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1 Johdanto 

Yhteiskunnallinen kehitys ohjaa ihmistä, pienintäkin lasta, yhä istuvampaan elämänta-

paan. Liikunta- ja pihaleikit kisaavat suosiostaan koneiden kanssa. Jo päiväkoti-ikäisillä 

on havaittavissa liikkumattomuuden mukanaan tuomia terveyshaittoja, muun muassa 

ylipainoa aiempaa enemmän. Myös motorista kömpelyyttä, kehonhallintaan ja hahmot-

tamiseen liittyviä hankaluuksia on yhä useammilla lapsilla. Lapsi on luotu liikkumaan, 

vaikka rakennettu ympäristö ei enää annakaan luonnolliseen liikkumiseen samanlaisia 

mahdollisuuksia kuin joskus pari vuosikymmentä sitten. (Pulli 2011, 4.) 

 

Laki lasten päivähoidosta (1973) säädettiin 40 vuotta sitten. Liikunnan merkitys lasten 

arjessa on tässä ajassa radikaalisti muuttunut. Ulkona liikkuminen ja leikkiminen ovat 

vaihtuneet sisätiloissa toimimiseksi ja istumiseksi tietoteknisten sovellusten parissa. 

(Valtion liikuntaneuvosto 2013.) 

 

Valtion liikuntaneuvosto korostaa, että liikunnan asemaa osana valtakunnallista var-

haiskasvatustyötä on välttämätöntä vahvistaa ja siten varmistaa, että jokainen lapsi liik-

kuu päivittäin vähintään tunnin hoitopäivän aikana. Liikkuminen on lapsen perusoike-

us. (Valtion liikuntaneuvosto 2013.) 

 

Varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten (2005) mukaan: Lapsi tarvitsee joka päivä 

vähintään kaksi tuntia reipasta liikuntaa. Tänä päivänä vain alle puolet suomalaislapsista 

liikkuu suositusten mukaisen määrän. Tutkimusten mukaan suositeltava määrä ei kui-

tenkaan toteudu valtaosalla 3-vuotiaista, eikä kolmasosalla 3−6-vuotiaista lapsista. Hoi-

topäivän aikana lähes 60 % lapsen leikkimiseen käyttämästä ajasta on inaktiivista paikal-

laan oloa. (Kansallinen Liikuntafoorumi 2013.) Liian vähäisestä liikkeen määrästä on 

muodostumassa uhka entistä useamman lapsen terveydelle ja kokonaisvaltaiselle kehit-

tymiselle. (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 2005, 7.) 

 

Noin 63 prosenttia suomalaisista 1−6-vuotiaista lapsista oli vuonna 2012 joko kunnalli-

sessa tai yksityisessä päivähoidossa. 3−5-vuotiaista lapsista päivähoidossa oli 74 pro-

senttia. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012.) Koska pääosalle alle koulu-ikäisistä 
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lapsista päiväkodit ovat keskeisiä päivittäisiä arkiympäristöjä, päiväkodit voivat omalla 

toiminnallaan tukea lasten riittävän päivittäisen liikuntamäärän toteutumista. 

( Valtakunnallinen selvitys päiväkotien liikuntaolosuhteista 2009.) 

 

Tarvasjoen kunta toteuttaa vuosien 2009-2014 aikana Lasten ja nuorten liikunnan ke-

hittämishankkeen. Vuosina 2012-2014 hanke kohdennetaan varhaiskasvatuksen liikun-

nan kehittämiseen. Varhaiskasvatuksen osalta hankkeen keskeisenä tavoitteena on Tar-

vasjoen päiväkodissa ottaa käyttöön Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset (2005). 

Tavoitteena on lisätä lasten liikunnan määrää, laatua sekä toiminnan suunnitelmallisuut-

ta. Ajatus opinnäytetyön aiheeseen virisi Tarvasjoen lasten ja nuorten liikunnan kehit-

tämishankkeen myötä ja liittyy oleellisesti päivittäiseen työskentelyyni kunnan liikun-

tasihteerinä.  

  

Opinnäytetyön tavoitteena on laatia liikuntasuunnitelma Tarvasjoen varhaiskasvatuksel-

le. Liikuntasuunnitelma on työväline varhaiskasvattajille lasten liikunnan edistämiseksi, 

tukemiseksi ja liikunnan suunnittelun helpottamiseksi. Liikuntasuunnitelma toteutetaan 

yhteistyössä varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa, jolloin suunnitelma pyritään 

kokoamaan varhaiskasvatuksen käytännön työn kannalta. Liikuntasuunnitelman avulla 

lasten liikunnan määrää ja laatua lisätään tarkemmin suunnitelluilla liikuntahetkillä, arki-

liikunnan lisäämisellä, henkilökunnan liikuntakoulutuksella sekä liikuntaolosuhteita ja 

välineitä kehittämällä. Varhaiskasvatuksen lapsille ja vanhemmille järjestetään yhteinen 

perheliikuntailta. Opinnäytetyön myötä lisätään lasten arkiliikkumista, annetaan tietoa 

lasten liikkumattomuudesta ja vaikutetaan lasten vanhempien ja päättäjien tietoisuuteen 

liikunnan tärkeydestä jo varhaisessa lapsuudessa sekä kehitetään entistä ajattelevampia 

varhaiskasvattajia.  

 
Tuotoksellisessa opinnäytetyössä on keskeisenä osana teorian ohella kehitysprosessin 

kuvaus. Prosessin kuvauksessa tuodaan esille varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelman 

suunnittelun kehityksen eri vaiheet. Esiin pohdinnassa nousee myös yhteistyötahojen 

kanssa työskentely, opinnäytetyön aikataulutus, liikuntasuunnitelman tarpeellisuus ja 

onnistuminen sekä jatkokehittämisideat. 
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2 Varhaiskasvatuksen liikunta 

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan 0−8-vuotiaiden lasten kasvatusta, pienten lasten eri 

elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta ja siihen liittyviä yhteiskun-

nallisia toimia. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, 

kehitystä ja oppimista luomalla myönteistä kehitystä tukevat kasvuolosuhteet. 

(Stakes, 2005:56, 11; Sääkslahti 2007, 32.) 

 

Varhaiskasvatuksen liikunnan päätavoitteena on, että lasta autetaan muodostamaan 

myönteinen suhde omaan kehoonsa. Samalla tuetaan myönteisen käsityksen muodos-

tumista itsestä liikkujana. (Pönkkö & Sääkslahti 2011, 139.) Varhaisvuosien liikunta 

tulisi nähdä laajana kokonaisuutena, jossa suunnittelun tulisi olla joustavaa ja avointa. 

Liikunta on yksi tärkeä osa lapsen elämän perustarpeista ja siksi liikunta tulisi nähdä 

yhtenä varhaiskasvatuksen perusosista. Liikuntakasvatuksen tavoitteena on lapsen per-

soonallisuuden terve ja harmoninen kehitys. Liikkuminen on lapselle olennainen tapa 

ilmaista ja kokea asioita. Lapsilla tulee olla päivittäin runsaasti erilaisia mahdollisuuksia 

liikunta- ja aistikokemuksiin sekä oman kehonsa käyttämiseen. Lapsella tulee olla päi-

vittäin tarjolla monipuolisia liikuntamahdollisuuksia eri paikoissa sekä mahdollisuus 

hyödyntää kehoaan liikuntaan milloin vain. (Karvonen, Siren-Tiusanen & Vuorinen 

2003, 65, 95.) 

 

Päivähoidon tulisi vastata lapsen luonnolliseen liikkumistarpeeseen tarjoamalla heille 

riittävästi innostavia ja motivoivia sekä monipuolisia liikunta- ja leikkimahdollisuuksia. 

Haasteellisista tehtävistä selviäminen tuottaa mielihyvää, kehittää liikuntataitoja ja myös 

rohkaisee lasta etsimään uusia liikunnallisia haasteita (Ayres 2008). Näin ollen ammatti-

taitoinen kasvattaja vuorottelee lapsen mielenkiinnon ja tarpeiden mukaan vapaata ja 

liikkuvaa sekä keskittymistä vaativaa toimintaa. (Pönkkö & Sääkslahti 2011, 142-143.) 

 

2.1 Liikkuminen ominaisena tapana toimia 

Lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle ja oppimiselle liikunta on tärkeä väline. Liikku-

minen vaikuttaa motoriseen, tiedolliseen, taidolliseen, sosiaaliseen ja tunne-elämän ke-

hitykseen. Liikkuessaan lapsi saa uusia kokemuksia kehostaan, hänen kehonhallintansa 



 

 

4 

ja kehonhahmotuksensa kehittyvät. Liikkuessaan lapsi kokee, oppii ja oivaltaa sekä saa 

useita onnistumisen elämyksiä. Tämä on tärkeätä myönteisen itsetunnon kehittymisen 

kannalta. ”Lapsi oppii liikkumalla ja liikkuu oppiakseen.” (Autio & Kaski 2005, 54). 

 

Päivittäinen liikkuminen luo lapselle hyvinvoinnin ja terveen kasvatuksen perustan.  

Liikkuessaan lapsi ajattelee, oppii uutta, ilmaisee tunteitaan, kokee iloa, elämyksiä ja  

vauhtia, hengästyy ja hikoilee. Liikkumisen myötä lapsi tutustuu luonnollisesti itseensä,  

toisiin ihmisiin ja ympäristöön. Tietoisuus omasta kehosta ja sen hallinnasta luo pohjan  

lapsen terveen itsetunnon kehittymiselle. Kehittyminen kohti liikunnallista elämäntapaa  

alkaa jo varhaislapsuudesta. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 22.) 

 

2.2 Liikuntakasvatus 

Päivähoitolakiin (1973) on kirjattu varhaiskasvatuksen tavoitteeksi fyysinen kasvatus, 

johon liikuntakasvatuksen toteuttaminen perustuu. Sen osatavoitteena on lapsen fyysi-

sen ja motorisen kasvun sekä kehityksen tukeminen. Liikuntakasvatuksen toteuttami-

seen voidaan liittää myös sosiaalinen ja emotionaalinen kasvatus, jotka ovat osa var-

haiskasvatuksen tavoitteista. (Järvinen, Laine & Hellman-Suominen 2009, 128.) 

 

Varhaisvuosien liikuntakasvatukselle on ominaista, että lapsella on korkea sisäinen halu 

liikkua. Kokeakseen mielihyvää hän hakeutuu asteittain vaikeutuvien tehtävien pariin. 

Näin hän oppii uusia motorisia taitoja, jotka toistojen myötä automatisoituvat. Lapsella 

on myös fysiologinen tarve liikkua. Näistä syistä johtuen lasta harvoin tarvitsee erikseen 

motivoida liikkumaan. (Sääkslahti 2007, 39-40.) 

 

Kasvattajayhteisön toiminnassa ja arjen valinnoissa on tärkeää, että lapsille annetaan 

mahdollisuus päivittäiseen liikkumiseen. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 

(2005) mukaan kasvattajien tehtävänä on luoda lapselle liikuntaan virittävä ympäristö, 

poistaa liikuntaesteet ja opettaa lapselle turvallista liikkumista lapsen omassa toimin-

taympäristössä. Vähän liikkuvien lasten kannustaminen liikkumiseen on tärkeää. Lap-

sen kokonaisvaltaisen liikkumisen ja motorisen kehityksen kannalta on tärkeää, että 

lapsi kokee säännöllistä ohjattua liikuntaa. Jokaisen lapsen motorista kehitystä pitäisi 

seurata ja ohjatun liikunnan pitäisi olla monipuolista, jotta lapsella olisi mahdollisuus 
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uuden oppimiseen ja kokonaisvaltaiseen kehittymiseen. Kasvattajayhteisön yhteinen 

pohdinta liikunnan merkityksestä lasten oppimiselle luo perustan laadukkaalle liikunta- 

ja terveyskasvatuksen toteutukselle ja liikuntamyönteiselle toimintakulttuurille. 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 22-23.) 

 

Karvosen mukaan liikuntakasvatuksella herätetään ja vahvistetaan lapsen tietoisuutta 

omista mahdollisuuksistaan. Liikunnan avulla on tarkoitus antaa lapselle valmiudet op-

pia tuntemaan ja käsittelemään omaa itseään, muita ihmisiä ja oman ympäristönsä tilaa 

ja siihen liittyvää materiaa. Näin luodaan perustaa liikunnan positiiviselle kokemiselle. 

Päivähoidossa pitäisi pyrkiä liittämään lasten liikkuminen päivähoidon arkipäivään. 

(Karvonen 2000, 13-14.) 

 

Zimmerin (2001, 103) mukaan päiväkodit täydentävät merkittävästi lasten kasvatusta. 

Päiväkodin liikuntakasvatuksen tavoitteilla muokataan lapsen perusasennoitumista 

omaan kehoon ja vaikutetaan voimakkaasti lapsen liikunnalliseen käyttäytymiseen.  

Tämän vuoksi on kiinnitettävä erityistä huomiota päiväkodin liikuntakasvatuksen sisäl-

töön. (Zimmer 2001, 103.) 

 

Päivähoidon liikuntakasvatuksen päätavoitteena on Pönkön ja Sääkslahden (2011) mu-

kaan varhaisvuosien aikana auttaa lasta muodostamaan myönteinen suhde omaan ke-

hoonsa ja myönteinen käsitys itsestä liikkujana. Alle kaksivuotiailla tutustuminen 

omaan kehoon alkaa silmien, nenän, korvien, suun ja navan löytämisestä omasta kehos-

ta. Ikäkauden lopulla tavoitellaan lapsen itsenäistä liikkumista. 3−4-vuotiailla oman ke-

hon hahmotus tulisi edetä niin, että lapsi paikantaa ja pyydettäessä liikuttaa omaa pää-

tään, käsiään, sormiaan, jalkojaan, varpaitaan, vatsaa ja peppua. Hän harjoittelee moto-

risia perustaitoja ja tästä syystä tutustuminen eri ympäristöihin ja välineisiin on tärkeää. 

5−6-vuotias tunnistaa ja liikuttaa tahdonalaisesti kaulaa, olkapäitä, lantiota, reisiä, pol-

via, kantapäitä sekä jalkapohjia, tunnistaa ja liikuttaa kehon eri puolia (oikea ja vasen, 

etu- ja takapuoli). Motoriset perustaidot vakiintuvat ja ikäkaudelle on tärkeää kar-

keamotoristen taitojen vahvistaminen, jotta lapselle syntyisi edellytykset hienomotoris-

ten taitojen oppimiselle. (Pönkkö & Sääkslahti 2011, 139.) 
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Lapsen normaalin fyysisen kasvun ja kehityksen kannalta on välttämätöntä, että lapsi 

liikkuu. Liikuntaan mahdollistava ympäristö yhdessä riittävän unen ja ravinnon kanssa 

turvaavat lapsen lihasten, jänteiden ja luiden vahvistumisen. Riittävä päivittäinen liikun-

ta tukee myös hengitys- ja verenkiertoelimistön kehittymistä ja auttaa sen myötä lapsia  

selviämään tulevista arkielämän vaatimuksista. Lasten motorinen hermosto kehittyy  

erityisesti varhaiskasvatusvuosien aikana. Monipuolinen ja riittävä liikkuminen tukee  

tiheän hermoverkoston kehittymistä. Kehittynyt hermoverkosto antaa lapselle parem-

mat edellytykset kaikenlaiselle toiminnalle ja oppimiselle. Riittävän liikkumisen myötä  

lasten motoriset perustaidot kehittyvät hyviksi. Motoriset perustaidot ovat niitä taitoja, 

joita ihminen tarvitsee läpi elämänsä itsenäiseen selviytymiseen. Motorisia perustaitoja 

ovat kävely, juoksu, hyppääminen, heittäminen, kiinniottaminen sekä potku- ja lyönti-

liikkeet. (Pönkkö & Sääkslahti 2011, 136-137.) 

 

2.3 Kasvattajan tehtävä varhaiskasvatuksen liikunnassa 

Varhaiskasvattajan tulee järjestää päivittäin tavoitteellista ja monipuolista liikuntakasva-

tusta niin, että lapsella on mahdollisuus liikkua sisällä ja ulkona omaehtoisesti sekä 

mahdollisuus saada ohjausta (Pönkkö & Sääkslahti 2011). 

 

Tarvitaan vanhempien ja kasvatuksen ammattilaisten kiinteää yhteistyötä, kasvatus-

kumppanuutta, jotta perheiden ja kasvattajien yhteinen kasvatustehtävä muodostaa lap-

sen kannalta mielekkään kokonaisuuden. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 

11.) Yhteiskunnan muutoksen myötä varhaiskasvattajan rooli myös lapsen liikunnan  

mahdollistajana on korostunut, koska elämäntavan ja elinympäristön muutoksen  

myötä myös lapset ovat fyysisesti passivoituneet (Heikinaro-Johansson ym. 2003,  

17 - 18). 

 

Soini Anne ym. (2011) ovat tutkineet suomalaisten kolmevuotiaiden päiväkotilasten 

fyysistä aktiivisuutta. Tässä tutkimuksessa havaittiin, että tutkimukseen osallistuvilla 

lapsilla fyysisen aktiivisuuden määrä ja intensiteetti olivat alhaiset myös viikonloppuisin. 

Näin ollen tarvitaan keinoja ja toimenpiteitä lasten fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi 

myös vapaa-ajalla. (Soini, A., Kettunen, T., Mehtälä, A., Sääkslahti, A., Tammelin, T., 

Villberg, J. & Poskiparta, M. 2011, 57.) 
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2.4 Kuntien rooli varhaiskasvatuksen liikunnassa 

Elämänkulkua tarkasteltaessa on löydettävissä fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan kan-

nalta erityisen merkityksellisiä ja erityistä huomiota vaativia ikä- ja elämänvaiheita sekä 

kohderyhmiä. Yki tärkeimmistä kohderyhmistä ovat alle kouluikäiset lapset. Kunnan 

tulee vahvistaa liikunnan roolia varhaiskasvatussuunnitelmassa. Myös terveydenhuol-

lon, varhaiskasvatuksen ja opetusalan perus- ja täydennyskoulutuksissa on liikunnan 

edistämiseen liittyviä sisältöjä, erityisesti neuvonta- ja palveluohjaustaitojen osaamista 

vahvistettava. Kuntien johdon tulee tunnistaa liikunnan merkitys sekä kunnan talouteen 

myönteisesti vaikuttavana tekijänä ja kunnan vetovoimatekijänä että kuntalaisten ter-

veyden ja hyvinvoinnin merkityksellisenä luojana. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013, 

33-34.) 

 

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta korostaa vuonna 2013, että neuvola- ja päivähoito-

järjestelmän tulee huomioida liikkumisen tärkeys omissa ratkaisuissaan. Valtio pyrkii 

normiohjauksella saamaan liikunnan näkökulman varhaiskasvatusta käsitteleviin linja-

papereihin. Tätä kautta saataisiin keskeiset toimenpiteet siirtymään kuntien varhaiskas-

vatussuunnitelmien kautta aina yksikkötasolle asti ja näin varhaiskasvatuksen toiminta-

kulttuuria voitaisiin nykyistä vaikuttavammin liikunnallistaa. (Valtion liikuntaneuvosto 

2013.) 

 

Lapsuudenajan interventioiden tulisi keskittyä erityisesti riskiryhmään kuuluvien lasten 

fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen. (Singh ym. 2008). Trostin ym. (2010) tutkimuksissa 

on todettu, että vaikuttamalla päiväkodin toimintaperiaatteisiin ja käytänteisiin, muok-

kaamalla päiväkotiympäristöä, lisäämällä ulkoilun määrää, tarjoamalla liikuntaan akti-

voivia välineitä sekä vähentämällä istumisaikaa ja integroimalla liikuntaa muuhun päivä-

kotiohjelmaan voidaan vähentää lasten liikkumattomuutta ja lisätä lasten fyysisen aktii-

visuuden kokonaismäärää. (Trost ym. 2010; Soini ym. 2011.) 

 

Tutkimusten mukaan keskeisin lapsen liikkeen pysäyttäjä on varhaiskasvatuksen asen-

ne. Päiväkodin johtajalla on keskeinen vastuu liikuntamyönteisen toimintakulttuurin 

muodostajana. Kaikilla varhaiskasvattajilla ei tällä hetkellä ole riittäviä taitoja suunnitella 

ja toteuttaa lapsen kasvua ja kehitystä tukevia toiminnallisia leikkihetkiä liikkumisen 
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näkökulmasta, koska eri oppilaitosten tarjoaman opetuksen määrä ja sisältö vaihtelevat 

suuresti. Siksi kasvatusalan koulutuksen sisältöjä ja minimimääriä tulisi valtakunnallises-

ti ohjata nykyistä selkeämmin. Varhaiskasvatuksen henkilöstön liikuntaosaaminen tulee 

varmistaa määritellyn täydennyskoulutusvelvoitteen avulla. (Valtion liikuntaneuvosto 

2013.) 

 

Päivittäisen fyysisen aktiivisuuden arviointi ja sen aktivointi tulee sisällyttää lapsen yksi-

lölliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Valtakunnallinen seurantajärjestelmä toteutuu 

laajan 4-vuotistarkastuksen yhteydessä neuvolassa. Tiedon siirtyminen ja yhteistyö neu-

volan, varhaiskasvatuksen ja vanhempien välillä on olennaisen tärkeää. (Valtion liikun-

taneuvosto 2013.) 

