENGEN VAHVISTAMINEN 

 
 
 
 
Käsi- tai jalkaläpsy: (5min) Laitetaan piirissä tuoleilla istuen jalat vierekkäisten kanssa ristiin 
tai lattialla istuen kädet ristiin ja läpsytetään lattiaan jalkoja/käsiä järjestyksessä eteenpäin. 
Kaksi läpsäytystä vaihtaa suunnan, kolme hyppää yhden jalan/käden yli. 
 
 
 
Pallo liikkeelle: (5min)  Osallistujat jaetaan yhteen tai useampaan ryhmään. Osallistujat 
tekevät piirin. Ohjaaja laittaa pallon liikkeelle, palloa liikutellaan jalkojen välistä. Hetken 
kokeilun jälkeen ohjaaja laittaa toisen pallon ensimmäisen perään. Tavoitteena on saada 
ensimmäinen pallo kiinni.  
 
 
 
Nouse ylös ja vaihda paikkaa, jos..: (5min) Koko ryhmä istuu piirissä tuoleissa. Ohjaaja 
menee ryhmän keskelle seisomaan ja toteaa jotain itsestään. Esim. ”minulla on kaksi 
sisarusta” tai ”söin aamulla puuroa”. Jos toteamus sopii ryhmäläiseen, hänen tulee nousta 
ylös ja vaihtaa paikkaa jonkun muun seisomaan nousseen kanssa. Ilman tuolia jäänyt jää 
seuraavaksi keskelle ja kertoo jotain itsestään. Harjoitus toimii myös lämmittelyharjoituksena 
myöhemmillä ryhmäkerroilla. 
 
 
 
Ukko nooalla – laulu ja leikki: (5min)Leikitään ja lauletaan katsotaan miten porukka lähtee 
mukaan.  
”Ukko-nooalla, ukko-nooalla on suuri perhe kotona, ne syövät iltaisin ja juovat aamuisin ja 
voivat paksusti” ”Oikea käsi, vasen käsi, oikea jalka, vasen jalka, pää, peppu.” Ruumiinosia 
aletaan liikuttamaan ohjeitten mukaisesti. Liikkeet kestää läpi laulun. Esimerkiksi oikea käsi 
liikkuu vielä jalkojen, pään ja pepun kanssa.  
 
 
 
Sankareita: (10min) Ohjaaja sopii yhdessä ryhmän kanssa aiheen. Aihe voi olla esimerkiksi 
sarjakuvahahmo, laulaja, urheilija, ammattien edustajat yms. Seuraavaksi jokainen keksii 
valitulta aiheelta itselleen sankarin ja mietti eleitä, ilmeitä, puheita tai liikkeitä joita ko. sankari 
tekee ja esittää sen koko ryhmälle tai pienemmälle porukalle. Toiset arvaavat hahmon.  
 
 
 
Formula: (5min) Seisotaan tai istutaan piirissä, laitetaan formulaääni kiertämään ("niuu") 
piirissä mahdollisimman nopeasti ja saumattomasti. Keksitään lisätoimintoja, mm. jarrutus, 
suunnan vaihto, ym. 
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Pysähdyskuva: (5min) Isommat ryhmät voidaan jakaa pienempiin ryhmiin halutessa. 
Ryhmän jäsenistä yksi aloittaa menee piirin keskellä ja sanoo esim. olen kukka ja pysähtyy 
paikoilleen. Seuraava menee kukan viereen ja keksii itselleen roolin esim. olen kastelu kannu 
joka kastelee kukkuu. Tätä jatketaan kunnes kaikilla on rooli. Harjoitus on tarkoitus suorittaa 
mahdollisimman nopeassa tahdissa.  
 
 
Ihmismuistipeli: (10-15min) Isompi ryhmä on hyvä jakaa pienempiin ryhmiin. Ryhmästä 
valitaan 1-2 vapaehtoista "pelaajaa" riippuen ryhmänjäsenien määrästä. Pelaaja/pelaajat 
menevät pois tilasta. Päätetään mikä on pelin aihe esim. eläimet, ammatit, urheilulajit yms. 
loput ryhmän jäsenistä jaetaan pareihin ja parit valitsevat itselleen aiheeseen liittyvät 
tekemisen esimerkiksi sammakko ja sopivat yhteisin esitys ja mahdollisesti ääntely tavan. 
"Pelikortit sijoittuvat ympäri tilaa haluamallaan tavalla ja pelaa/pelaajat palaavat tilaan 
takaisin. Peliä pelataan kuin muistipeliä ja pelaajaa saa käännettyä kortin koskettamalla tätä.  
 
 
Lännen nopein: (10min) Seistään piirissä, keskelläolija osoittaa yhtä leikkijöistä huutaen 
”PAM!”. Ammuttu menee kyykkyyn, ja hänen vierustoverinsa yrittävät ampua toisensa 
mahdollisimman nopeasti: ”PAM!”. Hitain tai se, joka mokaa, tippuu pelistä. 

