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Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuotteen kehittämisprosessi. Lähdimme kehittämään uutta,
toimivampaa Liikka-Laukkua sen prototyypistä. Prototyyppi sai alkunsa Elämykselliset
toiminta- ja leikkivälineet eri-ikäisille ihmisille -kurssilta. Halusimme tuoda
varhaiskasvatuksen pariin lasten liikkumista edistävän toimintavälineen, jolla pyritään
innostamaan lapset liikkumaan. Näin pystytään tukemaan lasten terveyttä ja hyvinvointia.
Liikka-Laukusta pyrittiin luomaan väline monipuolisen liikunnan suunnitteluun ja
liikuntatuokioiden pitämiseen lasten mielipiteitä kuunnellen. Opinnäytetyö oli osa Lapsen ja
nuoren hyvä arki – hanketta ja toteutettiin yhdessä Keravan kaupungin Sompion päiväkodin ja
alueen perhepäivähoitajien kanssa. Liikka-Laukun kehittämistä tehtiin yhdessä
varhaiskasvatuksen työntekijöiden ja erityisesti lasten kanssa.
Liikka-Laukkua kehitettiin ohjattujen tuokioiden-, omatoimisten testauksien-,
yhteistyökumppaneilta saadun palautteen- ja dokumentoinnin avulla. Uusi, kehitelty LiikkaLaukku testattiin ja sen toimivuutta verrattiin Liikka-Laukun prototyyppiin.
Kehittämisprosessin tuloksena oli ulkonäöllisesti uudennäköinen ja sisällöltään muuttunut
Liikka-Laukku. Lopputestaus osoitti Liikka-Laukun olevan helppokäyttöisempi ja
lapsilähtöisempi toimintaväline, joka ottaa lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen huomioon
liikuntaa harjoitettaessa.
Kehittämisprosessin tulokset osoittavat, että lasten liikuntaa ja toimintaa suunniteltaessa
sekä toteuttaessa on tärkeää huomioida heidän oma mielipiteensä. Pienet asiat voivat tehdä
mistä tahansa toiminnasta heille mieleistä. Valmis Liikka-Laukku luovutettiin Sompion
päiväkodille. Näin lasten liikkumisen tukeminen mahdollistuu välineellä, joka on heitä itseään
kuunnellen toteutettu.
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The purpose of this thesis was to describe the development process of a product, which aims
at developing a prototype of Liikka-Laukku into a complete product. The prototype of LiikkaLaukku was developed during the course Elämykselliset toiminta- ja leikkivälineet eri-ikäisille
ihmisille. The aim of Liikka-Laukku was to support children’s exercise, which contributed to
children’s welfare and health. The purpose was also to produce an activity tool for the planning of children`s exercise and the Bachelor Thesis was carried through in cooperatiton with
Lapsen ja nuoren hyvä arki project, the city of Kerava and day-care centre of Sompio. Employees of early education and especially children were partners in making this thesis.
The process of this thesis consisted of testings with Liikka-Laukku. A structured testing was
carried out and it included an independent testing with the draft of Liikka-Laukku by the employees of early education. After the testings verbal and written feedback was received. Furthermore, some photos were taken and some observations were done during the testing of
Liikka-Laukku.
The photos, the observations and the feedback were analysed and based on the findings a
new version of Liikka-Laukku was developed. The new version of Liikka-Laukku was tested and
its activity was compared with the draft of Liikka-Laukku. The results showed that the novel
appearance and contents of Liikka-Laukku. The final testing showed that Liikka-Laukku is now
a more user friendly and more child-safe activity tool, where the comprehensive growth of
children practising exercise has been taken into consideration.
The results showed that it is very important to pay attention to the children’s opinions when
planning and implementing the exerices. There are minor points that can make any kind of
activity sensible. The completed Liikka-Laukku was given to the day-care centre of Sompio.
This enables supporting of children’s exercise with a tool that was developed listening to their
own opinions.