 

2.5 Lasten liikunta-aktiivisuuden vaikutus 

Suomalaiset tutkimustulokset lasten liikunta-aktiivisuudessa vaihtelevat. Terveyden – ja 

hyvinvoinnin laitoksen Lasten ja nuorten terveysseurannan kehittämisen eli LATE -

hankkeen raporttien mukaan 88 prosenttia tutkimukseen osallistuneista kolmevuotiaista 

lapsista ulkoili tai liikkui päivittäin kaksi tuntia (Mäki ym. 2010). Laps Suomen –

tutkimuksen (Nupponen ym. 2010) mukaan kolmevuotiaista 40 prosenttia liikkui arki-

sin ja 50 prosenttia viikonloppuisin kaksi tuntia päivässä (Nupponen ym. 2010). LATE 

–hankkeessa liikunta-aktiivisuutta kysyttiin vanhempien täyttämällä kyselylomakkeella ja 

Laps Suomen tutkimuksessa edellisen lisäksi myös kuvapäiväkirjoilla. Aktiivisuuden 

rasitustasoa ei kummassakaan määritelty. (Mäki ym. 2010; Nupponen ym. 2010.) Ter-

veyden seurannan näkökulmasta ei aiemmin ole nähty tarpeelliseksi määritellä tarkasti 

fyysisen aktiivisuuden määrää ja intensiteettiä, vaan kyselyllä on eroteltu paljon liikkuvat 

vähän liikkuvista lapsista (Mäki ym. 2010). Vaikka lapsuuden ajan fyysisellä aktiivisuu-

della on todettu olevan ennaltaehkäisevä vaikutus ylipainoon (Moore ym. 2003), myön-

teisiä vaikutuksia luun tiheyteen ja fyysisten, psyykkisten sekä sosiaalisten taitojen kehi-

tykseen (Timmons ym. 2007), löytyy objektiivisesti mitattua tutkimustietoa suomalais-

ten alle kouluikäisten lasten fyysisestä aktiivisuudesta vielä vähän (Aittasalo ym. 2010). 

 

Termillä fyysinen aktiivisuus tarkoitetaan kaikkea lihasten tahdonalaista liikkumista, 

jossa kuluu energiaa (Caspersen ym. 1985). Fyysinen aktiivisuus voidaan nähdä koko-
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naisvaltaisena käyttäytymisenä, joka pienellä lapsella ilmenee usein leikkinä (Timmons 

ym. 2007). Lapsilla on perintötekijöihin perustuva, biologinen tarve sekä sisäsyntyinen 

halu leikkiä ja liikkua (Sääkslahti 2005). Leikin avulla lapsi oppii hahmottamaan omaa 

kehoaan ja liikkumistaitojaan. Hyvän kehonkuvan syntyminen on keskeinen tekijä 

myönteisen minäkuvan syntymiselle ja edellytys terveen itsetunnon kehittymiselle. (Gal-

lahue & Ozmun 2006, 173–174; Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 2005.)  

Lasten fyysistä aktiivisuutta tutkittaessa tulee huomioida energiankulutus, hengitys- ja 

verenkiertoelimistön kuormittuminen sekä fyysisen aktiivisuuden tyyppi, esimerkiksi 

liikuntalaji, liikkeiden määrä, laatu ja intensiteetti sekä asiayhteys, kuten paikka, välineet 

ja vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa (Malina ym. 2004, 458; Sääkslahti 2005; Soini 

2011.) 

 

Soini ym. (2011) tutkimuksesta käy selville, että jo pienillä lapsilla passiiviset ajanvietto-

tavat, kuten television katsominen, ovat lisääntyneet. Suomalaisen LATE-hankkeen 

(2010) selvityksen perusteella keskimäärin 70 prosenttia kolmevuotiaista katsoi televi-

siota tai käytti tietokonetta päivittäin tunnin ja noin kolme prosenttia lapsista vietti arki-

sin ruudun ääressä yli kaksi tuntia. (Mäki ym. 2010.) Mediakasvatusseuran toteuttaman 

tutkimuksen mukaan mm. pelikonsoli-, netti- ja kännykkäpelien yleistyminen on lisän-

nyt myös pienten lasten mediankäyttöä (Lasten Mediabarometri 2010). Television kat-

somisen on todettu olevan yhteydessä epäterveellisiin ruokatottumuksiin ja ylipainoon 

(Jago ym. 2005). Lasten istumiseen käytetyn ajan on todettu olevan jopa vahvemmin 

yhteydessä lihavuuteen kuin fyysisen aktiivisuuden määrän. Fyysinen inaktiivisuus (se-

dentary behavior) onkin noussut esiin tärkeänä terveyskäsitteenä ja siksi sitä tulisi käsi-

tellä erillään fyysisestä aktiivisuudesta. (Reilly ym. 2003). Ylipaino ja lihavuus ovat yleis-

tyneet muodostaen kasvavan ongelman myös alle kouluikäisillä lapsilla (Jago ym. 2005; 

Mäki ym. 2010; Reilly ym. 2003; Trost ym. 2003). Aikaisemmat tutkimukset ovat osoit-

taneet, että lapsuus- ja nuoruusiän ylipainoisuus ennustaa aikuisiän lihavuuden riskiä ja 

suurentunutta riskiä sairastua mm. sydän- ja verisuonisairauksiin sekä diabetekseen. 

(Moore ym. 2003; Singh ym. 2008; Timmons ym. 2007; Soini, A. ym. 2011.) 

 

Sääkslahden tutkimuksen (2005) mukaan lapsen päivittäisen hyvinvoinnin perustana on 

terveellinen ravinto, riittävä lepo sekä päivittäisen liikunnan tarpeen tyydyttäminen. 
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Liikkuessaan lapsi kuluttaa energiaa, ja siksi liikunta on tehokas ylipainon ennaltaeh-

käisijä. Liikkuva lapsi myös väsyy, ja sen vuoksi hänellä on luonnollinen unen tarve. 

Päivittäisen liikunnan ja ulkoilun hyödyt näkyvät lapsen päivittäisessä hyvinvoinnissa, 

mutta niillä on myös pitkäaikaisia, kasautuvia vaikutuksia. Säännöllinen päivärytmi 

edesauttaa terveyttä edistävän liikunnallisesti aktiivisen elämäntavan syntyä. Se puoles-

taan ennaltaehkäisee ja vähentää monien sairauksien riskitekijöitä. Tällaisia riskitekijöitä 

ovat ylipaino, diabetes, sydän- ja verisuonitaudit, osteoporoosi ja tuki- ja liikuntaelinsai-

raudet. Riskitekijöiden vähentäminen ennaltaehkäisee sairastumisen riskiä tai siirtää 

sairauden puhkeamisen myöhäisemmäksi. (Sääkslahti 2005.) 

 

STRIP-projektin tulosten mukaan lasten fyysisen aktiivisuuden määrä vaihtelee suuresti 

eri vuodenaikoina. Aktometreilla mitattu aktiivisuus oli 173 satunnaisesti valitulla lap-

sella kesäkuukausina huomattavasti suurempi kuin keväällä ja syksyllä. Talvikuukausina 

aktiivisuuden määrä oli pienimmillään. Myös sukupuolten väliset erot olivat merkitse-

viä. Tytöt liikkuivat keskimäärin 89 % poikien liikunnan määrästä. Lasten välillä oli 

myös suuria yksilöllisiä eroja: vähiten liikkuva lapsi liikkui vain 25 % eniten liikkuvan 

lapsen määrään verrattuna (Sääkslahti, Numminen, Raittila, Paakkunainen & Välimäki 

2000). 

 

Aktometrien lisäksi lasten liikunnasta kerättiin tietoa myös aikajanapäiväkirjoilla, joihin 

vanhemmat kirjasivat havaintojensa perusteella lasten eri toimintoihin käyttämää aikaa. 

Yhden viikonlopun aikana lapset kuluttivat suurimman osan valveillaoloajastaan sisä-

leikkeihin (8,8–14,2 tuntia). Tästä ajasta he käyttivät 0,6–1,4 tuntia hengitys- ja veren-

kiertoelimistöä kuormittaviin vauhdikkaisiin leikkeihin. Ulkoleikkeihin lapset käyttivät 

2,1–6,2 tuntia, josta 0,5–3,5 tuntia fyysisesti hyvin kuormittaviin leikkeihin. Lasten 

ajankäyttö eri aktiivisuusluokissa pysyi suhteellisen vakiona, kun siihen ei pyritty vaikut-

tamaan. Fyysisen aktiivisuuden määrään on kuitenkin mahdollista vaikuttaa. Interven-

tioryhmän lapset leikkivät neljän seurantavuoden aikana enemmän ulkona kuin vertai-

luryhmän lapset ja jopa leikin intensiteettiin saatiin pientä lisäystä (Sääkslahti ym. 2000). 

 

Sääkslahden tutkimuksesta käy selville, että kolmesta kuuteen -vuotiailla fyysisen aktii-

visuuden kokonaismäärän kasvu näyttäisi koostuvan lisääntyneestä fyysisestä aktiivi-
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suudesta vapaa-ajalla, sillä lasten vanhetessa lapset liikkuvat päiväkotipäivän aikana ko-

ko ajan vähemmän (Heininen & Myyry 2008; Nupponen ym. 2010). Sukupuolten väli-

set erot lasten aktiivisuudessa kasvavat lasten vanhetessa (Nupponen ym. 2010; Soini 

ym. 2011). Sukupuolieroja tärkeämpää on kuitenkin kiinnittää huomiota yksilöllisiin 

eroihin. Kuusivuotiaista vähiten liikkuvat lapset liikkuvat vain kolmanneksen eniten 

liikkuvien määrästä (Sääkslahti ym. 2000). Yksilöiden kiinnostuksen kohteetkin alkavat 

erilaistua, ja eri lapsia kiinnostavat erilaiset liikunnalliset toiminnot (Heininen & Myyry 

2008). Kun pohditaan fyysisen aktiivisuuden lisäämistä perheissä, on syytä huomata, 

että jos autolla tai muulla fyysisesti passiivisella tavalla päiväkotiin kuljetetaan 57 pro-

senttia 3–6-vuotiaista lapsista (Nupponen ym. 2010), niin muunlaisilla arkipäivän valin-

noilla saataisiin lisättyä sekä lasten että heidän vanhempiensa fyysistä aktiivisuutta (Fin-

ni ym. 2011). 3–6-vuotiaista lapsista 87 prosenttia harrastaa urheilua tai liikuntaa. Suosi-

tuimmat urheiluseurassa harrastetut lajit ovat voimistelun eri muodot, jalkapallo sekä 

yleisurheilu (Kansallinen liikuntatutkimus 2009–2011). Tasa-arvon näkökulmasta on 

huolestuttavaa tulos, jonka mukaan vanhemmat vievät poikia varsinaisiin liikuntapaik-

koihin enemmän kuin tyttöjä (Heininen & Myyry 2008; Sääkslahti, A., Soini, A., Mehtä-

lä, A., Laukkanen, A. & Iivonen, S. 2013.) 
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3 Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 

Nuori Suomi ry, Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Opetusministeriö ovat yhdessä asi-

antuntijatyöryhmän kanssa laatineet Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset vuonna 

2005. Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset ovat osa Varhaiskasvatussuunnitelman 

toteutumista. Näissä suosituksissa kuvataan yksityiskohtaisemmin varhaiskasvatuksen 

yleisiä perusteita ja sitä, kuinka lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista 

sekä hyvinvointia tuetaan liikunnan ja leikin avulla. Suositukset painottuvat päivähoi-

toon, mutta ovat tarkoitettu ohjaamaan kaikkien alle kouluikäisten lasten elämänpiireis-

sä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta. (Varhaiskasvatuksen liikunnan suosi-

tukset 2005, 3, 7.) 

 

3.1 Määrä 

Riittäväksi liikunnan määräksi suositellaan päivittäin vähintään kahta tuntia reipasta  

ja riittävän kuormittavaa eli hengästyttävää liikuntaa. Liikkuminen on normaalin lapsen 

fyysisen kehityksen ja kasvun edellytys. Lihasten kasvu ja lihasvoiman lisääntyminen 

edellyttävät lihasten säännöllistä käyttämistä. Hengitys- ja verenkiertoelimistön kehit-

tymiseksi, tulisi liikkua useita kertoja päivässä hengästymiseen asti. Alle kolmivuotiailla 

lapsilla liikkuminen tulee olla pääsääntöisesti omaehtoista liikkumista, joka tapahtuu 

osana arkipäivän toimintoja ja hoitotilanteita. Kolmesta kuuteen -vuotiaiden lasten lii-

kunta koostuu edelleen suurelta osin omaehtoisesta liikunnasta. Kasvattajan tehtävänä 

on huolehtia, että lapsilla on mahdollisuuksia liikkua useita kertoja päivässä vaihtelevis-

sa ja innostavissa ympäristöissä. Liikunnan minimimäärän eli kahden tunnin pitäisi 

koostua lyhyemmistä aktiviteettijaksoista koko päivän ajalta. Kasvattajien ja vanhempi-

en on pidettävä huolta, että vähimmäisliikuntamäärä täyttyy päivän aikana. (Varhaiskas-

vatuksen liikunnan suositukset 2005, 10-11.) 

 

Soinin ym. (2011) tutkimuksen mukaan yksikään tutkimukseen osallistuneista kolme-

vuotiaista lapsista ei täyttänyt alle kouluikäisille suunnatun suomalaisen Varhaiskasva-

tuksen liikunnan suositusten (2005) määrällistä tavoitetta liikkua reippaasti kaksi tuntia 

päivittäin. Tutkimuksessa käytettyjen kiihtyvyysmittareiden mukaan fyysinen aktiivisuus 

oli pääosin erittäin kevyttä. Varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten reipas liikunta on 
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määritelty tässä tutkimuksessa vastaamaan vähintään keskiraskasta liikkumista. Noin 

puolet pojista ja kolmasosa tytöistä käyttivät päivittäin yli tunnin vähintään keskiraskaa-

seen liikkumiseen. Keskimäärin puolet lapsista käytti päivittäin kaksi tuntia tai enem-

män vähintään kevyeen liikkumiseen. Tämä tutkimus antaakin perusteen pohtia, tulisi-

ko suomalaisiin suosituksiin lisätä liikkumattomuutta rajoittava suositus? Täytyykö suo-

situsten mukaisesti liikkua koko kahden tunnin ajan ripeällä alueella, vai riittäisikö, että 

osa ajasta olisi kevyttä liikkumista. Tulokset antavat myös syytä pohtia liikkuvatko tut-

kimukseen osallistuneet lapset terveytensä kannalta riittävästi tai ovatko tämänhetkiset 

Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset määrän ja intensiteetin suhteen liian vaativat?  

(Soini ym. 2011, 52-56.) 

 

Meidän on luovuttava siitä harhakuvitelmasta, jonka mukaan ”lapset liikkuvat aina”. 

Mielikuva ei enää pidä paikkaansa millään mittarilla arvioituna. Kaikki kolmevuotiaat-

kaan eivät liiku riittävästi normaalin kasvun ja kehityksen turvaamiseksi. Lapsi alkaa 

urautua liikunnalliseen elämäntapaan jo varhain. Siksi ei ole yhdentekevää, miten paljon 

fyysistä aktiivisuutta alle koulu-ikäisten arkeen kuuluu. (Sääkslahti ym. 2013.) 

Kuvio 1. Kiihtyvyysmittarilla mitatun vähintään kohtuukuormitteisen fyysisen aktiivi-

suuden määrän muutokset suomalaisilla lapsilla. (Soini ym. 2011; Sääkslahti ym. 2013, 

29.) 
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Helsingin yliopiston orientaatioprojektissa tutkittiin muun muassa lasten liikunnan 

määrä päivähoidossa. Vuonna 2011 havainnoitiin systemaattisesti lasten fyysistä aktiivi-

suutta ja lasten fyysisen aktiivisuuden tasoa. Laajassa tutkimuksessa tehtiin 20 000 ha-

vainnointia. Tutkimuksen mukaan päiväkotilapsilla on reipasta liikuntaa kello 8.00 – 

12.00 välisenä aikana 10 % ajasta eli 24 minuuttia. Tämä aika sisältää myös ulkoilun, 

jumpat, liikuntahetket ja retket. Keskimäärin 56,1 % ajasta lasten liikkuminen on vain 

vähäistä: istumista, kynän käyttöä, syömistä jne. (Ka 1,53). Tutkimuksen tulos voidaan 

nähdä kuviossa 2. Tutkimuksen mukaan poikien liikkuminen sisältää ainakin jonkin 

verran juoksua, ripeää liikuntaa tai fyysistä ponnistelua 28 minuuttia aamupäivällä, ty-

töillä 20 minuuttia. Tutkittaessa myös lasten liikkumista päiväkodissa opetuksen aikana 

saatiin selville, että suorassa kasvatustoiminnassa 77% toiminnasta on paikallaan oloa, 

liikkeellä ollaan 16% ajasta ja reipasta liikuntaa 7% eli päivittäinen reipas liikunta jää 

puoleen tuntiin. (Reunamo 2011; Saros 2012; Karvinen 2012.) 

 

 

Kuvio 2. 

Päiväkotilapsilla on reipasta liikuntaa on kello 8.00 – 12.00 välisenä aikana 10 % ajasta 

eli 24 minuuttia. Tämä aika sisältää myös ulkoilun, jumpat, liikuntahetket ja retket.  

Kohtuullista liikuntaa on 33,80 %. Keskimäärin 56,1 % ajasta lasten liikkuminen on 

vain vähäistä: istumista, kynän käyttöä, syömistä jne. (Ka 1,53). (Reunamo 2011; Saros 

2012.) 
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3.2 Laatu 

Liikunnan laatua 0-6-vuotiaiden liikuntakasvatuksessa voidaan edistää luomalla edelly-

tyksiä lapsen minän rakentumiselle fyysisten kokemusten kautta. Lapsen tulisi liikkua 

mahdollisimman paljon. Kasvattajan on hyvä pohtia, millaisilla pienillä ratkaisuilla lap-

sen normaaliin arkipäivään saataisiin lisää liikuntaa ja, jossa lapsi saisi harjoitella moni-

puolisesti eri aistien kautta tulevaa tietoa. Erityisen tärkeää on, että lapsi oppii hahmot-

tamaan oman kehonsa ja hallitsemaan sitä. Lapselle tulisi tarjota monipuolista tasapai-

no-, tunto- ja liikeaistimuksia sekä näkö-, kuulo- ja hajuaistimuksia, jotta kyky vastaan-

ottaa tietoa ja käsitellä sitä aistien kautta kehittyisi. Aikuisen tulisi omalla toiminnallaan 

auttaa lasta aistitiedon merkityksen oivaltamisessa vähentämällä toiminnan kannalta 

tarpeetonta aistiärsykettä sekä auttamalla lasta suuntaamaan huomioita kohti oleellista 

aistitietoa. Esimerkiksi mistä lapsen kannattaa ottaa kiinni, jotta ote on riittävä pitävä 

kiipeämistä varten. Lapselle tulee luoda tilanteita, jossa hän voi opetella liikuttamaan 

kehoaan itsenäisesti esim. kannustamalla ja rohkaisemalla lasta ryömimään, konttaa-

maan, seisomaan, kävelemään, juoksemaan ja hyppäämään. Pallon kanssa harjoitellaan 

pallon heittämistä, kiinniottamista, potkaisemista ja lyömistä. Lapsen oman kehon 

hahmottamista ja hallintaa voi hyödyntää päiväkodin arjessa, jolloin lasta voi pyytää 

osoittamaan eri kehonosia osana tavallisia hoitotoimenpiteitä. Lasta on hyvä kannusta 

omatoimisuuteen kaikissa motoriikkaa vaativissa tehtävissä. Lapsen omaehtoiselle liik-

kumiselle olisi annettava aikaa ja tilaa ja mahdollistaa lapsen liikunnan lisääminen myös 

arkipäivän toimintojen parissa. Laadullisen tavoitteen mukaan lapsen tulisi saada joka 

päivä harjoitella motorisia perustaitoja monipuolisesti eri ympäristöissä.  

(Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 2005, 12-15; Soini ym. 2011, 53.) 

 

3.3 Liikuntakasvatuksen suunnittelu ja toteutus 

Lasten liikuntakasvatuksen suunnittelussa on kasvattajien hyvä pohtia, miten lasten 

omaehtoista liikuntaa voidaan tukea ja kuinka lasten liikunnan kokonaismäärää voidaan 

lisätä. Varhaiskasvatuksen liikunnan suunnitteleminen tulee jakaa erilaisiin vaiheisiin.  

Vuosisuunnitelmassa huomioidaan eri vuodenaikojen, toimintaympäristöjen sekä juhli-

en ja kulttuurisesti merkittävien tapahtumien hyödyntäminen liikkumisen näkökulmas-

ta. Lasten havaintomotoristen ja motoristen taitojen havainnointi tulee suunnitella osa-
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na muiden osa-alueiden arviointia. Kausisuunnitelma voi olla kuukausi tai viikkosuun-

nitelma. Kausisuunnitelman avulla varmistetaan, että kaikkia havaintomotorisia taitoja 

sekä motorisia taitoja harjoitetaan riittävästi. Samalla voidaan suunnitella välineiden ja 

telineiden monipuolinen käyttö sekä huomioidaan lasten omaehtoisen liikkumisen 

mahdollisuudet. Kausisuunnitelmaan kirjataan lasten omaehtoisen ja ohjatun liikunnan 

määrät sekä sisällöt. Tuokiosuunnitelmista tehdään tavoitteellisia käyttäen eri opetus-

menetelmiä, varataan tilat ja välineet sekä päätetään harjaannutettavat taidot ja sisällöt. 

Samalla pyritään varmistamaan, että liikunnan määrä on mahdollisimman suuri, etenkin 

vähän liikkuvien lasten osalta. (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 2005, 16-18.) 

 

Liikuntakasvatuksen suunnittelussa on otettava huomioon lapsi kokonaisuutena. Ta-

voitteena on oppia liikkumaan ja oppia liikunnan avulla. (Numminen 1999, 11.) 

Kasvattaminen liikunnan avulla voidaan esittää alla olevalla kuviolla, josta selkiytyvät 

liikunnan tavoitteet ja niiden rakentuminen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Liikuntakasvatuksen tehtävät ja tavoitteet. (Numminen 1999,11; Gallahuen 

kuvio 1993.) 
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Susanna Iivonen tutki kansainväliseen Early Steps -projektiin pohjautuvan liikuntaoh-

jelman yhteyksiä 4-5-vuotiaiden suomalaisten päiväkotilasten motoristen perustaitojen 

kehitykseen ja tarkasteli, miten koe- ja verrokkipäiväkotien lasten motoriset perustaidot 

kehittyivät yhden vuoden aikana. Seurantatutkimus osoitti, että päiväkotilasten motori-

sia perustaitoja voitiin kehittää paremmiksi lastentarhanopettajien ohjaamalla liikunnal-

la. Tehostetulla ja suunnitelmallisella liikuntakasvatuksella pystyttiin vaikuttamaan las-

ten tasapaino- ja liikkumistaitojen kehitykseen, mutta käsittelytaitoihin vaikutusta ei 

ohjelman sisältämällä harjoittelulla saatu aikaiseksi. ( Iivonen 2008.) 