Kun jäljellä on enää kaksi pelaajaa, otetaan kaksintaisto: Selät vastakkain ja leikinjohtajan 
lausuessa jonkin sanan, otetaan askel eteenpäin, kunnes sanottava sana on (esim.) jokin 
eläin. Tällöin kaksintaistelijat kääntyvät ja ”ampuvat” toisiaan. Nopein voittaa. 

 

 
Viesti pantomiimi: (20min)tehdään joukkueet, 8-10 joukkueessa. Asetutaan jonoon. Jonon 
ensimmäisille näytetään kolmiosainen lause, jonka he esittävät aina jonossa seuraavalle. 
Viimeinen arvaa, mikä lause oli kyseessä. Voidaan ottaa kisana, säännöt käydään läpi ennen 
aloitusta.  

 

 
Solmu: (10min) Valitaan kaksi vapaaehtoista solmun selvittäjää, jotka poistuvat tilasta 
hetkeksi. Loput osallistujat ottavat toisiaan käsistä kiinni ja muodostat solmun irrottamatta 
käsiä toisistaan. Osallistujat voivat mennä toistensa käsien ali tai yli, nostaa käsiään toisten 
yli tai niin edelleen. Hetken kuluttua he pysähtyvät ja solmun selvittäjät voivat palata 
selvittämään solmun takaisin piiriksi. Selvittäjät voivat nostella käsiä ja komentaa piirin 
jäseniä kulkemaan eri suuntiin. Solmussa olijat eivät auta ratkaisijoita. 
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 RYHMIIN/PAREIHIN JAKAMINEN 
 
 
 
 
Esineet: (5min) Ohjaaja kuljettaa pussia tms. ryhmäläisten edessä. Jokainen nostaa 
itselleen esineen. Kun kaikilla on esine, lähdetään etsimään samanlaisia tai samanvärisiä 
esineitä ja muodostetaan ryhmät niiden mukaan.  
 
 
 
Palapelit: (5min) Ohjaaja jakaa jokaiselle ryhmänjäsenelle palapelin palasen.  Merkistä 
jäsenet lähtevät etsimään ryhmäänsä jäseniä joilla on samaan palapeliin kuuluvat palaset.  
 
 
 
Ystävien etsiminen tervehdyksen avulla: (5min) Ohjaaja on tehnyt valmiiksi lappuja, joihin 
on kirjoitettu tervehdyksiä eri kielillä. Lappuja on aina kaksi samanlaista. Jokainen leikkijä saa 
oman lapun. Tämän jälkeen he lähtevät etsimään pariaan toistamalla omaa tervehdystään. 
 
 
 
Värilappujen mukaan: (5min) Ohjaaja varaa riittävästi erivärisiä lappuja (väreinä voi käyttää 
myös värikyniä tai tusseja) kaksi kappaletta kutakin väriä. Ryhmän jäsenet valitsevat silmät 
kiinni itselleen värilapun. Samanväriset muodostavat parin.  
 
 
 
Narujen päiden avulla: (5min)Ohjaaja varaa itselleen tarvittavan määrän noin metrin 
mittaisia naruja. Hän ottaa kiinni narujen keskeltä, jolloin narujen päät jäävät roikkumaan. 
Kukin ottaa narun päästä kiinni. Kun kaikki ovat ottaneet narun päästä kiinni, ohjaaja irrottaa 
narut. Samassa narussa kiinni olevat muodostavat parin. 
 
 
 
Asettukaa riviin/jonoon: (5min) Voidaan käyttää yhtenä harjoitteena tai vain ryhmiin 
jakamisena. Ohjaaja antaa ohjeet kuinka osallistujat asettuvat riviin/jonoon. Harjoitukseen voi 
antaa lisähaastetta kertomalla että harjoituksen aika ei saa puhua lainkaan.  
Ohjeita: 
Menkää ikäjärjestykseen vanhin ensimmäinen nuorin viimeinen.  
Menkää leirikokemus järjestykseen, se joka on ollut useimmin tällä leirillä ohjaajana 
ensimmäiseksi ja joka vähiten viimeiseksi. yms. 
 
 
Roolikortit:(5min) Jaetaan osallistujille kortit joissa on esim. Eläinten tai ammattien kuvia. 
esittämällä eläintä etsitään muut ryhmän jäsenet.  
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Ryhmät ominaisuuksien mukaan: (5min) Osallistujat kulkevat ympäriinsä ja ohjaaja kertoo 
asioita, joiden mukaan heidän tulee jakautua ryhmiin. Ryhmien tarkastelun jälkeen lähdetään 
uudestaan liikkeellä ja ohjaaja antaa uuden ohjeen ryhmän muodostukselle.  
Ohjeita: 
Ryhmään tulevat ne joilla on 

 saman värinen paita 

 saman väriset hiukset 

 saman väriset kengät 

 samaa väriä sukissa 

 sama harrastus 

 sama lempieläin 

 yhteinen lempi vuodenaika 

 yhteinen lempi eläin 

 yms. 
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