 

Vuoden kestänyt Early Steps –interventiotutkimus kohdistui päiväkodin varhaiskasva-

tushenkilöstöön. Henkilöstö sai lisäkoulutusta liikuntakasvatukseen ja sillä pystyttiin 

lisäämään esimerkiksi lasten liikkumisen ja aktiivisuuden määrää ohjattujen liikunta-

tuokioiden aikana. (Iivonen 2008.) 

 

3.4 Arviointi 

Laadukkaaseen liikuntakasvatukseen kuuluu toiminnan ja toimijoiden arviointi. 

Arviointi on keskeinen osa oppimisprosessia. Lasten liikkumisen arviointia tehdään  

pääsääntöisesti havainnoimalla liikkujia eri liikkumistilanteissa. Havainnoinnin kohteina  

ovat yleisimmin havaintomotoriset taidot, motoriset perustaidot, fyysinen aktiivisuus  

sekä sosiaaliset taidot. Havainnoinnissa ja arvioinnissa on syytä huomioida arvioitavien  

lasten ikä. (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 2005, 21-24.) 

 

Varhaiskasvattaja vastaa varhaiskasvatuksen laadusta ja lasten oppimisesta arvioimalla 

niin lasten edistymistä kuin omaa pedagogista toimintaansa. Varhaiskasvattajan oman 

työn kehittäminen ja pedagogisten tavoitteiden asettaminen sekä niiden suunnassa ete-

neminen perustuu jatkuvalle arvioinnille. (Heikka, Hujala & Turja 2009, 7.) 

 

Varhaiskasvatus perustuu valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelmiin. Valtakunnalli-

set asiakirjat velvoittavat varhaiskasvattajia arvioimaan toteuttamaansa pedagogiikkaa.   

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet nojautuvat pitkälle konstruktiiviseen oppimis-

käsitykseen, jossa arviointi nähdään välttämättömänä ja oleellisena osana pedagogisen 

prosessin toteuttamista ja varhaiskasvattajien ammatillisuutta. Opetuksen suunnittelu ja 
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oppimisen tukeminen perustuvat oppimisen ja pedagogiikan arviointiin. Siten arviointi 

ohjaa varhaiskasvattajan työtä. Konstruktivismi edellyttää arvioinnin kohdistamista op-

pimisprosessiin. Oppimisen ymmärtäminen, tukeminen ja rikastuttaminen on laatua 

lasten näkökulmasta. Ilman arviointia varhaiskasvattaja ei voi tietää, miten oppimisym-

päristö ja opetus palvelevat lasta. (Heikka, Hujala & Turja 2009, 7, 60.) 

 

Arviointi on osa oppimisprosessia ja vähiten muodollisessa ja parhaimmassa muodos-

saan arviointi on kietoutunut toimintaan ja on vuorovaikutuksessa lasten kanssa. Läh-

tökohtana arvioinnin toteuttamiselle käytännössä on arvioinnin merkityksen tiedosta-

minen eli ”miksi arvioidaan”. Arvioinnin tarkoituksen selkiyttäminen johtaa päätöksiin 

arvioinnin sisällöstä, käytettävästä menetelmästä ja dokumentoinnista. Vaikka arviointia 

tehdään selkeästi lapsen hyödyksi, sen vaikuttavuus ulottuu laajasti koko varhaiskasva-

tukseen. (Heikka, Hujala & Turja 2009, 59-61.) 

 

Arvioinnin merkitys varhaispedagogiikassa voidaan tarkastella seuraavalla sivulla ole-

vasta kuviosta. Kuvio 4. 

1. Arvioinnin tarkoitus on edistää lasten hyvinvointia, tukea ja edistää oppimista ja 

kehittymistä. Arviointi turvaa lapsen oppimisen jatkumon, tukee lasta oppijana 

ja auttaa tunnistamaan erityisen tuen tarpeen. 

2. Arviointi mahdollistaa lapsesta lähtevän varhaiskasvatuksen suunnittelun, jolloin 

voidaan kehittää varhaiskasvatussuunnitelmaa. Tämä auttaa lapsikohtaisessa 

suunnittelussa. 

3. Arviointi antaa tietoa toiminnan kehittämistarpeista, jotka auttavat varhaiskas-

vattajia kehittämään toimintaansa ja varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa. 

4. Arviointi tukee vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä. Tämä mahdollistaa pa-

remmat edellytykset luoda yhteiset tavoitteet kodin ja päiväkodin välillä sekä 

auttaa vanhempia toimimaan kasvatustehtävässään yhteisten päämäärien suun-

taisesti. 
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Kuvio 4. Arvioinnin merkitys varhaispedagogiikassa. (Heikka, Hujala & Turja 2009, 

61.) 

 

3.5 Liikuntaympäristöt 

Lapsille tulisi tarjota vaihtelevia liikuntaympäristöjä niin sisällä kuin ulkona. Varhaiskas-

vatusympäristön tulisi herättää lapsen halun uuden oppimiseen ja innostaa kehittämään 

omia taitojaan sekä vahvistaa lapsen luonnollista liikkumisen halua. Ympäristön avulla 

lapsen motivaatiota liikkumiseen pystytään lisäämään tai mahdollisesti myös vähentä-

mään. Monipuolisesti vaihtuva ympäristö ja toistojen määrä ovat hyväksi lapselle hänen 

motorista kehitystä ajatellen. Lapsi jaksaa tehdä samoja asioita ja liikkeitä monia kertoja, 

jos ympäristö ja välineet vaihtelevat. Pihasta tulisi tehdä mahdollisimman houkutteleva, 

koska se on yksi keskeisimmistä lapsen liikuntapaikoista. Liikuntavälineiden tulee olla 

lapsen käytössä myös omaehtoisen liikunnan aikana, eikä vain ohjattuna aikana. Lisäksi 

lapselle on annettava mahdollisuus myös sisätilassa vauhdikkaaseen liikkumiseen. Sisällä 

olevia liikuntaympäristöjä voidaan monipuolistaa musiikilla tai erilaisilla äänillä, välineil-

lä, telineillä sekä käyttämällä eri tiloja liikunnan toteuttamiseen. Eri vuodenajat moni-

puolistavat ulkoliikuntaympäristöjä. Lisäksi voidaan hyödyntää rakennettuja liikun-

taympäristöjä kuten päiväkotien pihoja, kenttiä ja leikkipuistoja.  Ympäristöä vaihdel-

lessa aikuisen tulee kuitenkin huolehtia liikkumisen turvallisuudesta. Jos liikkumistilat 

esimerkiksi päiväkodissa ovat epätarkoituksenmukaiset, olisi niitä rohkeasti muokattava 
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liikuntaan sopiviksi ja mietittävä tuokion välineiksi sellaiset, jotka tilassa ovat turvalliset. 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 22-23; Varhaiskasvatuksen liikunnan 

suositukset 2005, 25-27.)  

 

Lapsilla tulisi olla enemmän mahdollisuuksia, aikaa ja tilaa liikkua fyysisesti aktiivisem-

min myös sisätiloissa, jotta kehittyvä keskushermosto saisi riittävästi tarpeitaan vastaa-

via ärsykkeitä. (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 2005, Ayres 2008, 58). 

 

Nykyisessä laissa lasten päivähoidosta todetaan, että päivähoidon tulee edistää lapsen 

fyysistä kasvatusta lapsen iän ja yksilöllisen tarpeiden mukaisesti. Liikunnan asemaa 

lasten päivähoidossa ei ole kuitenkaan täsmällisemmin määritelty. Tällä hetkellä päivä-

kotikohtaiset erot liikunnan näkökulmasta ovat suuria ja osasta päiväkoteja ohjattu lii-

kunta puuttuu kokonaan. Tutkimukset osoittavat, että päivähoidon fyysisillä olosuhteil-

la ja varusteilla sekä päiväkodin lähellä sijaitsevilla liikkumismahdollisuuksilla on suuri 

merkitys lapsen päivittäisen fyysisen aktiivisuuden määrään. Tällä hetkellä vain alle 20 

% piha-alueista ja alle 40 % sisätiloista voidaan katsoa liikkumisen näkökulmasta hyvä-

tasoisiksi. Myös välineistö on usein puutteellista. Päiväkotien liikuntaolosuhteiden ke-

hittäminen varustetasoa parantamalla ja lähiliikuntapaikkoja rakentamalla on yksi konk-

reettisimmista keinoista vaikuttaa lasten aktiivisuuteen. (Valtion liikuntaneuvosto 2013.) 

 

3.6 Liikuntavälineet 

Päivähoidon toimintapisteissä tulee olla lasten liikunnan perusvälineistö. Välineitä tulee 

olla riittävästi ja niiden tulee olla helposti lasten saatavilla myös omaehtoisen toiminnan 

aikana. Liikuntavälineiksi on hankittava kestäviä ja myrkyttömistä materiaaleista valmis-

tettuja välineitä. Liikuntavälineitä tulisi olla riittävästi, jotta kaikki halukkaat saisivat 

mahdollisuuden välineen kokeiluun. Valmistettujen välineiden lisäksi voidaan käyttää 

myös itse tehtyjä välineitä. (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 2005, 28-30.) 

 

Liikuntavälineet tuovat iloa, vaihtelua ja elämyksiä lasten liikkumiseen. Leikkiessään ja 

käsitellessään välineitä lapset oppivat paljon esineiden ominaisuuksista, ympäristöstä ja 

itsestä liikkujana. Välineiden käsittely edistää aistien yhteistoimintaa sekä silmien ja kä-

sien/jalkojen yhteistyöskentelyä. Esimerkiksi pallolla leikittäessä lähes kaikki aistit ovat 
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toiminnassa; tunto-, kosketus-, näkö-, kuulo- sekä kinesteettinen aisti (liikeaisti). Sa-

manaikaisesti lapsi havainnoi tilaa ja arvioi suuntia. Lapsi oppii säätelemään voiman-

käyttöään käsitellessään eri painoisia ja kokoisia tavaroita. Hän oppii vertaamaan esi-

neiden ominaisuuksia; pieni-iso, kevyt-painava, pehmeä-kova. (Karvonen, Siren-

Tiusanen, Vuorinen 2003, 159-160.) 

  

3.7 Yhteistyö vanhempien kanssa 

Vanhemmilla on suuri merkitys lapsen liikkumisessa. Varhaiskasvatushenkilöstön tulee 

olla aktiivisessa ja vastavuoroisessa yhteistyössä lasten vanhempien kanssa. Liikunnan 

toteutumisen varmistamiseksi kannattaa hyödyntää päiväkodin työntekijöiden ja van-

hempien välistä kasvatuskumppanuutta. Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan van-

hempien ja kasvatushenkilöstön tietoista sitoutumista toimimaan yhteistyössä lapsen 

kasvun, kehityksen ja oppimisen prosessien tukemisessa. (Varhaiskasvatuksen liikunnan 

suositukset 2005, 31-32.) 

 

Yhteistyön toteuttamisessa varhaiskasvattajien tulee antaa vanhemmille tietoa liikunnan 

merkityksestä lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle ja kannustaa vanhempia liikku-

maan ja leikkimään yhdessä lastensa kanssa. Tämä on yksi tärkeä tekijä saada lapset 

liikkumaan hoitopäivän jälkeen, jolloin lapsella olisi mahdollisuus saavuttaa liikunnan 

minimimäärä – kaksi tuntia reipasta liikuntaa joka päivä. Vanhempien ja kasvattajien 

oma esimerkki antaa lapselle mahdollisuuden aktiiviseen elämäntapaan. Jokainen aikui-

nen pystyy luomaan lapselle liikkumisen mahdollisuuksia.(Varhaiskasvatuksen liikunnan 

suositukset 2005, 32.) 

 

Lapsen ollessa pitkän päivän päivähoidossa, olisi kiinnitettävä huomiota, että lapsi saa 

tarpeeksi liikuntaa. Lasten kanssa ulkoilua ja tehokasta liikkumista ei vanhempien toi-

mesta tapahdu enää useinkaan illalla hoitopäivän jälkeen. Tämän takia huomiota on 

erityisesti kiinnitettävä päivähoidossa tapahtuvaan liikkumiseen, jotta lapsen suositukset 

liikunnan määrästä ja laadusta toteutuisivat. (Siren-Tiusanen 1998, 103-104.) Jotta nyky-

tilanne oleellisesti paranisi, tarvitaan vaikuttamista lasten vanhempiin, jotka mallillaan 

voivat luoda perustan pienten lasten liikunnalle. Turhat kiellot ja säännöt estävät usein 

lasten liikkumisen. (Valtion liikuntaneuvosto 2013.) 
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Sääkslahden (2005) tutkimuksessa havaittiin 3–4-vuotiaiden poikien runsaan vanhem-

pien kanssa yhdessäolon liittyvän hyviin motorisiin perustaitoihin. Tytöillä yhteys oli  

päinvastainen. Tämä tutkimus vahvistaa sitä käsitystä, että vanhempien kasvatusmene-

telmät tukevat poikien vauhdikkuutta ja tyttöjen rauhallisuutta. Sääkslahden tutkimuk-

sessa havaittiin myös, että pojilla vauhdikkaat ulkoleikit olivat yhteydessä parempiin  

liikkumistaitoihin. (Sääkslahti 2005.) 

 

Nykyisin Suomessa lapset oppivat harrastamaan jo varhain, sillä kaikista kolmevuotiais-

ta harrastuksiin osallistuu kerran viikossa 25 prosenttia ja kahdesta kolmeen kertaa vii-

kossa jopa 12 prosenttia (Mäki ym. 2010; Sääkslahti ym. 2013.) 
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4 Liikunnan ja leikin merkitys lapsen kehitykseen 

Fyysinen aktiivisuus ja päivittäinen liikkuminen ovat välttämättömiä lapsen kasvulle, 

kehitykselle ja terveydelle. Liikuttaessa lapsen elimistö saa luonnollista monipuolista ja 

normaalin kehityksen kannalta välttämätöntä kuormitusta. (Varhaiskasvatuksen liikun-

nan suositukset 2005, 10). Fyysisen toiminnan avulla lapsen motoriset taidot harjaantu-

vat ja lapsi oppii muun muassa tasapaino-, liikkumis- ja käsittelytaitoja. Liikunta edistää 

myös lapsen tiedollista, sosiaalista sekä tunteiden ja tahdon kehitystä. (Miettinen 2000, 

49.) 

 

Lapsen kehittymiseen vaikuttaa suuresti se, minkälaisia mahdollisuuksia lapsella on liik-

kumiseen vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Ydinasioita ovat perustaitoa kehittävät 

monipuoliset harjoitteet, lasten oman ajattelun tukeminen sekä positiivinen vuorovai-

kutus kasvattajan ja lasten välillä. Myös onnistumisen kokemukset ja hauskuus on en-

siarvoisen tärkeää. Leikki, erilaiset välineet, eri liikuntalajit ja lasten omat ideat varmis-

tavat hauskuuden ja onnistumisen. Monipuolisuus puolestaan varmistetaan huomioi-

malla perustaidot ja liiketekijät erilaisissa olosuhteissa. (Pulli 2001, 44.) 

 

Liikunnan toteuttamista lapsilähtöisesti korostetaan kehontuntemusta, motorisia perus-

taitoja ja liiketekijöitä. Ne ovat perusta lapsen kokonaisvaltaiselle kehittymiselle sekä 

liikunnan lajitaitojen kehitykselle. Kehittyäkseen monipuolisesti lapsi tarvitsee paljon 

kokemuksia erilaisista liikkeistä. Liikkeet tulee toteuttaa eri tavoin. (Varhaiskasvatuksen 

liikunnan suositukset 2005, 21-24.) 

 

Liian vähäisestä fyysisen aktiivisuuden määrästä on tullut monelle lapselle este motoris-

ten perustaitojen oppimiselle. Tuoreiden tutkimusten perusteella liikunnalla on vaiku-

tuksia myös motorisiin ja kognitiivisiin taitoihin, pätevyyden kokemuksiin, oppimis-

valmiuksiin, kuten keskittymiskykyyn, tiedonkäsittely- ja muistitoimintoihin sekä käyt-

täytymiseen. (Valtion liikuntaneuvosto 2013.) 

 

Ensimmäiset kuusi vuotta ovat ratkaisevia lapsen liikunnallisessa kehittymisessä. Mikäli 

lapsi ei ensimmäisten elinvuosien aikana saa riittävästi kokemuksia monipuolisesta lii-

kunnasta on myöhemmin enää vaikeata korjata lapsen motoriikassa ilmeneviä puutteita. 
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(Kokljuschkin & Pulli 1998, 23.) 

 

4.1 Fyysinen kunto 

Liikuntakasvatuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on lisätä lapsen kykyä ja motivaatio-

ta toimia myös sellaisessa ympäristössä, joka kehittää fyysistä kuntoa. Terveyden ylläpi-

tämisen kannalta keskeiset tekijät ovat lihasvoima ja –kestävyys, nivelten liikkuvuus, 

hengitys- ja verenkiertoelimistön kestävyys sekä kehon koostumus. Suorituksen raken-

netekijöitä ovat tasapaino, koordinaatio, ketteryys ja liikenopeus. (Numminen 1996, 

12.) 

 

Lasten liikkuminen on tärkeää tuki- ja liikuntaelimistön kehitykselle. Lasten tuki- ja lii-

kuntaelimistölle on ominaista erittäin suuri joustavuus ja alle kouluikäiset kykenevät 

varsin fyysiseen ponnisteluun, mutta heidän lihaksistonsa kestää kerralla huomattavasti 

vähemmän rasitusta kuin varttuneempi lihaksisto. Lasten väsymätön toiminta koostuu 

ketjusta lyhytkestoisia suorituksia, jotka näkyvät hippaleikeissä ja nopeissa juoksuspur-

teissa. Alle kouluikäisten sydän kestää myös korkeanasteista rasitusta, jos se on lyhyt-

kestoista. Pienille lapsille sopivat liikuntaleikit, jotka vaativat nopeutta. (Karvonen, Si-

ren-Tiusanen & Vuorinen 2003,43.)        

 

4.2 Oppiminen  

Oppimisella tarkoitetaan kokemuksen aiheuttamaa, suhteellisen pysyvää käyttäytymisen 

muutosta tai käyttäytymisen aikaansaavien tekijöiden muutosta, joka ilmenee joko op-

pimishetkellä tai myöhemmin käyttäytymisen muutoksena. (Numminen 1996, 97.) 

 

Lapsen motorinen kehitys etenee suhteessa ikään seuraavasti: ensimmäisenä ikävuotena 

on tärkeää kiinnittää huomiota lapsen hermoston kehitykseen. Ensimmäisestä kolman-

teen ikävuoteen tulisi kiinnittää huomiota aistitoimintojen järjestymiseen eli sensoriseen 

integraatioon. Kolmannesta ikävuodesta kuudenteen ikävuoteen tulisi painottaa ajatus-

toimintojen ja kielellisten toimintojen kehitystä ja tästä eteenpäin minäkuvan, tunteiden 

säätelyn, motivaation ja leikin kehitystä. Kun kasvattaja on tietoinen lapsen kokonais-
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valtaisesta kehityksestä, hän voi paremmin miettiä oppimistapahtuman merkitystä lap-

sen kehityksen tukemiseksi. (Numminen 1996, 94.)  

 

Pienet lapset ovat ns. kinesteettisiä oppijoita. (Kinesteettinen oppija = oppii liikkeen ja 

tekemisen kautta.) He käyttävät oppimistoiminnoissaan koko kehoaan ja voidakseen 

oppia yhä enemmän laajentavat toimintasädettään liikkumalla. Oppimisen päämuotoja 

ovat leikissä, tutkivassa ja kokeilevissa toiminnoissa oppiminen, jäljittelemällä esim. 

toisilta lapsilta oppiminen sekä toistojen avulla tapahtuva oppiminen. (Karvonen, Siren-

Tiusanen & Vuorinen 2003, 66.) 

 

Lapset oppivat tehokkaasti ja nopeasti mallioppimisen kautta. Heillä ei välttämättä ole 

aikaisempia liikuntakokemuksia ja tästä syystä luovien opetusmenetelmien käyttö rikas-

tuttaa lapsen mahdollisuuksia oivaltaa, kuinka monella eri tavalla omaa kehoa voi liikut-

taa. Lasten voimavarana on ennakkoluuloton kokeileminen. Tämä tulee mahdolliseksi, 

kun lapsi kokee olevansa turvassa ja hänestä välitetään. (Sääkslahti 2007, 40.) 

 

4.2.1 Motorinen oppiminen 

Motorinen kehitys tarkoittaa niitä progressiivisia muutoksia lapsen motorisissa toimin-

noissa, jotka muodostuvat lapsen ja ympäristön välisestä vuorovaikutuksesta. Motori-

nen oppiminen edistää lapsen motorista kehitystä. Motorinen oppiminen perustuu var-

talon ja sen osien säätely- ja ohjausjärjestelmien muutoksiin, joiden sisäisenä tuloksena 

on aivoihin muodostunut malli opittavasta suorituksesta ja ulkoisena tuloksena havain-

noitavissa oleva hyvin järjestynyt kokonaisuus kyseisestä suorituksesta. Tällaisia suori-

tuksen ulkoisia tunnusmerkkejä ovat tarkoituksenmukaisuus, tehokkuus ja tarkkuus. 

Motorinen oppiminen etenee motoristen perustaitojen (kävelyn juoksun, hypyn jne.) 

oppimisesta lajitaitojen (telinevoimistelu, hiihto luistelu ym.) oppimiseen. Tätä oppi-

misprosessia voidaan tarkastella perustaitojen rakenteellisesta näkökulmasta, jolloin 

oppimisprosessia edetään progressiivisten taitojen käyttöönottojärjestyksessä tasapaino-

taidoista käsittelytaitojen kautta liikkumistaitoihin, jotka muodostavat sekä perus- että 

lajitaitojen oppimisen perustan. (Numminen 1996, 11-12.)  
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Motorinen oppiminen on tapahtumasarja, jonka eri vaiheet yhdentyvät harjoituksen ja 

kokemuksen avulla sisäisiksi malleiksi, joiden avulla pystytään ohjaamaan ulkoista toi-

mintaa koordinoidusti. Tässä määritelmässä motorista oppimista tarkastellaan kognitii-

visen psykologian näkökulmasta. Tällöin motoristen taitojen perustan ajatellaan olevan 

ihmisen tietorakenteessa ja niiden käytössä. (Numminen 1996, 98.) 

 

Kognitiiviseen oppimiskäsitykseen perustuu myös konstruktivistinen oppimiskäsitys. 

Sen mukaan lapsessa viriää pitkäkestoisia prosesseja, joiden avulla hän jäsentää ympä-

ristöään ja siitä tulevaa tietoa. Kognitiivinen näkemys ihmisestä aktiivisena oppijana 

sopii myös hyvin motorisen oppimisen selvityksen lähtökohdaksi, sillä motoristen tai-

tojen oppiminen on taidon oppimisen alkuvaiheessa kognitiivinen prosessi, jossa tietoa 

otetaan vastaan aistitoimintojen avulla käyttäen hyväksi havainnointia ja tarkkaavaisuut-

ta. Seuraavassa vaiheessa uutta tietoa verrataan ja yhdistetään vanhaan, jo muistissa ole-

vaan tietoon uuden sisäisen mallin muodostamiseksi. Ajattelun avulla muodostettua 

uutta mallia kokeillaan käytännössä fyysisen harjoittelun avulla. Mallia arvioidaan suh-

teessa annettuun malliin ja korjataan sisäisen ja ulkoisen palautteen mukaisesti. Toisto-

jen avulla uusi malli muuntuu autonomiseksi. Motorisessa oppimisessa voidaan erottaa 

kolme vaihetta: varhainen kognitiivinen vaihe, väli- eli assosiatiivinen vaihe ja lopulli-

nen eli autonominen vaihe. (Numminen 1996, 98.) 

 

4.2.2 Kognitiivinen oppiminen 

Liikunnan avulla voidaan edistää lasten kognitiivista oppimista. Kognitiivinen oppimi-

nen tarkoittaa ajattelutoiminnan ja niihin kytkeytyvien havaitsemisen ja motoristen toi-

mintojen sekä muistamismuotojen ja näiden suhteiden muutoksia. Koska lapsi oppii 

enimmäkseen aistitoimintojen ja motoristen toimintojen välityksellä, liikuntakasvatuk-

sessa tulisi kiinnittää erityistä huomiota lapsen havaintomotorisen oppimisen tukemi-

seen. Kaikkien motoristen taitojen perusta on havaintomotoriikassa. (Numminen 1996, 

12.) 

 

Havaintomotorinen oppiminen tarkoittaa lapsen aistielinten vastaanottokyvyn eli sensi-

tiivisyyden kehittämistä liikunnan avulla. Lapsi alkaa tutustua vartaloonsa ja sen osiin 

hyvin varhain. Hän tekee näistä havaintoja sekä hankkii niiden toiminnasta tietoa liik-
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keittensä välityksellä. Kun lapsi oppii tuntemaan toimintamahdollisuutensa, hän alkaa 

rakentaa kuvaa kehonkaaviostaan ja hahmottaa minäänsä. Omaan kehoon tutustumi-

nen antaa lapselle mahdollisuuden luoda todellinen kuva omista taidoistaan. Lapsi ko-

kee itsensä yksilöksi silloin, kun hän kokee vartalonsa ja sen osat fyysiseksi kokonai-

suudeksi ja pystyy liikkumaan tahtonsa mukaan. Lapsen sisäinen tietoisuus kehonkaa-

viostaan jakautuu oikean ja vasemman puoliskon erottamiseen ja oman kehonsa hah-

mottamisen tietoisuuteen. Kehonkaavion muodostuminen on lapsen minäkäsityksen 

kehittymisen edellytys. Oikein ohjattu liikunta auttaa käsitteiden oppimista ja ajattelun 

kehitystä. Erilaisissa ympäristöissä suoritetun liikunnan avulla voidaan oppia voimaan, 

tilaan, aikaan, määrään, laatuun ja syys-seuraus-suhteeseen liittyviä käsitteitä. Ne toimi-

vat liikkeisiin, taitoihin, kuntoon ja terveyteen liittyvien käsitteiden perustana, ja niitä 

voidaan käyttää muiden oppiaineiden yhteydessä sekä arkipäivän tilanteissa. Käsitteiden 

muodostumisen ehto on se, että lapsi saa tietoa erilaisten esineiden ja välineiden käyt-

tömahdollisuuksista kaikkia aistikanavia käyttäen. Liikuntaleikkien ja –pelien avulla voi-

daan oppia sosiaalisia, emotionaalisia ja eettisiä käsitteitä. (Numminen 1996, 12-13.) 

 

4.2.3 Sosio-emotionaalinen oppiminen 

Sosio-emotionaalinen oppiminen auttaa lapsia tulemaan toimeen itsensä ja muiden ih-

misten kanssa. Ympäristön ihmiset ja virikkeisyys vaikuttavat suuresti siihen, miten lap-

si kokee ympäristönsä. Lasten liikunnallisilla kokemuksilla on vaikutusta, minkälaiseksi 

ihmiseksi lapsi kokee itsensä ja miten hän suhtautuu kavereihinsa. Liikunnassa saadut 

positiiviset kokemukset ja elämykset yhteistoiminnassa muiden lasten kanssa luovat 

erinomaiset puitteet lapsen fyysisen, sosiaalisen ja kognitiivisen minäkäsityksen kehit-

tymiselle. Liikunta antaa lapselle mahdollisuuden oppia ilmaisemaan tunteitaan ja pur-

kamaan ylimääräistä energiaa hyväksyttävällä tavalla. Liikuntaleikeissä ja peleissä lapsi 

oppii ottamaan toiset huomioon sekä noudattamaan ohjeita ja sääntöjä. (Numminen 

1996, 13.) 

 

4.3 Leikin merkitys lapsen varhaisvuosien liikuntakasvatuksessa 

Leikki on lapsen sisäisesti motivoitunutta toimintaa. Leikki lähtee lapsesta, mutta muut 

leikkijät, lapset ja aikuiset, tarjolla oleva leikkivälineistö sekä leikkiympäristö antavat sille 
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mahdollisuuksia ja asettavat sille reunaehtoja. Leikkiessään lapsi oppii tuntemaan ympä-

ristöään sekä jakamaan kokemuksia toisten kanssa. Lapselle on merkityksellistä leikin 

antama toiminnan, keksimisen ja löytämisen ilo sekä mahdollisuus mielikuvitukseen ja 

luovuuteen, ei niinkään sen lopputulos. Leikillä on lasten kehityksessä varhaisimmista 

vaiheista alkaen sekä olennainen arvonsa itsessään että merkittävä välinearvonsa lasten 

kaikessa kehityksessä havaintotoiminnoista liikkumistaitoihin sekä tiedollisen kehitysta-

pahtuman eri puoliin. (Ruoppila 2013, 9.) 

 

Leikissä lapsi oppii huomaamattaan. Oppiessaan leikin kautta ohjaaja voi helposti sitoa 

lasten huomion, herättää mielihyvää ja auttaa keskittymään asian ytimeen tai kerrata jo 

opittua asiaa. Myönteiset oppimiskokemukset vahvistavat käsitystä itsestä ja auttavat 

kehittämään oppimaan oppimista. (Helenius & Lummelahti 2013, 215.) 

 

Liikunnallinen leikki on lapselle luonnollinen tapa oppia. Liikkeen vaikutus kaikkiin 

kehityksen osa-alueisiin on merkittävä. Se tukee motorista, tiedollista, taidollista kuin 

tunne-elämänkin kehitystä. Liikunnan avulla lapsella on mahdollisuus hankkia minäku-

van kehittymisen kannalta tärkeitä onnistumisen kokemuksia. (Autio & Kaski 2005, 

54.)  

 

Pitkittäistutkimukset ovat osoittaneet, että leikin keinoin opintiensä alkuun päässeet 

lapset ovat menestyneet parhaiten myöhemmässä elämässään. Leikissä tapahtuu kehi-

tyksen kannalta johtavaa oppimista ja motiivien muodostumista. Leikeissä lapset voivat 

ylittää keskimääräisen ikänsä ja tavallisen käyttäytymisensä. Opetuksen ja ohjauksen 

kytkeminen lasten leikkiin on syvällinen merkitys lapsen oppimiselle. Varhaiskasvatta-

jan on hyvä tiedostaa leikkien kautta oppiminen lapsen myöhemmän elinkaaren kehi-

tykselle. (Karvonen, Siren-Tiusanen & Vuorinen 2003, 66.) 

 

Suomalaisilla varhaiskasvatusikäisillä lapsilla tehtyjen tutkimusten mukaan ulkoleikit 

ovat lasten yleisin fyysistä aktiivisuutta kuvaava toiminto. Ulkoleikit ovat vauhdikkaam-

pia ja fyysisesti kuormittavampia kuin sisäleikit ja niissä käytetään monipuolisemmin 

erilaisia motorisia taitoja (Sääkslahti 2005; Nupponen ym. 2010; Sääkslahti ym. 2013.) 
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5 Liikuntakasvatuksen sisältö 

Liikunnallisesti aktiivisen elämäntavan syntyminen jo varhaislapsuuden aikana on erit-

täin tärkeää, sillä lapsuudessa omaksuttu elämäntapa on suhteellisen pysyvää. Varhais-

kasvatuksen liikuntakasvatuksen tulee olla lapsilähtöistä, monipuolista ja tavoitteellista. 

(Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 2005, 17.) 

 

Suuri osa päivähoidossa olevista lapsista viettää hoitopaikassa pitkän päivän, 8-9 tuntia. 

(Siren-Tiusanen 1996). Lapsen päivä tulisi organisoida niin, että hänellä on mahdolli-

suus liikkua riittävästi sisällä ja ulkona. (Siren-Tiusanen 1996; Pönkkö & Sääkslahti 

2013, 471.) 

 

Onnistuneella liikuntatunnilla/ liikuntatuokiolla kaikki lapset liikkuvat koko ajan moni-

puolisesti ja jonottamatta. Jokaiselle lapselle tulee tunnin aikana hiki ja he hengästyvät 

monta kertaa. Jokainen lapsi saa kokea liikuntatunnilla leikkien ja pelaten onnistumisen 

elämyksiä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä autonomiaa. Onnistuneen liikuntatun-

nin/liikuntatuokion jälkeen lapset kokevat liikunnan aiheuttaman rasituksen ja hikoilun 

miellyttävänä sekä luonnollisena kokemuksena. Lapset nauttivat loppurentoutuksesta: 

rauhoittumisesta, hyvänolontunteesta koko kehossa ja mielessä sekä kasvattajan anta-

masta huomiosta ja kosketuksesta. Onnistuneen liikuntatunnin jälkeen lapset ovat mo-

tivoituneita ja haluavat tulla liikuntatunneille uudestaan. Tämä motivoituminen ja in-

nostus näkyvät myös siinä, että lapset liikkuvat omaehtoisesti ulkona ja sisällä ja käyttä-

vät liikuntatunneilta saamiaan malleja sekä ideoita hyväkseen omissa leikeissä ja peleis-

sään. (Pulli 2001, 58.) 

 

Varhaiskasvatuksen liikunnan lähtökohtana on motoristen perustaitojen monipuolinen 

harjaannuttaminen. Nämä perustaidot muuntuvat erilaisissa ympäristöissä erilaisiksi 

sisällöiksi. Sisällä voimistellaan ja voimallaan, ja liikkumiseen yhdistetään välineitä, teli-

neitä ja musiikkia. Ulkona pihaleikit ja liikkuminen pihatelineillä sekä monimuotoisessa 

luonnossa eri vuodenaikoina (lumileikit, hiihto, luistelu) harjaannuttavat motorisia pe-

rustaitoja monipuolisesti. (Pönkkö & Sääkslahti 2011, 140.) 
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Varhaiskasvattajan tulisi huolehtia siitä, että lapsella on päivittäin tilaisuus perusliikun-

tamuotojen mm. hyppimisen, juoksemisen, vetämisen, työntämisen harjoittamiseen, 

jotta lihaksisto saa monipuolisia ärsykkeitä. Lasta tulee kannustaa omatoimiseen liik-

kumiseen. Lapsella pitäisi kuitenkin olla oikeus itse määritellä rasituksen voimakkuus. 

Edistyäkseen lapsi tarvitsee myös ohjattua liikuntaa. Näissä tilanteissa lapsi sopeuttaa jo 

olemassa olevia käyttäytymismalleja uusiin tilanteisiin ja uusiin kokemuksiin. Kasvatta-

jan tulee siis lisätä lapsen liikunnallista osaamista ja liikunnallista varmuutta tarkoin har-

kittujen tehtävien kautta. (Zimmer 2001, 36, 41, 48.) 

 

Sisältöjen valinta ja suunnitelmallisuus on tärkeä osa tavoitteellista liikuntakasvatusta. 

Liikuntatoiminnan hyvällä suunnittelulla voidaan varmistaa, että lapset saavat omalle 

kehitystasolleen nähden riittävän määrän monipuolista ja tarpeeksi rasittavaa liikuntaa.  

Liikunnan suunnittelussa on otettava huomioon ympäristön valmisteleminen liikunnal-

le suotuisaksi, lasten spontaanien leikkien ja liikkumisen salliminen sekä etukäteen 

suunnitellut liikuntatilanteet. Aikuisella tulisi olla myös valmiuksia järjestää spontaanisti 

mahdollisuuksia liikuntaan esim. oman vuoron odottaminen liikunnan keinoin. 

(Karvonen, Siren-Tiusanen & Vuorinen 2003, 97.) 

 

Liikuntatoiminnan suunnittelussa vuodenajat antavat perusrytmin. Päiväkodissa laadi-

tun liikunnan vuosisuunnitelman avulla työntekijöille syntyy kokonaiskuva liikuntakas-

vatuksen kokonaisuudesta. Suunnitelma antaa mahdollisuuden vuodenaikojen ominais-

piirteiden hyödyntämiselle, yhteistyön kehittämiselle eri tahojen kanssa, lähiympäristön 

mahdollisuuksien hyödyntämisen sekä eri liikuntamuotojen toteuttamiselle teemoittain 

ja jaksoittain. Vuosisuunnitelmassa tulee huomioida myös lasten omaehtoinen liikku-

minen ja sen mahdollistaminen hoitopäivän aikana. Vuosisuunnitelman voi olla seinällä 

esillä, jolloin vanhemmat näkevät päiväkodin liikuntakasvatuksen tavoitteet ja tarjon-

nan. (Karvonen, Siren-Tiusanen & Vuorinen 2003, 99.) 

 

5.1 Liikunnan suunnittelu   

Varhaiskasvatuksen liikunnan suunnitteleminen tulee jakaa erilaisiin vaiheisiin: vuosi-, 

kuukausi/kausi sekä tuokiokohtaisiin suunnitelmiin. Monipuolisen liikuntakasvatuksen 

toteuttaminen kannattaa aloittaa vuosisuunnitelman työstämisestä. Suunnitelmalla pys-
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tytään takaamaan toiminnan tarkoituksenmukainen ja tavoitteellinen eteneminen. Ohja-

tun liikuntatuokion rakenteeseen kuuluu: alkutoimet, energianpurku, kehontuntemus, 

perusliike, suhde pariin tai ryhmään, rentoutuminen ja arviointi. Liikuntahetken raken-

ne koostuu aloittamisesta, alkulämmittelystä, varsinaisesta harjoitusosasta sekä lopetuk-

sesta. (Nuori Suomi 2006, 16-17.) 

 

Liikuntatuokion onnistumisen kannalta on hyvä huomioida, että liikuntatuokioissa pyri-

tään tavoitteelliseen toimintaan. Varhaiskasvattajan on hyvä asettaa erilaisia tavoitteita, 

jotta kaikilla lapsilla olisi riittävästi onnistumisen mahdollisuuksia. Toiminta tulee tarjo-

ta turvallisessa, kannustavassa ja innostavassa ilmapiirissä. Lasten on hyvä saada toi-

minnastaan paljon myönteistä palautetta. Eri ohjaustyylejä vaihtelemalla ohjaajan on 

hyvä olla myös spontaaninen ohjaaja, joka pystyisi eläytymään lasten maailmaan. Lii-

kuntatuokiota suunniteltaessa on hyvä huomioida, että liikunnallisten taitojen oppimi-

nen vaatii tuhansia toistoja. Ohjatessa on pyrittävä toistamaan liikkeitä ja muunnella 

niitä eri liiketekijöiden avulla. Näin lasten mielenkiinto säilyy paremmin. Lapset myös 

haluavat tehdä juuri niitä asioita, joita jo osaavat. Liikuntatuokioon on hyvä yhdistellä 

aisti-, rytmi- ja luovuus- sekä oman kehon hahmottamisharjoituksia perusliikkeisiin.  

(Kokljuschkin & Pulli 1998, 22, 86.)  

 

On tärkeää, että päiväkodissa on säännöllisesti suunniteltuja ja ohjattuja liikuntahetkiä. 

Vapaan liikunnan ohella lapsi tarvitsee edistyäkseen myös ohjattua liikuntaa. Näin 

spontaanisti opittuja asioita voi houkutella esiin uusissa tilanteissa. Lapsen liikunnallista 

osaamista voidaan laajentaa ja liikunnallista varmuutta lisätä antamalla tarkoin harkittuja 

tehtäviä.  (Zimmer 2001, 40-41.) 

 

Mielenkiintoisen näkökulman ohjattuun liikuntaan tuo Anneli Laukkasen tutkimus  

Ohjattu liikunta päiväkodissa (Laukkanen 2007, 31-35), jonka mukaan lähes  40  % 

ohjatusta liikunnasta oli  lapsen kannalta odottelua ja ohjeiden kuuntelua tai toisten  

toiminnan seuraamista. Lapset olivat tutkimuksen mukaan kuitenkin hyvin sitoutuneita 

ohjattuun liikuntaan. Lopuksi Laukkanen toteaa, että ryhmän toiminnan suunnittelussa 

ja ohjaamisessa olisi hyvä joskus pysähtyä arvioimaan myös yksittäisen ryhmän jäsenen 

toimintaa sekä määrän että laadun suhteen. (Laukkanen 2007.) 
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5.2 Motoriset perustaidot 

Motorinen kehitys on kehon ja sen eri osien toiminnoissa tapahtuvia muutoksia, joita  

ohjaa hermo-lihasjärjestelmän, hengitys- ja verenkiertoelimistön ja luuston kehitys,  

sekä kehon ja aistien välittämät viestit. (Numminen 2005, 94). 

 

Motoriset perustaidot jaetaan tasapainotaitoihin, liikkumistaitoihin ja käsittelytaitoihin. 

Fyysisiin kykyihin kuuluvat voima, kestävyys, reaktiokyky, koordinaatiokyky, nopeus, 

ketteryys ja liikkuvuus. Liikuntasuunnitelmassa toteutettavat liikuntatehtävät perustuvat 

näiden kykyjen hallintaan. Motoriset perustaidot ovat niitä taitoja, jotka jokaisen tulisi 

oppia selviytyäkseen jokapäiväisessä elämässä. Ne muodostavat perustan lajitaitojen 

(pituushyppy, aitajuoksu ym.) kehitykselle. (Numminen & Sääkslahti 2008, 14.)  

Alla olevassa kuvassa on kuvattuna motoriset perustaidot.  

 

Kuvio 5. Motoriset perustaidot. (Gallahue 1993, Nuori Suomi 2008.) 

 

Lapselle tulee turvata päivittäin mahdollisuudet harjoitella liikkumista monipuolisesti, 

jolloin motoriset taidot kehittyvät. Lapsen tulee saavuttaa motoristen perustaitojen 

ihannemallit, joiden tulisi automatisoitua ennen kouluikää. Näitä taitoja ovat kävelemi-

nen, juokseminen, hyppääminen, heittäminen, kiinniottaminen, potkaiseminen ja lyö-

minen. Kehitysprosessissa lapsi oppii ensiksi liikkeiden alkeismallin, jossa lapsen koko 
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huomio tarvitaan kehon liikuttamiseen. Lapsi saavuttaa harjoittelun myötä liikkeen pe-

rusmallin, jolloin lapsen ei tarvitse enää aktiivisesti miettiä liikkumistaan. Ihannemallissa  

lapsi kykenee jo esimerkiksi kävellessään havainnoimaan muuttuvaa ympäristöä.  

Kun motoristen perustaitojen ihannemalli on saavutettu, taidot ovat automatisoituneet. 

Tämän kehityksen turvaamiseksi lapsi tarvitsee päivittäistä liikuntaa monipuolisesti eri 

ympäristöissä, mikä lisää eri aistien kautta tulevien ärsykkeiden määrää, joita lapsen 

hermostollinen prosessi tarvitsee kehittyäkseen. Hermostollisen kehittymisen myötä 

lapsen tiedollinen taito eli aistihavainto-, ajattelu- ja muistitaidot kehittyvät. (Varhais-

kasvatuksen liikunnan suositukset 2005, 12 - 14) 

 

Tasapainotaito on yksi keskeisimmistä liikkumisen perustaidoista, koska se on yhtey-

dessä kaikkeen liikkumiseen. Tasapainotaidoilla tarkoitetaan kykyä mukauttaa kehon 

painopiste paikallaan olevaan tai liikkuvaan tukeen nähden siten, että keho pysyy paikal-

laan. Liikkumistaidot ovat taitoja, joiden avulla siirrytään paikasta toiseen. Käsittelytai-

toja hyödynnämme käyttäessämme erilaisia välineitä tai telineitä. Aluksi kehittyvät kar-

keamotoriset taidot esim. heittäminen ja kiinniottaminen. Nämä taidot luovat pohjan 

hienomotoristen taitojen kehitykselle, esim. piirtämiselle ja kirjoittamiselle. 

(Nuori Suomi 2006, 34.) 

 

Alle kouluikäinen lapsi elää motoristen perustaitojen oppimisen kulta-aikaa. On kuiten-

kin mahdollista, että perustaidon kehittyminen on jäänyt kehittyneen mallin vaiheeseen: 

lapsi ei ole osannut hyödyntää kehostaan tulevaa palautetta ja lapsi on jäänyt ilman mo-

nipuolista perusliikkeiden harjoittelua sekä ohjausta. Perustaitojen ihannemallin vaihetta 

on vaikea saavuttaa nyky-yhteiskunnassa pelkästään lapsen vapaan leikin avulla (Jaakko-

la 2010, 77). Näin ollen lapsen tulisi saada jo ennen kouluikää mahdollisimman mones-

ta perusliikkeestä ja niiden yhdistelmistä hyvät liikemallit keskushermostoonsa. Perus-

liikkeiden riittävä toisto, monipuoliset ja vaihtelevat harjoitteet sekä liikkuminen erilai-

sissa ympäristöissä vaikuttavat laadukkaiden liikemallien syntymiseen keskushermostos-

sa. (Numminen 1999, 107.) 

 

Motoristen taitojen hallitseminen vaikuttaa aivojen kehittymiseen, sillä samat kes-

kushermoston rakenteet ja mekanismit vastaavat rinnakkain sekä motoristen että kogni-
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tiivisten taitojen ohjauksesta. Tutkimus onkin osoittanut, että motoriset ja kognitiiviset 

taidot kehittyvät rinnakkain lapsuudessa ja nuoruudessa (Jaakkola 2013, 261). Motoris-

ten taitojen harjoitteleminen ja oppiminen tarjoavat väylän kehittää myös niitä aivojen 

osia ja yhteyksiä, jotka ilman liikkumista jäisivät kehittymättä. Mikäli aivojen kehittymi-

sen kannalta oleellisia motorisia taitoja ei ole lapsuudessa opittu luonnostaan, niitä pitää 

harjoitella myöhemmin. Nykyään koulun tehtävä motoristen taitojen opettamisessa on 

korostunut. (McKenzie 2007; Jaakkola 2013, 261-262.) 

 

Tärkeää lapsen liikkumisessa on päivittäinen tekeminen, jonka kautta lapsi saa monia  

toistoja ja motoriset taidot kehittyvät. Lisäksi lapsi pyrkii etsimään ja kokeilemaan  

uutta, jolloin hän pystyy kehittämään ja harjoittamaan uusia taitoja. Vaikka fyysisten  

ominaisuuksien kehittäminen ei ole ensisijainen tavoite lapsen liikunnassa, se on yksi  

osa sitä ja se on hyvä huomioida liikunnan suunnittelussa. (Sääkslahti 2007, 40-41.) 

 

Motorisilla taidoilla on todettu olevan positiivinen yhteys lapsen fyysiseen aktiivisuu-

teen. Mitä taitavampi lapsi motorisesti on, sitä paremmat edellytykset lapsella on olla 

aktiivinen ja päivänvastoin, mitä aktiivisempi lapsi on sitä paremmat motoriset taidot 

hänelle kehittyvät. (Stodden ym. 2008; Soini 2011.) 

 

5.3 Taitotekijät 

Jokaisessa liikuntasuorituksessa voidaan nimetä erilaisia taitotekijöitä, jotka vaikuttavat 

liikkeen suorittamiseen. Taitotekijöitä ovat: tasapainokyky, reaktiokyky, rytmikyky, ava-

ruudellinen suuntautumiskyky, erottelukyky, yhdistelykyky ja muuntelukyky. Taitoteki-

jät painottuvat perustaitojen oppimisen eri vaiheissa eri tavalla. Oppimisen alkuvaihees-

sa painottuu tasapaino ja avaruudellinen suuntautumiskyky, myöhemmässä vaiheessa 

yhdistelykyky ja erottelukyky. (Autio 1995, 49.) 

 

Jokainen liikesuoritus edellyttää onnistuakseen tasapainon hallintaa, rytmiä ja reak-

tiokykyä. Kaikilla liikesuorituksilla on tietty ajoitus, ne tehdään tietyssä tilassa ja ne edel-

lyttävät eri kehonosien hallintaa. Taitotekijät ovat aistien, hermoston ja lihaksiston tar-

koituksenmukaista yhteistoimintaa. (Miettinen 1999, 57.)   
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5.4 Liiketekijät 

Liiketekijöiden monipuolinen käyttö perusliikkeiden suorittamisen yhteydessä on liik-

keen oppimisen ja myös vuorovaikutuksen oppimisen kannalta erityisen tärkeää.  

Liiketekijät ovat suunnat, tila, aika, voima ja taso. (Pulli 2001, 40.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 6. Liiketekijät (Numminen 1996, Nuori Suomi 2008.) 

 

Liiketekijöiden käyttäminen auttaa kasvattajan suunnittelutyötä, sillä niiden avulla hän 

pystyy suunnittelemaan opetuksensa sisällöt monipuolisiksi eli sellaisiksi, että tehtävän 

edellyttämä hermo-lihasjärjestelmä aktivoituu suorituksen kannalta keskeisissä hermos-

ton osissa. (Numminen 1996, 107.) 

 

Motoristen taitojen kehittyminen lopulliseen vaiheeseen vaatii lapselta tuhansia toistoja. 

Yhdistämällä perustaitojen harjoitteluun liiketekijöitä liikkumisesta tulee mielekästä ja 
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monipuolista. Lapsi etenee oppimisessaan huomaamattaan haluttuun suuntaan, taidon 

lopulliseen vaiheeseen ei automatisoitumiseen. Liiketekijät ovat välineitä toiminnan 

sisällön kehittämiseen, sillä niitä vaihtelemalla voi muunnella esimerkiksi tehtävien vai-

keustasoa. (Nuori Suomi 2006, 38-39.) Mitä enemmän liiketekijöitä perusliikkeeseen 

tuodaan samanaikaisesti mukaan, sitä vaativammaksi se tulee ja sitä parempaa liikkeen 

hallintaa se lapselta vaatii. (Kokljuschkin & Pulli 1998, 12.)  

 

5.5 Kannustaminen 

Liikuntakasvatuksen yksi tärkeä osa on lapsen kannustaminen ja palautteen anto. 

Niiden avulla lapselle kehittyy hyvä itsetunto ja positiivinen kuva liikunnasta. (Kemppi-

nen ym. 2004, 17,19.) 

 

Lapselle on tärkeä saada myönteistä huomiota, kiitosta ja arvostusta silloin, kun siihen 

on aihetta, ei ylikehumista. Lapsi saattaa tarvita jollakin hetkellä erityisen paljon vahvis-

tusta ja tukea. Tärkeää on, että aikuinen huomaa lasta päivän mittaan. Joskus vain katse 

ja päännyökkäys saattaa riittää. Myös itsenäisesti toimiva lapsi tarvitsevat aikuisen kon-

taktia. Vuorovaikutus luo turvallisuutta ja on välttämätön lapsen positiivisen kehittymi-

sen ja oppimisen kannalta. (Helenius & Lummelahti 2013, 230.) 

 

Lapset näkevät usein huimia liikkumisen mahdollisuuksia, kun heitä vain kuunnellaan. 

Tullessaan kuulluksi ja nähdyksi, lapsi kokee tulevansa arvostetuksi ja itsetunnon vah-

vistuessa uskaltautuu kokeilemaan tuttujen liikuntataitojen lisäksi myös uusia taitoja. 

Mahdollisuus mielekkääseen tekemiseen aktivoi toimeliaisuuteen ja sen myötä  

kuormittavampaan fyysiseen aktiivisuuteen. (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 

2005, Ayres 2008, 43-44.) 

 

Paakkinen A-M. on tehnyt tutkimuksen 3-vuotiaiden päiväkotilasten liikunta-

aktiivisuudesta ja liikuntaan kannustamisesta. Hänen mukaansa päiväkotien henkilö-

kunnan rooli on ohjatun ja vapaan toiminnan järjestämisessä tärkeää. Fyysisen aktiivi-

suuden intensiteetin on nimittäin todettu olevan korkeampaa silloin, kuin aikuinen 

kannustaa ja rohkaisee lasta aktiivisuuteen. Tästä riippumatta 90 prosenttia havainnoin-
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neista ei sisällä minkäänlaista henkilökunnan kannustusta lasten aktiivisuuden lisäämi-

seksi (Paakkinen 2011). 

 

Paakkisen tutkimuksen mukaan suurin osa lasten päiväkotiajasta oli fyysisesti inaktiivis-

ta eikä sisältänyt kannustusta (suullista kehotusta) fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi. 

Koska kannustetuissa tilanteissa fyysinen aktiivisuus oli kuormitukseltaan kannustamat-

tomia korkeampaa, tulisi lapsia rohkaista entistä enemmän liikunta-aktiivisuuteen käyt-

täen suullisia kehotuksia. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää siihen, että lapset viettivät 

suurimman osan ajasta inaktiivisesti istuen ja seisten, ja pyrkiä aktivoimaan lapsia näissä 

tilanteissa. Koska tytöt suosivat poikia enemmän rauhallisempaa liikuntaa, onkin merki-

tyksellistä, että suullisia kehotuksia on suunnattu enemmän juuri heille. Pyrkimyksenä 

on kuitenkin kannustaa molempia sukupuolia tasapuolisesti liikunnan pariin ja kehittää 

yhtä lailla sekä tyttöjen että poikien liikunnallisia perusvalmiuksia leikinomaisilla harjoit-

teilla, sillä kannustus ja myönteinen palaute lisäävät pätevyyden kokemuksia ja motivoi-

vat harjoittamaan taitoja edelleen (Paakkinen 2011, 52;  Jaakkola 2010, 156).  

 

Tässä yhteydessä suullinen kannustus voidaan nähdä paitsi keinona lisätä lasten liikun-

ta-aktiivisuutta, myös yhtenä konkreettisena, terveyden edistämisen tavoitteiden suun-

nassa toteutettavana, viestinnällisenä terveyskasvatuksen keinona. (Paakkinen 2011,52.) 
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6 Tarvasjoen varhaiskasvatuksen liikunnan kehittämishank-

keen tavoitteet 

Tarvasjoen kunta toteutti vuosien 2009-2014 aikana Lasten ja nuorten liikunnan kehit-

tämishankkeen. Rahoitus hankkeeseen tuli opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Vuosina 

2012-2014 hanke kohdennettiin varhaiskasvatuksen liikunnan kehittämiseen. Hankkeen 

keskeisenä tavoitteena varhaiskasvatuksen osalta oli ottaa Tarvasjoen päiväkodissa käyt-

töön Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset (2005), joilla lisätään lasten liikunnan 

määrää, laatua sekä toiminnan suunnitelmallisuutta.  

 

6.1 Tarvasjoen päiväkoti 

Tarvasjoen kunta sijaitsee varsinaissuomalaissa kulttuurimaisemassa Paimion- ja Tar-

vasjoen laaksoissa. Kunnassa on 1970 asukasta ja matkaa Turkuun on noin 30 kilomet-

riä. Päiväkoti Poutapilvi sijaitsee uudessa Hyvinvointikeskuksessa, joka on rakennettu 

vuonna 2010. Yhtenäiskoulun läheisyydessä sijaitsevat liikuntapaikat: Tarvashovin ui-

mahalli, liikuntasali ja kuntosali, Tiileri-areenan jäähalli sekä urheilukenttä, kuntorata, 

tenniskentät ja jääkiekkokaukalo. 

 

Tarvasjoen varhaiskasvatuksen alaisuuteen kuuluvat päiväkoti Poutapilvi, esiopetuksen 

päivähoito ja kaksi kotona työskentelevää perhepäivähoitajaa. Esiopetusryhmät toimi-

vat koululla. Päiväkodissa on tarjolla varhaiskasvatuspalvelua 0-5-vuotiaille lapsille ja se 

on avoinna klo 5.45–17.00. Poutapilvessä toimii neljä ryhmää; Untuvat ja Tähtöset ovat 

kaksi alle kolmevuotiaiden ryhmää ja Kissankellot ja Hattarat ovat kaksi 3-5-vuotiaiden 

ryhmää.  Päiväkodissa työskentelee varhaiskasvatusjohtaja, kaksi lastentarhanopettajaa, 

yksi erityislastentarhanopettaja, kahdeksan päivähoitajaa, kolme hyvinvointiavustajaa, 

yksi siistijä sekä keittiötyöntekijä. ( Tarvasjoen kunta, päiväkoti 13.6.2013) 

 

Varhaiskasvatus kuuluu sivistyslautakunnan alaisuuteen, joka ohjaa varhaiskasvatuksen 

toimintaa. Kunnassa on voimassa oleva varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää myös 

liikunnan tavoitteet. Nyt laadittu liikuntasuunnitelma tulee tukemaan kunnan varhais-

kasvatussuunnitelmaa.  
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Syksyllä 2011 tapahtui varhaiskasvatuksessa iso muutos, kun kaksi päiväkotia liitettiin 

yhteen. Toinen päiväkoti lakkautettiin ja kaikki lapset sekä henkilökunta liitettiin Pou-

tapilven päiväkotiin. Yhdistymisen haasteena oli yhdistää eri toimintakulttuureja yhteen. 

Yhdistymisen kautta saatiin lisää resursseja ja mahdollisuuksia, esimerkiksi henkilökun-

nan siirrot lapsimäärien muuttuessa sekä ideoiden ja osaamisen jakamista. 

 

Päiväkodin tilat ovat uudet, jossa lasten hoitotilat ovat riittävän isot. Lapsia on ryhmissä 

kuitenkin paljon, joten itse hoitotiloissa liikkuminen vaatii henkilökunnalta kekseliäi-

syyttä. Lapsilla on sisällä käytössään iso liikuntasali, jossa on puolapuut, liukumäki ja 

muita liikuntavälineitä. Liikuntasalin yhteydessä on pienryhmätila, jossa on käytössä 

köydet ja renkaat. Lapset saavat käyttää myös avaraa käytävää liikkumiseen esimerkiksi 

mopoautoilla ja vatsalaudoilla, myös pallottelu on rajoitetusti sallittu. Ulkona on kaksi 

piha-aluetta, jossa on keinut, kiipeilytelineet, hiekkalaatikot ja toisessa lisäksi pieni peli-

alue. Päiväkodin lapsilla on mahdollisuus käyttää lähialueen pientä metsää, leikkipuistoa 

ja läheisen joenrannan luontopolkua, jonne tehdään myös retkiä. 

 

Tarvasjoen päiväkodissa suhtaudutaan positiivisesti kaikkeen liikuntaan. Tavoitteena on 

kasvattaa positiivisesti elämään suhtautuvia, luovia ja vastuuntuntoisia lapsia yhteistyös-

sä perheiden kanssa. Lapsen kehitystä tuetaan luomalla rauhallinen ilmapiiri ja hyvä 

oppimisympäristö, jossa elämyksellisyydellä, luovuudella, itse tekemisellä ja kokemisella 

on tärkeä osuus. Päiväkodissa pyritään toteuttamaan toimintaa myös pienryhmissä.  

 (Tarvasjoen kunta, päiväkoti 13.6.2013) 

 

Kuvassa Tarvasjoen päiväkodin piha ja hoitohuone. 
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Kuvissa Tarvasjoen päiväkoti Poutapilvi. Ylimmässä kuvassa on 3-5 -vuotiaiden lasten 

piha-alue. Keskimmäisessä kuvassa on päiväkodin käytävä, jossa on seinällä Liikunnan 

tuhatjalkainen. Alhaalla on päiväkodin liikuntasali. Kuvat: Tarvasjoen kunnan arkisto. 
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6.2 Kehittämishankkeen tavoitteet 

Lasten ja nuorten liikunnan kehittämishankkeen tavoitteena oli varhaiskasvatuksen 

osalta: 

1. Liikunnan vuosisuunnitelman käyttöönotto varhaiskasvatuksessa.  

Käytännön työkalun avulla pienten lasten liikuntaa saadaan lisättyä ja lasten liikunnalli-

sia taitoja kehitettyä. 

2. Päivähoitohenkilöstön liikuntakoulutus 

Liikuntakoulutuksen avulla varhaiskasvattajat saavat kasvatettua ammatillista osaamista. 

He saavat tietoa ja tukea työhönsä sekä ymmärtämystä liikunnan merkityksestä lapsen 

kasvuun ja kehitykseen, oppimiseen, terveyteen sekä hyvinvointiin. Tavoitteena myös-

kin henkilökunnan sitouttaminen sekä oman motivaation kasvattaminen  lasten liikut-

tamiseksi. Koulutuksen kautta varhaiskasvattajat saavat tarvittavaa lähdeaineistoa sekä 

materiaalia liikuntatoiminnan kehittämiseksi. 

3.  Vanhempien ja varhaiskasvattajien yhteistyön tiivistäminen 

Lasten vanhemmat tarvitsevat tukea, tietoa ja motivaatiota lasten liikuttamiseksi. Ta-

voitteena on järjestää yhteinen perheliikuntatapahtuma. Perheliikuntatapahtuman tar-

koituksena on myöskin saattaa kolmas sektori yhteistyöhön mukaan sekä saada kasva-

tettua yhteisöllisyyttä.  

 

6.3 Liikuntasuunnitelman tavoitteet 

Varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelman tavoitteet ovat: 

1.  Lisätä lasten liikunnan määrää päivähoidossa ja varhaiskasvatuksessa 

2.  Parantaa toteutettujen liikuntahetkien laatua  

 3.  Innostaa päivähoitohenkilöstöä liikuntakasvatuksen monipuoliseen kehittämiseen 

(tilat, välineet, ilmapiiri, asenteet, arviointi, pedagogiset menetelmät)   

 4.  Nostaa henkilöstön osaamisen tasoa liikunnan alueella  

 5.  Luoda uudenlaisia ratkaisuja ulko- ja sisätilojen hyödyntämiseen 

 6.  Parantaa liikuntatilojen käytön määrää ja monipuolisuutta  

 7.  Luoda uudenlaisia yhteistyömalleja urheiluseurojen, järjestöjen ja päivähoidon välil-

le  
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 8.  Toteuttaa Tarvasjoen päivähoidossa yhteisiä liikunnallisia kesä- ja talviliikuntatapah-

tumia lapsille, vanhemmille ja henkilöstölle  

 9.  Nostaa Tarvasjoen päivähoitoa ja varhaiskasvatusta esille liikunnan edelläkävijänä 

 

6.4 Toimintaa ohjaavat periaatteet 

Päivähoidon suunnittelua ja toteuttamista ohjaavia asiakirjoja ovat muun muassa Val-

tioneuvoston vuonna 2002 antama periaatepäätös varhaiskasvatuksen valtakunnallisista 

linjauksista (Sosiaali- ja terveysministeriö 2002) sekä Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 

kehittämiskeskuksen laatimat valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

(Stakes 2003 ja 2005). Varhaiskasvatusta ohjaavat valtakunnalliset lait ja asetukset, joi-

den pohjalta on tehty Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (Stakes 2005). Tämä 

asiakirja on valtakunnallinen varhaiskasvatusta ohjaava väline, jonka tavoitteena on 

varhaiskasvatuspalveluiden yhdenvertainen toteutuminen koko maassa ja valtakunnalli-

sen varhaiskasvatuksen sisällön ja laadun ohjaamisen mahdollistaminen.  

 

Varhaiskasvatuksen linjausten mukaan suomalainen varhaiskasvatus yhdistää hoidon, 

kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudeksi sekä palvelujen tuottamisen näkökulmasta 

että sisällöllisesti. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on varhaiskasvatuksen valta-

kunnallinen ohjauksen väline varhaiskasvatuksen sisällön kehittämiseen ja laadun pa-

rantamiseen. Tavoitteena on myös lisätä varhaiskasvatushenkilöstön ammattitietoutta, 

moniammatillisuutta sekä vanhempien osallisuutta lapsensa varhaiskasvatuksen palve-

luissa. Valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet ohjaavat kaikkea toimintaa ja sen 

muotoja yhteiskunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa. (Varhaiskasvatussuunnitel-

man perusteet 2005, 7-9.) 

 

Kunnan varhaiskasvatuksen järjestämisen keskeiset periaatteet, painopisteet ja kunnan 

varhaiskasvatuksen palvelujärjestelmä löytyvät kunnan varhaiskasvatussuunnitelmasta, 

jossa huomioidaan kunnan omat linjaukset, strategiat ja palvelumuotojen sisällölliset 

tavoitteet. Kun nämä seikat huomioidaan kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa ja yk-

sikkökohtaista varhaiskasvatussuunnitelmaa tehtäessä, on mahdollista saada varhaiskas-

vatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman välille selkeä jatkumo. (Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 7 - 9.) 
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Tuleva varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma tulee täydentämään Tarvasjoen kunnan 

varhaiskasvatussuunnitelmaa sekä tällä hetkellä tekeillä olevaa kunnan hyvinvointisuun-

nitelmaa eli hyvinvoinnin toimintakertomusta. 
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7 Kehittämistyön vaiheet 

Ruuskan (1994) mukaan projektin hallinta muodostuu kolmen eri päävaiheen kautta. 

Ensin synnytetään idea tai visio. Tätä seuraa käynnistämisvaihe, johon kuuluvat esisel-

vitys, projektin asettaminen ja suunnittelu. Rakentamisvaihe koostuu määrittelystä, 

suunnittelusta, toteutuksesta, testauksesta ja käyttöönotosta. Päättämisvaiheeseen puo-

lestaan kuuluvat lopullinen hyväksyminen, ylläpidosta sopiminen, projektiorganisaation 

purkaminen sekä projektin päättäminen. Projektin vaiheet voivat edetä limittäin tois-

tensa kanssa. Päättyneeseen vaiheeseen joudutaan usein palaamaan seuraavan vaiheen 

ollessa jo käynnistynyt. Projektissa läpikäytyjen eri vaiheiden jälkeen saavutetaan loppu-

tuote. (Ruuska 1994, 9, 17.) 

 

Tarvasjoen varhaiskasvatuksen liikunnan kehittämisen idea tuli lasten ja nuorten liikun-

nan kehittämishankkeen yhteydessä, kun pohdittiin kouluikäisten lasten motorisia pe-

rustaitoja opettajien kanssa. Opettajilta saadun palautteen mukaan heiltä menee yhä 

enemmän aikaa perusmotoristen taitojen harjaannuttamiseen ja aikaa jää yhä vähem-

män kehittää lasten liikkumistaitoja edelleen. Perustaitojen hallitseminen on kuitenkin 

edellytys kehittyneempien lajikohtaisten taitojen oppimiselle. Myös liian vähäisestä fyy-

sisen aktiivisuuden määrästä on tullut este motoristen perustaitojen oppimiselle. Myös 

sosiaali- ja terveysministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä valtion liikunta-

neuvostolta on tullut kunnille suosituksia ottaa käyttöön varhaiskasvatuksen liikunnan 

suositukset.  

 

Lasten ja nuorten liikunnan kehittämishankkeen yhteydessä vuodesta 2009 lähtien on 

Lounais-Suomen Liikunnan ja Urheilun kanssa tehty paljon yhteistyötä koulun liikun-

nallistamiseksi sekä lasten ja nuorten harrasteliikunnan kehittämiseksi. Tehdyn yhteis-

työn myötävaikutuksella Tarvasjoen kunnalle luvattiin myös pienten lasten liikunnan 

kehittäjän asiantuntemusta varhaiskasvatuksen liikunnan kehittämiseksi.  

 

Hankkeen käynnistämisvaihe tapahtui helmikuussa 2012, jolloin otimme yhdeksi Tar-

vasjoen lasten ja nuorten liikunnan kehittämishankkeen osa-alueeksi varhaiskasvatuk-

sen liikunnan kehittämisen ja haimme hankkeeseen Opetus- ja kulttuuriministeriön 

lasten ja nuorten liikunnan kehittämisen valtionapurahaa. Varhaiskasvatuksen lasten 
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liikunnan kehittäminen kirjattiin hankesuunnitelmaan vuosille 2012-2013. Rahoituspää-

tös OKM:stä tuli kesällä 2012. Hankkeen kohderyhmänä oli Tarvasjoen kunnan var-

haiskasvatuksen henkilökunta sekä lapset ja heidän vanhempansa. 

 

Kehittämishankkeen suunnitelmat esiteltiin keväällä 2012 varhaiskasvatusjohtajalle, 

sivistysjohtajalle sekä vapaa-aikalautakunnalle, jotka sitoutuivat myös hankkeeseen. Sa-

malla päätettiin, että teen opinnäytetyöni varhaiskasvatuksen liikunnan kehittämisestä. 

Hankkeen työskentelyryhmäksi muodostuivat vapaa-aikasihteeri, päiväkodin henkilö-

kunta ja Lounais-Suomen Liikunnan ja Urheilun pienten lasten liikunnan kehittäjä Pau-

liina Albrecht.  

 

Kehittämishankkeesta järjestettiin syksyllä 2012 henkilökunnalle tiedotustilaisuus, joka 

tehtiin yhteisessä työpaikan kehittämispalaverissa. Tavoitteena oli työntekijöiden moti-

vointi sekä käytännön toimista sopiminen. Sovimme yhteisesti, miten alamme työstää 

ideaa. Henkilökunta lähti mukaan innoissaan. Päätimme järjestää liikuntakoulutuksen, 

jonka avulla saamme pohjatietoa yhteisen liikuntasuunnitelman laadintaan. Samalla kes-

kustelimme varhaiskasvattajien omasta liikkumisesta ja siitä, kuinka kuntatyönantaja 

voisi olla siinä aktiivisemmin mukana. Omaan liikunnanharrastukseen motivointi voisi 

motivoida myös varhaiskasvattajia liikuttamaan lapsia paremmin. 

 

Päivähoidon liikunta – Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset käyttöön –koulutus 

järjestettiin kahtena iltana syksyllä 2012 Poutapilven päiväkodissa. Koko henkilökunta 

osallistui koulutukseen. Liikuntakoulutuksessa käytiin läpi varhaiskasvatuksen liikunnan 

suositusten pääkohtia, lapsen liikunnallista kehitystä ja hermostollisen kehityksen tuke-

mista, liikunnan merkitystä lapsen oppimisen näkökulmasta, motoristen perustaitojen 

kehittymistä ja liiketekijöiden monipuolista käyttöä liikunnan ohjauksessa, päivähoidon 

arkikäytäntöjä liikunnan määrän lisäämisen näkökulmasta, aikuisten asenteiden merki-

tystä, päivähoidon toimipistettä liikunnallisena oppimisympäristönä sekä omaehtoisen 

liikunnan merkitystä ja sen käytännön toteutusta. Koulutuksessa kävimme läpi käytän-

nön esimerkein, miten lasten arkiliikkumista voitaisiin lisätä ja sen laatua kehittää päivä-

kodissa. Koulutuksesta sai hyvän tietopohjan, jonka avulla lähdimme suunnittelemaan 
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omaa liikuntasuunnitelmaa. Henkilökunta valitsi keskuudestaan kaksi innokkainta las-

tenhoitajaa suunnittelemaan liikuntasuunnitelmaa. 

   

Liikuntasuunnitelman rakentamisvaihe aloitettiin marraskuussa 2012. Suunnittelutyö-

ryhmään kuului henkilökunnasta Päivi Rouvali ja Heidi Keiski, Lounais-Suomen Lii-

kunta ja Urheilu ry:stä pienten lasten liikunnan kehittäjä Pauliina Albrecht sekä liikun-

tasihteeri Helinä Nuutinen. Perustana työskentelylle oli Varhaiskasvatuksen liikunnan 

suositukset (2005). Lähtökohtana oli, että lasten liikkuminen toteutuu päivähoidossa 

osana lapsen koko hoitopäivää ja motorisia perustaitoja harjoitellaan monipuolisesti 

vuoden aikana. Työryhmä ideoi suunnitelmasta työkalua liikuntakasvatuksen tueksi – 

sellaista, joka vastaa päiväkodin ja kollegoiden tarpeita. Liikuntasihteeri vastasi työstön 

organisoinnista ja suunnitelman kokoamisesta. Lounais-Suomen Liikunnan ja Urheilun 

pienten lasten liikunnan kehittäjä toi omaa alle kouluikäisten lasten liikunnan asiantun-

temustaan työskentelyn tueksi. Työryhmä kokoontui kevään 2013 aikana viisi kertaa 

työstämään suunnitelmaa yhdessä. Vuosi jaettiin kuukausisuunnitelmiin ja jokaiseen 

kuukauteen jaettiin motoriset perustaidot. Joka kuukaudelle asetettiin tavoite, sisältö ja 

toiminnot ja leikit. Työryhmän kokoontumisten välissä päiväkodin henkilökunta tuotti 

joka kuukausiteemaan sisältöjä ottaen huomioon kunkin kuukauden motoriset perus-

taidot. Näin työntekijät pystyivät itse vaikuttamaan liikuntasuunnitelman sisältöön. 

Vuosisuunnitelman lisäksi henkilökunnan kanssa järjestettiin yhteisiä keskustelutilai-

suuksia, jossa kävimme läpi liikuntasuunnitelman muut osa-alueet. Keskustelimme ta-

voitteista, päiväkodin arvoista, toiminnan sisällöstä, liikunnan määrästä, laadusta, ke-

honhahmotuksesta, liikunnan suunnittelusta, arvioinnista, kasvattajan roolista, liikun-

taympäristöstä, tiloista ja liikuntavälineistä sekä kasvatuskumppanuudesta vanhempien 

kanssa. Suunnittelimme pihan uudelleenjärjestelyjä, joista tulee neuvotella teknisen toi-

men kanssa. Esimerkiksi hiekkalaatikoiden siirrosta, jotta pihaan saataisiin isompi rajat-

tu pelialue. Kartoitimme liikuntavälineet ja listasimme puuttuvat liikuntavälineet, joita 

voisimme hankkia lisää hankerahoilla. Myös kirjallisuutta ja liikunta- ja hahmottamis-

kortteja oli mahdollisuus hankkia hankerahoilla. 

 

Yhteenvetokeskustelu liikuntasuunnitelman lopullisesta sisällöstä ja käyttöönotosta jär-

jestettiin toukokuussa liikuntasuunnitelmatyöryhmän ja varhaiskasvatusjohtajan kanssa. 
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Varhaiskasvatusjohtaja antoi myös oman lausuntonsa liikuntasuunnitelmasta, jonka 

jälkeen lähdin työstämään liikuntasuunnitelmaa valmiiksi. 

 

Kevään 2013 aikana suunnittelimme yhteistä perheliikuntailtaa päiväkodin lapsille ja 

vanhemmille. Perheliikuntailta järjestettäisiin arki-iltana 21.8.2013 Tarvasjoen urheilu-

kentällä. Kartoitin yhteistyötahot ja järjestimme yhdistysillan, jossa sovittiin eri tapah-

tumapisteet. Tapahtumassa julkistettiin liikuntasuunnitelma lasten vanhemmille sekä 

kunnan päättäjille. Tapahtumassa painotettiin liikunnan tärkeyttä jo varhaiskasva-

tusikäisille. Tapahtumasta on tarkemmin kohdassa 7.2. 

  

Liikunnan vuosisuunnitelma otettiin päiväkodissa käyttöön yhteisen perheliikuntaillan 

jälkeen elokuun lopulla 2013. Vuosisuunnitelman laitettiin esille päiväkodin seinälle. 

Näin vanhemmat näkevät päiväkodin liikuntakasvatuksen tavoitteet ja tarjonnan.  

 

Hankkeen päättämisvaihe alkoi, kun liikuntasuunnitelman käyttöönotosta tehtiin vä-

liarviointi teemahaastatteluna lokakuussa 2013. Henkilökunnan kanssa jatkettiin myös 

arvokeskustelua. Valmis liikuntasuunnitelma vietiin tiedoksi kunnan päättäjille eli va-

paa-aikalautakuntaan ja kunnanhallitukseen syksyn 2013 aikana. Väliarvioinnin ana-

lysointia tehtiin henkilökunnan kanssa Liikuntaa pienissä tiloissa –koulutuksessa  tam-

mikuussa 2014. Henkilökunnalle järjestetyssä koulutuksessa oli tavoitteena suunnitel-

man käyttöönoton juurruttaminen, arvokeskustelun jatkaminen, väliarvioinnin analy-

sointi, yhteisistä pelisäännöistä sopiminen sekä työntekijöiden motivointi. 

 

7.1 Kehittämisprosessin kuvaus 

Seuraavassa on esitetty Tarvasjoen varhaiskasvatuksen liikunnan kehittämisprojektin 

vaiheet, jotka rakentuivat kolmen päävaiheen kautta; käynnistymisvaihe, rakentamisvai-

he ja päättämisvaihe. Ruuskan (1994) mallia mukaillen (Kuvio 7. ). 
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1. Käynnistymisvaihe 
Hankkeen  
suunnittelu 

Tiedottaminen: 
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Sitouttaminen 

2. Rakentamisvaihe 
Suunnitelman 
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Organisointi 
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Kuvio 7. Liikunnan kehittämishanke 

VARHAISKASVATUKSEN 
LIIKUNNAN  
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7.2 Perheliikuntailta 

Varhaiskasvatuksen liikuntailta oli 21.8.2013, jolloin julkistettiin koko varhaiskasvatuk-

sen liikuntasuunnitelma lasten vanhemmille sekä kunnan päättäjille. Osallistujia tapah-

tumassa oli runsaat 100 henkeä. 

 

Perheliikuntaillan tapahtumapisteitä olivat järjestämässä päiväkodin henkilökunta ja 

kunnan liikuntatoimi, Tarvasjoen Urheilijat: jalkapallojaosto, yleisurheilujaosto ja jää-

kiekkojaosto, Härkätien 4H–yhdistys, partiolippukunta Tarvan Tapiot sekä Manner-

heimin Lastensuojeluliiton paikallinen yhdistys. Lisäksi illan suunnittelussa oli mukana 

LiikU:n lasten liikunnan kehittäjä. 

 

Illan teemana oli esitellä kaikille motoriset perustaidot sekä antaa lapsille ja vanhemmil-

le ideoita niiden toteuttamisessa. Tapahtuma-alueita oli neljä. Keltaista seikkailu- ja 

luontoliikuntapistettä hoitivat 4H-yhdistys ja Tarvan Tapiot. Punaisen pihaleikkipisteen 

olivat suunnitelleet varhaiskasvattajat. Vihreällä pisteellä pääsi tutustumaan tarkemmin 

motorisiin perustaitoihin ja yleisurheiluun. Pisteestä vastasivat Tarvasjoen Urheilijoiden 

jalkapalloilijat ja yleisurheilijat. Palloilu- ja taitorastista vastasi Tarvasjoen Urheilijoiden 

jääkiekkojaosto. 

 

Tapahtumassa oli mukana maskottina Herra Hakkaraisen hahmo, joka aloitti tapahtu-

man alkujumpalla. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Esa Heinonen korosti puheessaan 

liikunnan tärkeyttä ja antoi kiitosta koko tapahtuman järjestäjille. Tapahtumaan oli kut-

suttu myös kunnan päättäjiä valtuustosta ja kunnanhallituksesta. Liikuntasuunnitelma 

oli esillä Kenttätuvan seinällä, jossa Liikunnan tuhatjalkainen esitteli liikunnan vuosi-

suunnitelman kuukausittain vaihtuvat teemat. Lisäksi seinällä pääsi tutustumaan tar-

kemmin Varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksiin.  

 

Perheliikuntapäivän tarkempi ohjelma ja kuvat ovat liitteenä. Liite 3. 
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8 Tarvasjoen varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma 

Liikunnan vuosisuunnitelma täydentää päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelmaa. Lii-

kuntasuunnitelma pohjautuu varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksiin (2005).  

Siinä kuvataan liikkumisen tavoitteet ja vuosisuunnitelman kuukausisuunnitelmissa on 

näkyvissä, mitä tämä tarkoittaa käytännössä. Liikunnan vuosisuunnitelma toimii työvä-

lineenä henkilökunnalle. Se ohjaa ohjattujen liikuntatuokioiden sisältöjä ja omaehtoisen 

liikunnan ympäristön luomista. Vuosisuunnitelma mahdollistaa paremmin myös lapsi-

lähtöisyyden, koska ympäristö on luotu valmiiksi lapsen liikkumista houkuttelevaksi.  

 

Liikuntasuunnitelman sisällön lähtökohtana on, että motorisia perustaitoja harjoitellaan 

monipuolisesti vuoden aikana. Vuosi jaettiin kuukausisuunnitelmiin ja jokaiseen kuu-

kauteen jaettiin motoriset perustaidot. Joka kuukaudelle asetettiin tavoite, sisältö ja 

toiminnot ja leikit. Liikuntasuunnitelman muut osa-alueet ovat: liikunnan suositukset, 

liikuntasuunnitelman tavoitteet, liikunnan suositukset käytännössä, päiväkodin arvot, 

liikunnan vaikutus lasten hermojärjestelmän kehitykseen, toiminnan sisällöt, liikunnan 

määrän toteutuminen, liikunnan laadun varmistaminen, kehonhahmotus, liikunnan 

suunnittelu ja toteutus, arviointi, kasvattajan rooli, liikuntaympäristö, tilat ja liikuntavä-

lineet sekä kasvatuskumppanuus vanhempien kanssa. Lisäksi havainnollistetaan moto-

riset perustaidot.  

 

Ote Tarvasjoen varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelmasta on liitteenä. Liite 2. 
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9 Liikuntasuunnitelman arviointi 

Laadukkaaseen liikuntakasvatukseen kuuluu toiminnan ja toimijoiden arviointi. 

Arviointi on keskeinen osa oppimisprosessia. (Varhaiskasvatuksen liikunnan suosituk-

set 2005, 21.) 

 

Tarvasjoen varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelman arviointi on päätetty tehdä syksyllä 

2014, kun suunnitelma on ollut vuoden käytössä. Väliarviointi tehtiin teemahaastattelu-

na syksyllä 2013. Seuraavassa kappaleessa esitellään syksyllä toteutettu teemahaastattelu 

sekä arvioidaan, miten liikuntasuunnitelma on otettu vastaan.  

 

9.1 Väliarviointi 

Varhaiskasvatuksen henkilökunnalle tehtiin syksyllä 2013 teemahaastattelu aiheena lii-

kunnan kehittäminen Tarvasjoen päiväkodissa. Henkilökunta sai käydä teemahaastatte-

lun läpi oman päiväkotiryhmänsä lastenhoitajien ja lastentarhanopettajan kanssa. Yhtei-

sen keskustelun ja pohdinnan jälkeen jokainen vastasi kyselyyn itsenäisesti. Henkilö-

kunnalta kysyttiin, miten liikuntasuunnitelma on otettu vastaan ja miten sen käyttö on 

lähtenyt liikkeelle. Haastattelulla haluttiin kartoittaa varhaiskasvattajien arvioita siitä, 

kuinka paljon lapset liikkuvat päiväkodissa ja kuinka paljon päiväkodin ulkopuolella.  

Kysymyksiä oli 18. Vastaajia kyselyyn oli 14 varhaiskasvattajaa. Teemahaastattelun ky-

symyslomake on liitteenä. Liite 1. 

 

Teemahaastattelussa varhaiskasvattajia pyydettiin miettimään omia kokemuksiaan työs-

tään, jossa jokin heille tärkeä arvo on toteutunut.  Varhaiskasvattajat ovat kokeneet 

työssään onnistumisen iloa. Suvaitsevaisuutta, kun lapset kelpaavat omana itsenään. 

Arvokeskustelujen myötä yhteisiksi arvoiksi ovat muodostuneet rehellisyys, oikeuden-

mukaisuus, turvallisuus ja lasten kannustaminen. 

 

Suurin osa vastaajista on käyttänyt suunnitelmaa päivittäisessä työssään, kun heiltä tie-

dusteltiin liikuntasuunnitelman käyttöä. Kaksi vastaajaa totesi, etteivät he ole käyttäneet 

suunnitelmaa. Vastauksena toinen totesi, että muut suunnittelevat jumpan ja muuta 
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suunniteltua ohjelmaa ei ole. Keskitymme olennaiseen eli lasten perushoitoon. Toinen 

vastaaja totesi, ettei ole ehtinyt tutustua suunnitelmaan, koska on ollut poissa. 

 

Kysyttäessä onko liikuntasuunnitelma muuttanut päivän sisältöä päiväkodissa, kuusi 

vastaajaa totesi, että he ovat innostaneet lapsia liikkumaan enemmän. Yli puolet vastaa-

jista totesi, että päiväkodin kaikkea toimintaa on suunniteltu liikuntasuunnitelmaa apu-

na käyttäen. Viisi vastaajaa kertoi, että liikuntaa on lisätty myös muuhun toimintaan 

kuin jumppahetkiin. Lisäksi liikuntasuunnitelma on auttanut liikuntahetkien suunnitte-

lussa. Kaksi vastaajaa totesi, ettei suunnitelma ole muuttanut päivän sisältöä. 

   

Varhaiskasvattajilta tiedusteltiin, mikä liikuntasuunnitelmassa on toiminut hyvin tai mis-

tä he ovat innostuneet. Kuusi vastaajaa kertoi, että liikuntasuunnitelma antaa hyvät 

raamit toiminnalle. Lapset innostuvat toiminnasta ja ovat aktiivisia kehittämään liikun-

taleikkejä edelleen. Monissa vastauksissa todettiin, että liikuntasuunnitelma on helppo-

lukuinen, ymmärrettävää kieltä, jossa on helppoja ideoita toteutettavaksi. Teemat ovat 

hyviä ja niitä on sopivasti joka kuukaudelle, ei kuitenkaan liikaa. Konkreettiset esimerkit 

mahdollistavat myös soveltamisen. Henkilökunta koki, että liikuntasuunnitelma tukee 

suunnittelua ja toteutusta. He kokivat saavansa apua liikuntahetkiin. Suunnitelma on 

koko talon runko, jota voi suunnitelmallisesti seurata. Jokaisesta päiväkotiryhmästä löy-

tyi liikuntavastaava, kun heiltä tiedusteltiin haluavatko he toimia ryhmänsä liikuntavas-

taavana. 

 

Seuraavaksi varhaiskasvattajia pyydettiin arvioimaan kuinka paljon heidän ryhmänsä 

liikkuu päiväkodissa päivässä. Arviopäivä voi olla normaali päiväkotipäivä ja ulkona on 

hyvä ilma. Vastaajista kuusi (43 %) oli sitä mieltä, että lapset liikkuvat päiväkotipäivän 

aikana keskimäärin kaksi tuntia päivässä. 15 % eli kaksi vastaajaa arvioi liikunnan mää-

räksi kaksi ja puolituntia päivässä. Kaksi vastaajaa arvioi liikunnan määräksi puolitoista-

tuntia päivässä. Loputa vastaukset jakautuivat seuraavasti: Yksi vastaaja arvioi liikunnan 

määräksi 5,5 tuntia, yksi 4,5 tuntia, yksi 4 tuntia ja yksi arvioi yhdeksi tunnin. 
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yli 1 tunti 2 vastaajaa noin 1 tunti 6 vastaajaa 0,5 tuntia 6 vastaajaa

Taulukko 1. Kyselyyn vastanneiden varhaiskasvattajien arviot siitä, kuinka paljon oman 

päiväkotiryhmän lapset liikkuvat päiväkodissa päivässä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varhaiskasvattajia pyydettiin arvioimaan kuinka paljon heidän ryhmänsä lapset liikkuvat 

päiväkodin ulkopuolella. Vastaajista 43 % eli kuusi vastaajaa arvioi lasten liikkumisen 

määrän päiväkotiajan ulkopuolella olevan noin tunnin päivässä. Samoin 43 % vastaajis-

ta arvioi lasten liikkuvan puolituntia päivässä. Kaksi kyselyyn vastanneista eli 14 % oli 

sitä mieltä, että lapset liikkuvat yli tunnin. Kuvio 8. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 8. Varhaiskasvattajien arvio siitä, kuinka paljon päiväkodin lapset liikkuvat päi-

väkodin ulkopuolella.  

 

0 1 2 3 4 5 6 7

1 tunti

1,5 tuntia

2 tuntia

2,5 tuntia

4 tuntia

4,5 tuntia

5,5 tuntia

1 tunti 1,5 tuntia 2 tuntia 2,5 tuntia 4 tuntia 4,5 tuntia 5,5 tuntia

vastaaja 1 2 6 2 1 1 1

Kuinka paljon ryhmäsi lapset liikkuvat päiväkodissa päivässä
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kyllä 13 vastaajaa ei  2 vastaajaa

Suurin osa vastaajista eli 87 % oli sitä mieltä, että omassa päiväkotiryhmässä on lapsia, 

jotka eivät liiku ollenkaan päiväkotiajan ulkopuolella. Vastaajista kaksi eli 13 % arvioi, 

että kaikki ryhmän lapset liikkuvat myös päiväkodin ulkopuolella. Kuvio 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 9. Varhaiskasvattajien arvio lapsista, jotka eivät liiku ollenkaan päiväkotiajan ul-

kopuolella. 

 

Varhaiskasvattajia pyydettiin miettimään, millä tavalla he pystyisivät työssään vaikutta-

maan perheiden yhteiseen liikkumiseen vapaa-ajalla. Vastauksissa suurimmalla osalla 

oli, että lasten innostuksen kautta perheet voisivat liikkua enemmän yhdessä. Päiväko-

dista saadun liikkumisen mallin avulla innostamme lapsia ja he vievät innostuksen myös 

kotiin. Myös kertomalla lasten vanhemmille tietoa liikuntatapahtumista ja liikuntapai-

koista voisi innostusta lisätä. Tärkeä keino on painottaa yhteisissä keskusteluissa sitä, 

miten tärkeää lapsen on liikkua sekä liikunnan vaikutuksesta lapsen kehitykseen. Yhteis-

ten liikuntatapahtumien kautta saadaan luonnollisesti viestiä vietyä eteenpäin.  

 

Suurin osa vastaajista eli 57 % oli sitä mieltä, että liikunnan suosituksen määrä: kaksi 

tuntia reipasta ja hengästyttävää liikuntaa päivässä toteutuu kaikilla hoidossa olevilla 

lapsilla. 36 % vastaajista oli sitä mieltä, että lasten suositusten mukainen liikunnan mää-

rä ei toteudu kenelläkään hoitolapsista. Yksi vastaaja totesi, että suositusten määrästä 

toteutuu jonkin verran. Kysymyksessä vielä tarkennettiin, että kysymyksessä on päivä-

kodissa vietettyä aika sekä lasten kotona viettämä aika yhteensä. 
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kyllä 8 vastaajaa ei  5 vastaajaa jonkin verran  1 vastaaja

Alla olevassa kaaviossa on varhaiskasvattajien vastaukset. Kuvio 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 10. Varhaiskasvattajien arvio toteutuuko liikunnan suosituksen kokonaismäärä 

kaksi tuntia reipasta ja hengästyttävää liikuntaa päivässä päiväkodin lapsilla.  

 

Varhaiskasvattajilta tiedusteltiin, mitä asioita he pystyisivät muuttamaan omassa työs-

sään, jotta oman ryhmän lapset liikkuisivat enemmän. Suurin osa vastaajista oli sitä 

mieltä, että lisäämällä omaa aktiivisuutta ja innostusta voidaan vaikuttaa liikunnan mää-

rän lisäämiseen. Lasten kannustaminen liikkumaan koettiin kaikkein tärkeimmäksi 

mahdollisuudeksi. Liikuntavälineitä voitaisiin käyttää aktiivisemmin ja ne voitaisiin lait-

taa paremmin lasten saataville. Liikuntasalia voitaisiin ottaa aktiivisempaan käyttöön ja 

ulkoilun aikana varhaiskasvattajat voisivat olla aktiivisempia. Ulkoliikuntaan ja päivittäi-

siin hetkiin esimerkiksi siirtymätilanteisiin voisi lisätä ohjattua liikuntaa enemmän. Muu-

tama vastaaja totesi, että liikuntasuunnitelmaa voisi ottaa aktiivisemmin käyttöön päivit-

täisessä toiminnassa.  

 

Varhaiskasvattajat saivat pohtia, millä tavalla he pystyisivät omalla esimerkilläsi innos-

tamaan lapsia liikkumaan. Vastauksissa suurimmalla oli, että innostusta saisi lisää osal-

listumalla itse mahdollisimman paljon lasten liikkumiseen sisällä ja ulkona. Olemalla itse 

aktiivinen ja spontaani uusille ideoille. Oma positiivinen mieli ja asenne voisi vaikuttaa 

merkittävästi. Tekemällä riittävästi toistoja lasten liikunnassa sekä kehumalla liikunta-

suorituksia. Liikunnan tulee olla hauskaa ja sitä on oltava tarjolla. 
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Varhaiskasvattajat miettivät eri asioita, joita voisivat omassa päiväkotiryhmässään ottaa 

huomioon, jotta ryhmän lapset liikkuisivat enemmän. Varhaiskasvattajat voisivat käyt-

tää käytävää enemmän liikkumiseen ja järjestää myös hoitotilassa mahdollisuuksia, jol-

loin liikutaan pienemmässä tilassa. Liikuntavälineitä voisi tuoda lisää myös lasten hoito-

tilaan. Lorujen ja laulujen käyttöä voisi myös lisätä sekä yhdistää niihin liikuntaa. Suurin 

osa kasvattajista totesi, että heidän tulisi aktiivisesti kannustaa lapsia liikkumaan, eten-

kin vähemmän liikkuvia lapsia. Myös Paakkinen (2011) toteaa, että päiväkotien henki-

lökunnan rooli on ohjatun ja vapaan toiminnan järjestämisessä tärkeää. Fyysisen aktiivi-

suuden intensiteetin on nimittäin todettu olevan korkeampaa silloin, kuin aikuinen 

kannustaa ja rohkaisee lasta aktiivisuuteen.  

 

Varhaiskasvattajien oma asenne estää liikkumisen pohdittaessa keskeisiä ongelmia, jot-

ka estävät lasten liikkumista. Lapset tarvitsisivat lisää motivoitumista ja innostusta. Lii-

an tiukkoja sääntöjä voisi miettiä yhdessä uudelleen, onko niitä mahdollisuus soveltaa. 

Päiväkodissa koettiin olevan paljon kieltoja, jotka estävät lasta liikkumasta. Myös oma 

mielikuvituksen puute koettiin olevan esteenä. Liikuntasalin käyttö unohtuu tai ei mah-

du päivän ohjelmaan. Liian suuri lapsimäärä myös estää aktiivista liikkumista. 

 

Varhaiskasvattajat saivat ideoida parannusehdotuksia lasten liikkumisen esteille. Yhtenä 

ideana tuotiin esille, että lapsiryhmän voisi jakaa kahtia, jolloin pienemmässä ryhmässä 

voisi liikkua hurjemmin ja esim. kiipeillä. Yhteinen suunnittelu oman ryhmän kanssa 

koettiin tärkeäksi. Apuna voisi käyttää nettiä ja kirjoja. Omien työkavereiden motivointi 

nousi esille. Työntekijät kaipasivat myös lisää liikunta-alan koulutusta, joista voisi saada 

uusia ideoita ja tukea liikunnan toteuttamiseen. 

 

Suurin osa vastaajista oli itse innostunut liikunnasta. Muutama totesi, ettei aikaa jää tar-

peeksi liikuntaan. Työnantajan liikuntasetelit koettiin tärkeäksi innostamisen välineeksi, 

joilla työnantaja voisi tukea ja innostaa varhaiskasvattajien omaa liikkumista. Samoin 

työpaikalla voisi olla taukojumppaa ja TYKY -iltoja. Myös uimahallin käyttöä ja jump-

pamahdollisuutta toivottiin työpäivän jälkeen. 
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9.2 Väliarvioinnin analysointi 

Teemahaastattelun tulokset käytiin läpi henkilökunnan kanssa Liikuntaa pienissä tiloissa 

koulutuksessa tammikuussa 2014. Yhteisen keskustelussa todettiin, että liikuntasuunni-

telma on koettu tärkeäksi ja innostavaksi välineeksi. Työntekijöiden mielestä hankkeen 

keskeisin anti oli työyhteisön yhteisen keskustelun ja suunnittelun lisääntyminen sekä 

sisäisen yhteistyön vahvistuminen. Monet kokivat suurten muutosten jälkeen, että yh-

teisen liikuntasuunnitelman laadinta on vahvistanut ryhmähenkeä ja että heidän työtään 

arvostetaan. He kokivat myös, että lasten liikunnalliseen kehittymiseen kiinnitetään oi-

keanlaista huomiota.  

 

Huomiota herätti arvioinnissa lasten liikkuminen. Heinisen & Myyryn tutkimuksen 

mukaan päiväkotipäivän aikana ulkoilua on keskimäärin 70 minuuttia ja sisäleikkejä on 

60 minuuttia. (Heininen & Myyry 2008; Sääkslahti ym. 2013.) Tässä teemahaastattelussa 

vastaajista kuusi (43 %) oli sitä mieltä, että lapset liikkuvat päiväkotipäivän aikana kes-

kimäärin kaksi tuntia päivässä. 15 % eli kaksi vastaajista arvioi liikunnan määräksi kaksi 

ja puolituntia päivässä. Kaksi vastaajaa arvioi liikunnan määräksi puolitoistatuntia päi-

vässä. Loputa vastaukset jakautuivat seuraavasti: Yksi vastaaja arvioi liikunnan määräksi 

5,5 tuntia, yksi 4,5 tuntia, yksi 4 tuntia ja yksi arvioi yhdeksi tunnin. Suurin osa vastaa-

jista arvioi liikunnan määräksi samansuuntaisesti kuin Heinisen ja Myyryn tutkimus 

osoitti.  

 

Suomalaisen tutkimuksen mukaan yksikään tutkimukseen osallistuneista kolmevuotiais-

ta lapsista ei täyttänyt alle kouluikäisille suunnatun suomalaisen Varhaiskasvatuksen 

liikunnan suositusten (2005) määrällistä tavoitetta liikkua reippaasti kaksi tuntia päivit-

täin. (Soini ym. 2011). Teemahaastattelussa varhaiskasvattajien arviossa toteutuuko lii-

kunnan suosituksen määrä kaksi tuntia liikuntaa päiväkodin lapsilla, suurin osa vastaa-

jista (57 %) oli sitä mieltä, että liikunnan suosituksen määrä toteutuu päiväkodin lapsil-

la. 36 % vastaajista oli sitä mieltä, että lasten liikunnan määrä ei toteudu. Yksi vastaaja 

totesi, että suositusten määrästä toteutuu jonkin verran. Kun keskustelimme arvioinnis-

ta uudelleen, monet henkilökunnasta olivat sitä mieltä, että vastauksissa on yliarviointia. 

Suurinkaan osa lapsista ei liiku hengästyttävästi keskiraskasta liikuntaa, joka on suosi-

tuksissa määritelty, millaista liikunnan tulisi olla lasten terveyden kannalta. 
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Teemahaastattelussa kävi selville, että tukea liikuntakasvatukseen kaivataan erityisesti 

koulutuksen ja uusien ideoiden muodossa. Työntekijät haluaisivat lisää koulutusta eri-

ikäisten lasten ohjaamiseen ja erityislasten liikunnan tukemiseen. Ideoita kaivataan 

muun muassa liikuntaleikkeihin ja liikunnan toteuttamiseen pienissä tiloissa.   

Seuraavassa joitakin esimerkkejä vastauksista. 

”Koulutusta erilaisten tuokioiden pitämiseen, eriyttämistä eri ikäryhmille” 

”Hyviksi koettujen tuokioideoiden vaihtaminen lasten kanssa työtä tekevien kesken.” 

”Valmiita ideapaketteja voisi olla enemmän, joista voisi sitten soveltaa juuri omaan 

ryhmään sopivaksi.” 

 

Päiväkodin henkilökunnan asenteissa tuntui palautteen mukaan tapahtuneen muutosta.  

Varhaiskasvattajien sitoutuminen näkyy. He ovat enemmän mukana lasten liikkumises-

sa, antavat aktiivisemmin tarvittavia välineitä ja rakentavat leikkejä. Sitoutuminen liik-

kumiseen ja liikuntasuunnitelman laadintaa kohtaan lisääntyi koulutusten sekä yhteisten 

keskustelujen myötä. Koko hankkeen kannalta sitoutuminen on ehdottoman tärkeää. 

Henkilöstö oli aktiivisesti mukana uuden liikuntasuunnitelman suunnittelussa sekä hen-

kilöstön koulutussuunnitelman laadinnassa. 

 

Päiväkodin käytävälle on rakennettu hyppyratoja ja liikuntasalia on käytetty enemmän. 

Liikuntahetkiä on useimmin ja niissä on vauhdikkaampaa toimintaa. Lapset ovat istu-

neet vähemmän. Lasten kieltämistä on vähemmän ja lasten toimintaideoille on annettu 

paremmin tilaa. Lapset ovat saaneet kokeilla enemmän omia temppujaan ja saavat nii-

hin rohkaisua varhaiskasvattajilta. Aikuisia on ollut enemmän ulkona samaan aikaan; 

yksinäisiäkin lapsia on ehditty houkutella leikkeihin ja liikkumiseen mukaan. Liikunta-

leikeistä on syntynyt paljon keskustelua eri ryhmien aikuisten välillä. Jokaiselle ryhmälle 

on tehty liikuntakansio, jonne leikkejä on kirjattu ylös. Uusia liikuntaleikkejä on myös 

kehitelty ja jaettu toisille ryhmille. Osa liikuntaleikeistä on myös kuvitettu. Aikuiset ovat 

todella leikkineet lasten mukana ja käyttävät positiivisia pihasääntöjä. Pihaympäristöön 

on tullut liikuntavälineiden mukana uusia leikkejä ja liikuntahetkiä on pidetty enemmän 

myös ulkona. Lapset ovat olleet innostuneet liikkumisesta. Lasten omaehtoinen liikku-

minen onkin lisääntynyt ja nykyään päiväkodin kaikki tilat ovat liikkumiselle paremmin 
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sallittuja. Ohjattuja liikuntatuokioita on jokaisella ryhmällä vähintään yksi viikossa. 

Myös liikuntasalin aktiivista käyttöä on lisätty. 

 

Varhaiskasvattajat miettivät omaa rooliaan lasten liikuttamisessa. Sitoutumista, uusia 

ideoita, liikuntavälineiden hankkimista, myös oma innostus ja mukanaolo on lisäänty-

nyt. Liikuntahetket ovat suunnitellumpia; ne ovat säännöllisempiä ja tunneille on pyritty 

asettamaan selvä tavoite. Liikuntahetkissä huomioidaan, että kaikki pääsevät liikkumaan 

ja huomioidaan myös erityslapset. Liikuntaa havainnoidaan ja osalla ryhmissä on käy-

tössä havainnointilomake. Liikuntatunnin kulkua on pyritty arvioimaan, jolloin tunteja 

voidaan kehittää jatkossa. 
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10 Pohdinta 

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittämisprosessi, jonka kautta pyritään osaltaan edis-

tämään lasten terveyttä ja hyvinvointia liikunnan avulla. Opinnäytetyö on hyvä pohja 

varhaiskasvatuksen liikuntatoiminnan kehittämiseksi ja mahdollistaa yksityiskohtai-

semman suunnittelun päiväkodille myös tulevaisuudessa. Suunnitelmissa on huomioitu 

työntekijöiden näkökulmat, mikä mielestäni on hyvä lähtökohta sille, että suunnitellut 

toiminnot saadaan siirrettyä myös käytäntöön.  Suuri vastuu lasten päivittäisestä liikut-

tamisesta on työntekijöillä. Liikuntasuunnitelman käytännön jatkokehittäminen jää suu-

relta osalta myös työntekijöille. Tämän työn pohjalta voi toteuttaa myös jatkossa kehit-

tämisprojekteja sekä tutkimusta. 

 

Opinnäytetyössä käytetty aineisto on monipuolista.  Kattavamman aineiston hankkimi-

nen, järjestelmällisempi tiedonkeruu ja tarkempien taustaselvityksien tekeminen olisi 

kuitenkin ollut mahdollista. Aikataulun laatimisessa otin huomioon joustavuuden, sillä 

kokopäivätyö rajoitti kirjoittamisprosessia. 

 

Yhteistyön merkitys ja tärkeys korostui opinnäytetyössäni. Halusimme kehittää 

toimivan kokonaisuuden tulevasta liikuntasuunnitelmasta. Palaute ja ideat yhteistyö-

kumppaneilta olivat kullan arvoisia, sillä he toimivat päivittäin varhaiskasvatustyössä ja 

tämän myötä osasivat näin ollen kertoa sen, mitä asioita liikuntasuunnitelmassa oli otet-

tava huomioon. Ilman näitä ideoita ja palautteita en olisi itse osannut huomioida 

kaikkia asioita. 

 

Itse liikuntasuunnitelman toteuttamiseen vaikuttivat aikataululliset syyt sekä kehittämis-

tilanteen muuttuva luonne. Koko varhaiskasvatus on kunnassamme ollut muutoksessa 

uuden päiväkodin käyttöönoton myötä, kun samalla on suljettu muita toimipisteitä. 

Henkilökunnan saattaminen yhteiseen päiväkotiin on luonut haastetilanteita, jolloin 

tämän hankkeen aloittamistakin jouduttiin siirtämään vuodella. Liikuntasuunnitelman 

laatiminen yhteistyössä henkilökunnan kanssa oli tärkeää. Koin antavani heille tätä 

kautta mahdollisuuden yhteisen toimintamallin luontiin ja samalla kehittää työilmapiiriä 

isojen muutosten jälkeen. Saimme pohtia asioita uudella tavalla ja samalla henkilökun-

nalla oli itse mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä. Yhteisten keskustelujen aikana 
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koettiin yhteistyöllä olevan paljon positiivisia välittömiä vaikutuksia, kuten onnistumi-

sen kokemukset, lasten välitön palaute liikuntakokeiluissa ja osallistujien vuorovaikutus- 

ja ryhmätyötaitojen kehittyminen. Keskeisin anti oli työyhteisön yhteisen keskustelun ja 

suunnittelun lisääntyminen sekä sisäisen yhteistyön vahvistuminen. Työntekijät toteut-

tivat suunnittelutyötä työajallaan, joten se vei myös paljon työntekijöiden työaikaa ja 

siihen oli varattava tarpeeksi aikaa. Se oli myös hyvä muistaa työn toteutuksessa. Kehit-

tämishankeen kautta päiväkoti Poutapilvi sai tukea liikuntatoimintansa vakiinnuttami-

seksi ja kehittämiseksi sekä tärkeän työkalun toimintaansa. Jatkossa henkilökunnalla on 

paremmat edellytykset säännöllisen ja laadukkaan liikuntatoiminnan järjestämiseen. 

 

Opinnäytetyöni tuotoksellinen osuus on Poutapilven päiväkodille laadittu varhaiskasva-

tuksen liikuntasuunnitelma. Koko liikuntasuunnitelmaprosessin aikana kirjasin muis-

tiinpanoja kaikissa suunnittelukokouksissa ja henkilökuntapalavereissa. Niiden avulla oli 

hyvä palata työn eri vaiheisiin. Ensimmäisessä liikuntasuunnitelmatyöryhmän palaveris-

sa sovimme, liikuntasuunnitelman perustana ovat motoriset perustaidot, jotka jaetaan 

eri kuukausille. Pohdimme, että liikunnan vuosisuunnitelman jokaisen kuukauden tee-

maa voi hyödyntää muuhunkin päiväkodin ohjelmaan ja mukaan voi ottaa musiikkia ja 

satuja.  Tällä tavalla liikunnallinen teema kulkee arjessa mukana ja tulee lapsille tutuksi. 

Kuukausittain vaihtuvia teemoja on mahdollista käyttää myös eri ympäristöissä ja sovel-

taa niitä eri paikkoihin sisälle ja ulos, metsään ja leikkikentälle. Liikuntasuunnitelmaan 

otettiin huomioon vuodenajat, eri juhlat ja vuoden aikana olevat tapahtumat. Kesäkuu-

kausina lapset ovat paljon poissa, joten kesän suunnitelmat jätettiin ilman suuria tavoit-

teita. Motoriset perustaidot taulukoitiin niin, että jokaisen kuukauden aikana toteute-

taan joitakin liikkumis-, tasapaino- ja käsittelytaitoa, joko kaikkea kolmea tai kahta. 

Näiden jälkeen kuukausisuunnitelman taulukkoon laitettiin eri motoriset perustaidot 

sekä näille tavoitteet. Tavoitteen jälkeen kirjattiin motorisen perustaidon sisältö ja sen 

jälkeen ideat ja leikit. Liikuntasuunnitelman vuosi alkaa elokuusta. Kun ryhmiin on ke-

sän jälkeen tullut uusia lapsia, elokuu on luonnollista aloittaa ryhmäytymisellä, havain-

noinnilla sekä kehonhahmotuksella. Vuoden aikana käydään läpi kaikki motoriset pe-

rustaidot vaihtuvien kuukausien, vuodenaikojen ja liikuntateemojen kautta. Varhaiskas-

vattajat seuraavat lapsen kehitystä jokaisen lapsen oman kansion avulla, joka seuraa 

lapsen mukana, kun hän siirtyy iän mukana seuraavaan ryhmään. Näin henkilökunta 
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pystyy seuraamaan, mikäli jokin liikunnan perustaito vaatii harjaannusta. Vuoden aikana 

lapsia havainnoidaan. Tammikuussa ja toukokuussa lasten liikuntataitoja kirjataan ylös.   

Motorisia perustaitoja asetimme joka kuukaudelle vain muutamia tarkoituksenamme, 

että lapset saavat harjoitella kutakin motorista perustaitoa mahdollisemman monipuoli-

sesti. Tarkoituksena myöskin, että liikkeen toistoja tulisi mahdollisimman paljon. Sisäl-

töön emme myöskään halunneet liian paljon ohjelmaa, koska jokaista päiväkotiryhmää 

kannustetaan soveltamaan leikkejä ja ideoita myös itse liikuntasuunnitelman ulkopuolel-

ta. Jokaisella ryhmälle tehtiin oma liikuntakansio, johon koottiin materiaalia. Myös yh-

teisessä koulutuksessa saimme paljon liikuntaleikki- ja harjoitusmateriaalia, jota varhais-

kasvattajat voivat hyödyntää työssään. Apuna työntekijöillä on kehonhahmotuskortteja 

sekä liikekuvakortteja. Myös lapsille annetaan mahdollisuuksia kehittää liikuntaa omilla 

keksinnöillään. Tarkoituksena on, että liikuntakuukauden teemaa tullaan hyödyntämään 

ohjatun liikunnan lisäksi lapsen omaehtoisessa liikunnassa sekä eri siirtymävaiheissa.  

Itse liikuntasuunnitelmaa laadittaessa olin saanut paljon materiaalia kokouksistamme 

sekä varhaiskasvattajilta. Niihin perehtyminen vei aikaa ja sen jälkeen alkoi materiaalin 

kokoaminen yhtenäiseksi liikuntasuunnitelmaksi. Liikunnan tavoitteellisuus leikeissä ja 

eri aihealueissa pyrittiin ottamaan huomioon, mutta tässä on vielä paljon kehittämisen 

mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Liikuntasuunnitelmaan on hyvä tulevaisuudessa lisätä 

omat ohjelmat eri ikätasoille. Tällä hetkellä harjoitteet ja ideat ovat suurimmalta osalta 

toteutettavissa kaikilla ikäryhmillä. 

 

Lapsen näkökulmasta opinnäytetyön keskeisenä asiana on nostaa lapsen perusoikeus 

liikkumiseen eli liikunnan lisääminen lapsen arkeen sekä lapsen kokonaisvaltainen ke-

hittyminen. Pelkästään motoriset taidot eivät anna pohjaa lapsen liikunnalliselle kehi-

tykselle vaan tarvitaan myös kognitiivisia ja sosiaalis-emotionaalisia taitoja. Hankkeen 

tavoitteena on saada lapsi innostumaan liikunnasta niin, että liikunta jää pysyväksi osak-

si lapsen arkea. Onnistuminen liikunnallisissa harjoituksissa ja tehtävissä eli pienissä 

liikunnallisissa toimissa antaa lapselle myönteisen kuvan liikunnasta ja edesauttaa lii-

kunnan harrastamista tulevaisuudessa. Liikuntaan kannustamisella ja onnistuneilla ko-

kemuksilla liikunnasta on suuri merkitys lapsen motivaatiolle harrastaa liikuntaa koko 

elämänsä. 
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Omaa henkilökohtaista tasoa pohtiessani kehitystyön tärkeimpänä tehtävänä on oman 

ammatillisen kasvun vahvistaminen mahdollisimman monialaisesti. Tärkeää oli myös 

pyrkiä vaikuttamaan kasvattajien asenteisiin, jotta he ymmärtävät liikunnan merkityksen 

lapsen kokonaisvaltaisessa kehityksessä sekä liikunnan terveyteen vaikuttavan merkityk-

sen. Tavoitteena on, että he pyrkisivät poistamaan esteitä lasten päivittäisestä liikkumi-

sesta.  

 

Varhaiskasvatuksen henkilökunnan osaamiseen on kuntatyönantajan myös tulevaisuu-

dessa annettava resursseja. Henkilöstön monipuoliset ja erilaiset koulutustaustat, henki-

lökohtaiset vahvuudet sekä ammattitaito, joka vaatii uuden tiedon päivittämistä täyden-

nyskoulutuksen, kirjallisuuden ja muuten hankitun tiedon avulla, ovat avaimia osaami-

sen ja kehittymisen toteutumiseen. Työtä on hyvä tehdä positiivisessa, kannustavassa ja 

rohkaisevassa ilmapiirissä, joka mahdollistaa myös uusien asioiden rohkean kokeilemi-

sen. 

 

Työn hyödynnettävyys toimeksiantajalle käy toteen päiväkodin johtajan arvioista: 

Liikuntasuunnitelma on varhaiskasvatussuunnitelman tavoin erinomainen työkalu hen-

kilökunnalle. Liikuntakasvatus on nyt Tarvasjoen varhaiskasvatuksessa suunnitelmallis-

ta ja samansisältöistä, joissa lapsen ikä- ja kehitystasot voidaan myös huomioida. 

Näin saadaan selkeä jatkumo, kun lapsi siirtyy toiseen ryhmään. Liikuntataitojen tiedon 

siirtyminen saadaan luontevasti uuden ryhmän varhaiskasvattajille. Tärkeää on liikun-

nan ja hyötyliikunnan lisääntyminen. Myös ulkoilussa ja pihaleikeissä on enemmän mu-

kana liikunnallinen näkökulma, sitä kautta myös innovatiivisuus. Liikuntasuunnitelmaa 

voidaan hyödyntää myös tulevassa toiminnassa. Liikuntasuunnitelma on varhaiskasvat-

tajien päivittäinen työkalu. Se toimii opastajana liikuntatuokioiden suunnittelussa ja las-

ten karkeamotoristen taitojen havainnoinnissa. Tulevaisuudessa varhaiskasvattajat voi-

vat päivittää liikuntasuunnitelmaa, työnantaja kouluttaa edelleen henkilökuntaa ja päi-

väkodissa järjestetään yhteisiä liikuntatapahtumia. Mukana on yhdessä tekemisen iloa 

sekä liikunnan ilon ”herätteleminen” niin lasten, henkilökunnan kuin vanhempien kes-

kuudessa. 
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Perheliikuntailta lisäsi lasten ja vanhempien välistä yhteistä vuorovaikutusta ja kannusti 

yhteiseen liikkumiseen. Pienessä kunnassa toteutettu tapahtuma tuo suuren osan kunta-

laisia yhteen, joka vahvistaa kaikkien osallistujien yhteisöllisyyttä. Perheliikuntaillasta 

vanhemmat ja varhaiskasvattajat saivat uusia ideoita ja leikkejä liikunnallisten tehtävien 

ja toimintojen toteuttamiseksi kotona ja päiväkodissa. Perheliikuntaillan ohjelmarunkoa 

ja toimintapisteitä voi päiväkoti myös jatkossa käyttää mallina suunnitellessaan yhteisiä 

liikuntatapahtumia yhdistysten ja vanhempien kanssa. Yhteisen liikkumisen lisäksi yksi 

tärkeimmistä tapahtuman tavoitteista oli välittää tietoa lasten liikunnan merkityksestä ja 

tärkeydestä lasten vanhemmille ja kunnan päättäjille. Päiväkodin henkilökunta koki 

toiminnallisen perheliikuntaillan erittäin hyödyllisiksi tapahtumiksi. Päiväkodin henki-

lökunta järjesti itse yhden toiminnallisen pisteen ja he saivat paljon apua paikalliselta 

urheiluseuralta ja yhdistyksiltä. Jatkossa on myös helpompi ottaa yhteyttä paikallisiin 

toimijoihin yhteistyön lisäämiseksi kolmannen sektorin kanssa. Myös yhdistykset saivat 

esitellä toimintaansa lasten vanhemmille ja sitä kautta saivat vietyä tietoa oman seuransa 

ja yhdistyksensä toiminnasta. Näin heillä on mahdollisuus saada uusia harrastajia toi-

mintaansa. Lasten vanhemmilta tuli tapahtumasta paljon kiitosta ja jatkotoiveita, että 

tapahtuma järjestettäisiin vuosittain. 

 

Liikuntasuunnitelman laajempaa vaikutusta kokonaisuudessaan pystytään arvioimaan 

tulevaisuudessa, kun liikuntasuunnitelman käyttöönotosta tehdään arviointi. Itse liikun-

tasuunnitelman on tarkoitus olla muuttuva, jokapäiväinen työkalu, jota työntekijät itse 

voivat hyödyntää ja, jota he voivat päivittää oman päiväkotiryhmänsä tarpeidensa mu-

kaiseksi. Liikuntasuunnitelma antaa hyvän kehyksen kuukausittain vaihtuvin teemoin. 

Uskon, että toiminta on tarjonnut hyvän pohjan lasten liikuttamiseen ja saanut henkilö-

kunnan innostumaan. Suunnitelman ja koulutuksen kautta saadaan hyviä käytäntöjä 

siirrettyä kaikille varhaiskasvattajille ja toiminta voi jatkua päiväkodissa entistä parem-

missa puitteissa. 

 

Yhteenvetona voisi todeta, että päiväkodin henkilökunta koki hankkeen ajankohtaisek-

si, hyödylliseksi ja onnistuneeksi kokonaisuudeksi. Onnistuneiksi hankkeen tukitoimiksi 

koettiin koulutukset ja toiminnallinen perheliikuntailta. Myös hankkeen aikainen vies-

tintä ja yhteydenpito koettiin riittäväksi. Varhaiskasvatuksen kehittämishanke toteutui 
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tavoitteiden suuntaisesti ja päiväkoti hankkeen hyödylliseksi kokonaisuudeksi. Kehit-

tämishankkeen aikana saatujen positiivisten kehittämistulosten jatkon kannalta on tär-

keää, että päiväkoti saa edelleen tukea liikuntatoiminnan kehittämiseksi. Näillä resurs-

seilla toteutettuna koen, että suunnitellut tavoitteet täyttyivät ja tästä on hyvä jatkaa 

yhteistyötä edelleen. Tämä opinnäytetyö ja tuleva toiminta tarjoavat hyvän mahdolli-

suuden toiminnan kehittämiselle ja mahdollisille jatkohankkeille. Tulevaisuudessa kun-

tien yhdistyessä nyt tehtyä varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelmaa on mahdollista 

hyödyntää suoraan myös muissa päiväkodeissa.  

 

Yhteiskunnallisella tasolla opinnäytetyön tehtävänä on varhaiskasvatusikäisten liikun-

nan tukeminen, arkiliikunnan lisääminen ja liikuntaan innostaminen jo pienestä pitäen. 

Teoriaosuuden vahva tutkimustieto liikunnan vaikutuksista lapsen kehittymiseen ja sai-

rauksien ennaltaehkäisyyn sekä Valtion liikuntaneuvoston painotukset liikunnan lisää-

miseksi varhaisesta lapsuudesta lähtien antavat perustan opinnäytetyön tärkeydelle. 

Tutkimusten perusteella voidaan todeta, että päiväkotilasten päivittäisen liikunnan suo-

situksen määrä ei toteudu pääosalla 3 vuotiaista eikä kolmasosalla 3-6 -vuotiaista lapsis-

ta (Soini 2011). Lapsen päivä päiväkodissa on pääosin liikkumaton tai hyvin kevyttä 

liikuntaa sisältävä, lapsi on paikallaan yli puolet päivähoitopäivästä. Rasittavaa liikuntaa 

on liian vähän. Liian vähäisestä fyysisen aktiivisuuden määrästä on tullut este motoris-

ten perustaitojen oppimiselle. Lapset, jotka eniten tarvitsisivat liikuntaa saavat sitä vähi-

ten. Arat, kömpelöt ja erityisiä tarpeita omaavat lapset eivät saa riittävästi liikunnallista 

tukea. Ulkona liikkuminen ja leikkiminen ovat vaihtuneet sisätiloissa toimimiseksi. Tur-

vallisuuden ylikorostaminen sekä kodeissa että varhaiskasvatuksessa pysäyttää lasten 

liikkeen. Tutkimukset ovat pystyneet osoittamaan, että jo kolmen vuoden iässä fyysisen 

aktiivisuuden määrä ja elämäntapa alkavat urautua. Liikkumaton elämäntapa näyttää 

olevan erityisen pysyvää. Tutkimuksen mukaan päiväkodeissa lapsilla on reipasta liikun-

taa kello 8.00 – 12.00 välisenä aikana vain 10 % ajasta eli 24 minuuttia. Päiväkodin suo-

rassa kasvatustoiminnassa 77% toiminnasta on paikallaan oloa, liikkeellä ollaan 16% 

ajasta ja reipasta liikuntaa 7%  eli  päivittäinen reipas liikunta jää puoleen tuntiin (Reu-

namo 2011.) Kolmevuotiailla ulkoleikit ovat yleisin fyysistä aktiivisuutta kuvaava toi-

minto. Fyysistä aktiivisuutta ja ulkoleikkejä tulisi olla päivittäin vähintään kaksi tuntia 

vuorokaudessa. Tarkoilla mittareilla mitattuna korkeintaan 40 prosenttia lapsista ulkoi-
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lee päivittäin kaksi tuntia, eikä kukaan lapsista saavuta suositeltua päivittäisen fyysisen 

aktiivisuuden määrää. Lasten kasvaessa ja liikunnallisten taitojen kehittyessä lapset ovat 

fyysisesti aktiivisempia viikonloppuisin kuin päiväkotipäivinä. Vapaa-ajalla yleisin fyysi-

sen aktiivisuuden muoto on ulkoleikit. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden ajalta on 

merkille pantavaa, että ulkoleikin ja fyysisen aktiivisuuden määrä on selvästi vähentynyt.  

 

Nämä luvut ovat todella huolestuttavia ja viimeistään nyt olisi näihin tutkimustuloksiin 

herättävä. Opinnäytetyöni päätarkoituksena on liikuntasuunnitelman avulla lisätä lasten 

arkiliikkumista. Toinen tärkeä tehtävä on antaa tietoa lasten liikkumattomuudesta ja sitä 

kautta lisätä päättäjien, varhaiskasvattajien ja lasten vanhempien tietoisuutta liikunnan 

tärkeydestä. Uskon, että tämän työn myötä on myös kehitetty entistä ajattelevimpia 

varhaiskasvattajia. Yhteiskunnallisesti lasten liikuntaan panostaminen tuottaa toivotta-

vasti tulevaisuudessa terveytensä kannalta riittävästi liikkuvia aikuisia. 

 

10.1 Jatkokehittäminen 

Seuraavassa kaaviossa on suunnitelmat Tarvasjoen varhaiskasvatuksen liikunnan  

jatkokehittämiseksi kevään ja syksyn 2014 aikana. Kuvio 11. 

 

1. Varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelman kehittäminen ja arvioinnin suunnittelu 

Kehitetään liikuntasuunnitelman sisältöä ottaen huomioon paremmin lasten ikätasot 

sekä kehitetään uusia leikkejä ja toimintoja lapsille. Mietitään ja suunnitellaan arviointia 

ja arviointilomaketta ottaen huomioon käytännön työ. Otetaan kehittämiseen mukaan 

vanhempien mielipiteet. Toteutetaan myös lasten kuuleminen ja arviot. 

 

2. Laaditaan toimintasuunnitelma jatkotoimiksi 

Yhteisen keskustelun pohjalta hankitaan liikuntavälineitä ja materiaalia. Tehdään vierai-

lu toiseen päiväkotiin ajatuksella mitä voimme oppia toisilta. Tarjotaan henkilökunnalle 

mahdollisuuksia liikunnan lisäkoulutukseen. Muita toimenpiteitä ovat myöskin liikunta-

olosuhteiden parantaminen, liikuntatapahtuman järjestäminen vuosittain ja henkilö-

kunnan oman liikunnan kehittäminen. Myös vanhempien tukeminen lasten liikkumises-

sa otetaan suunnitelmiin mukaan. Lisätään yhteistyötä liikuntaseurojen ja yhdistysten 

kanssa esim. yhteisen liikuntatapahtuman muodossa. 
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3. Liikkumistaitojen havainnointi 

Yhteisen havainnointilomakkeen suunnittelu ja toteutus: havaintomotoriset taidot, mo-

toriset taidot, fyysinen aktiivisuus ja sosiaaliset taidot. 

 

4. Päiväkodin liikuntapihan kehittäminen 

Suunnitelmissa on isomman ja rajatun pelialueen saaminen päiväkodin pihalle. Hiekka-

laatikoita siirtämällä saataisiin tilaa. Sovitaan suunnittelukokous teknisen toimen kanssa. 

 

5. Liikuntatapahtuma Pihaseikkailu 

Osallistutaan Pihaseikkailutapahtumaan järjestämällä yhteinen liikunnallinen iltapäivä 

lapsille ja vanhemmille päiväkodin pihalla 14.5.2014. 

 

6. Vuosiarviointi  

Arviointilomakkeet varhaiskasvattajille ja vanhemmille syksyllä 2014 

Arvioinnin analysointi 

 

7. Liikuntasuunnitelman päivitys arvioinnin pohjalta syksyllä 2014 

Päiväkotiryhmät päivittävät liikuntasuunnitelman. Suunnitelmaan täydennetään ainakin 

eriytetyt ohjelmat eri ikäryhmille sekä lisätään erilaisia tuokiosuunnitelmia. 



 

 

68 

 

Kuvio 11. Varhaiskasvatuksen liikunnan jatkokehittäminen. 

Varhaiskasvatuksen liikun-
tasuunnitelman kehittämi-
nen ja arvioinnin suunnit-

telu 

Toimintasuunnitelman 
laadinta 

 

     

 

    P 

    R 

    O 

     J 

    E 

    K 

    T 

    I 

    N 

 

    H 

    A 

    L 

    L 

    I 

    N 

    T 

    A 

Liikkumistaitojen  
havainnointi 

 

Päiväkodin liikuntapihan 
kehittäminen 

 

Pihaseikkailu 

Arviointi 

Liikuntasuunnitelman  
päivitys arvioinnin pohjalta 

Kehitetään sisältöä: Lasten 
ikätasot sekä uudet leikit 
Arviointi käytännön työssä 
Vanhempien arviot 
Lasten kuuleminen ja arviot 

Yhteisen havainnointilomak-
keen suunnittelu ja toteutus: 
havaintomotoriset taidot, mo-
toriset taidot, fyysinen aktiivi-
suus ja sosiaaliset taidot 

 

Liikuntavälineiden ja materiaa-
lin hankinta 
Vierailut muihin päiväkoteihin 
Liikuntakoulutus 
Liikuntaolosuhteiden paran-
taminen 
Liikuntatapahtumat 
Henkilökunnan liikunta  
Vanhempien tukeminen lasten 
liikkumisessa 
Yhteistyö liikuntaseurojen ja 
yhdistysten kanssa 

Isompi ja rajattu pelialue.  
Suunnittelukokous teknisen 
toimen kanssa 

 

Yhteinen liikunnallinen iltapäi-
vä lapsille ja vanhemmille päi-
väkodin pihalla. 
Toteutus 14.5.2014 

Arviointilomakkeet varhaiskas-
vattajille ja vanhemmille 

Päiväkotiryhmät päivittävät 
liikuntasuunnitelman.  
Täydennetään: 
- Eriytetyt ohjelmat eri ikäryh-
mille  
- Tuokiosuunnitelman rakenne 

syksy 2014 

kevät 2014 
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Liite 1. Teemahaastattelu lokakuu 2013 

 
 
LIIKUNNAN KEHITTÄMINEN TARVASJOEN PÄIVÄKODISSA 

 
 

PÄIVÄKOTIRYHMÄN NIMI ________________________________ 
 

1. Mieti oma kokemus työstäsi, jossa sinulle tärkeä arvo on toteutunut 

 

 

 

 

 

2. Oletko käyttänyt liikuntasuunnitelmaa päivittäisessä työssäsi? 
 
______________________________________________________________ 
 

3. Jos et, niin miksi et ? 
 

 

 

 
 

4. Onko liikuntasuunnitelma muuttanut päivän sisältöä päiväkodissa? 
 

 

 

 
 

5. Mikä liikuntasuunnitelmassa on toiminut hyvin tai mistä olet innostunut? 
 

 

 

 

 

 
 

6. Kiinnostaisiko sinua toimia ryhmäsi liikuntavastaavana? 

 
______________________________________________________________ 
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Lasten liikunnan suositus: 

Lapsi tarvitsee kaksi tuntia reipasta ja hengästyttävää liikuntaa päivässä  
hyvinvointinsa ja terveytensä tueksi.   

 

7. Arvioi kuinka paljon ryhmäsi liikkuu päiväkodissa päivässä? Arviopäivänä voi 
olla normaali päiväkotipäivä ja ulkona on hyvä ilma. Arvioi: tunnit ja minuutit. 
 

 Tuntia  ____  minuuttia ____ päivässä 
 
 

8. Arvioi kuinka paljon ryhmäsi lapset liikkuvat päiväkodin ulkopuolella? 
Minusta tuntuu, että suurin osa ryhmäni lapsista liikkuu päiväkotiajan ulkopuo-
lella  
yli tunnin  ___ 
noin tunnin  ___ 
noin puoli tuntia  ___ 
vain vähän  ___ 
 

9. Onko mielestäsi ryhmässäsi lapsia, jotka eivät liiku ollenkaan päiväkotiajan ul-
kopuolella?   

  kyllä ___ ei  ___ 
 

10.  Millä tavalla pystyisit työssäsi vaikuttamaan perheiden yhteiseen liikkumiseen 
vapaa-ajalla? 
 

 

 

 
11. Toteutuuko mielestäsi ryhmässäsi liikunnan suosituksen määrä:  

Kaksi tuntia reipasta ja hengästyttävää liikuntaa päivässä. 
Päiväkotiaika + kotona oleva aika.  

 

 

 

 
 

12. Mitä asioita pystyisit muuttamaan omassa työssäsi, jotta ryhmäsi lapset liikkuisi-
vat enemmän? 
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13. Millä tavalla pystyisit omalla esimerkilläsi innostamaan lapsia liikkumaan?  

 

 

 

 
 

14. Mitä asioita voisitte ryhmässäsi ottaa huomioon, jotta ryhmäsi lapset liikkuisivat 
enemmän? 

 

 

 

 
 

15. Mitkä ovat keskeiset ongelmat päiväkodissa, jotka estävät lasten liikkumista? 
 

 

 

 

 
 

16. Ideoi muutama parannus näille esteille. 
 

 

 

 

 
17. Oletko itse innostunut liikunnasta? 

 
______________________________________________________________ 

 
18. Miten haluaisit, että työnantaja tukisi ja innostaisi omaa liikkumistasi? 

 
 

 

 

 

  Kiitos paljon ! 
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Liite 2. Tarvasjoen kunnan varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma 
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Liite 3. Perheliikuntaillan ohjelma   

Tarvasjoen varhaiskasvatuksen 
PERHELIIKUNTAILTA 
KE 21.8.2013 klo 18 – 20  
Tarvasjoen urheilukentällä 
 

 

 
    SEIKKAILU- JA 
     LUONTOLIIKUNTA          
     Retki satumetsässä 

PALLOILU 
                     vieritä, kieritä,

                pomputa, potkaise 
   ja ota koppi 
     PIHALEIKIT 

        koko perhe  
          leikkimään  

          MOTORISET 

            PERUSTAIDOT 
             hyppää, pompi,  

             heitä ja juokse    
   
 

 
Liikuntailta on tarkoitettu 1-6 v. lapsille sekä  
heidän vanhemmilleen. Julkistamme illan aikana  

varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelman. 
 

Mukana tapahtumaa järjestämässä ovat: 
Tarvasjoen Urheilijat: jalkapallojaosto,  

yleisurheilujaosto ja jääkiekkojaosto 

Härkätien 4H–yhdistys  

Partiolippukunta Tarvan Tapiot 

MLL Tarvasjoen yhdistys 

sekä päiväkodin henkilökunta ja kunnan  

liikuntatoimi. Tilaisuus on ilmainen.  

Osallistujille on tarjolla sämpylä ja mehu. 

 

TERVETULOA VIETTÄMÄÄN 

VAUHDIKAS JA LIIKUNNALLINEN ILTA KANSSAMME! 

Tarvasjoen kunnan varhaiskasvatus ja liikuntatoimi 
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Liite 3. 2(3) 
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Liite 3. 3(3)  Perheliikuntailta 21.8.2013 Tarvasjoen urheilukentällä 