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1 Johdanto

Liikunnan harrastamisen merkitys on viimeisten vuosien aikana nostettu esiin, sillä fyysinen
aktiivisuus on ihmisten elämässä selvästi vähentynyt. Näin ollen liikunnasta on tullut oman
toimintakyvyn ylläpitämiseksi välttämätöntä. Yhteiskunnan koneellistuminen ja ihmisten
fyysinen passivoituminen ovat ajaneet niin aikuiset kuin lapsetkin elämäntapaan, jossa sekä
työ- ja koulumatkat tapahtuvat ilman minkäänlaista fyysistä aktiivisuutta. (Laakso 2007, 19.)
Liikuntatieteellisen seuran pääsihteeri Keskisen mielestä (2008, 11) suomalaisten lasten
fyysinen aktiivisuus ei nykyään riitä säilyttämään kohtuullista kuntoa työhön ja vanhuuden
varalle, eikä estämään lihomista tai ehkäisemään yleisimpiä kansantauteja. Lasten vähäisen
liikkumisen eteen on tehtävä töitä. Jokaisen lapsen elinpiiriin kuuluvan on otettava vastuuta,
jotta lapsen päivään saadaan riittävästi liikuntaa ja lapsista luontaisesti pursuava energia
saataisiin suunnattua fyysisen kunnon kohottamiseen. Mielipide on yksi monista, joissa
liikunnan merkitys varhaiskasvatuksessa on noussut lähiaikoina esiin. Tällaisten esiin tuotujen
mielipiteiden, artikkelien ja tutkimuksien myötä toivoisi lasten liikkumiseen kiinnitettävän
erityistä huomiota.
Karvosen mukaan (2005, 15) liikkuminen on lapsen perustarve, sillä liikkuminen on lapsista
hauskaa ja luonnollista ja täten tuottaa lapselle mielihyvää. Esimerkiksi liikuntaleikeissä lapsi
saa kokea ja tuntea kehollaan opeteltavia asioita. Näin ollen kokonaisvaltainen liikuntatuokio
jää paremmin lapsen mieleen, sillä pelkästään taitojen harjaannuttaminen näkö- ja
kuuloaistin avulla ei takaa lapsen kokonaisvaltaista kehitystä.
Opinnäytetyömme tavoitteena oli tuotteen kehittämisprosessi, jonka kautta pyritään osaltaan
edistämään lasten terveyttä ja hyvinvointia liikunnan avulla. Konkreettisena tarkoituksena oli
kehittää Liikka-Laukun prototyypistä valmis Liikka-Laukku lasten ja työntekijöiden antamien
palautteiden ja havaintojen avulla.
Yhteiskunnallisella tasolla opinnäytetyömme tehtävänä on liikunnan tukeminen ja liikuntaan
innostaminen jo pienestä pitäen. Yllä mainitut Keskisen ja Laakson tekstit antavat perustan
liikunnan tärkeydelle. Yhteiskunnallista tasoa tarkasteltaessa, ei liikunnan lisääminen tämän
meidän prosessin kautta suoraan toteudu, mutta uskomme yhteen kuntaan vaikuttamisen
herättävän mielenkiintoa myös muissa kunnissa. Lapsen näkökulmasta opinnäytetyön tehtävää
tarkasteltaessa voidaan keskeisiksi asioiksi nostaa kokonaisvaltaisen kehittymisen ja liikunnan
mukavaksi tekemisen. Pelkästään motoriset taidot eivät anna pohjaa lapsen liikunnalliselle
kehitykselle vaan tarvitaan myös kognitiivisia ja sosiaalis-emotionaalisia taitoja. Tuotteen
tasolla opinnäytetyön tehtävänä on toteuttaa tuotteen kehittämisprosessi käyttäen erilaisia
menetelmiä. Omaa henkilökohtaista tasoa pohtiessa kehitystyössämme tärkeimpänä tehtävänä
on oman ammatillisen kasvun vahvistaminen mahdollisimman monialaisesti.

Opinnäytetyössä esiin tulee toiminnallisen opinnäytetyön ja laadullisen tutkimuksen piirteitä,
muun muassa palautteen kysymisen ja havainnoinnin myötä. Liikka-Laukku on toimintaväline
lasten liikunnan tukemiseksi ja liikuntatuokion suunnittelun helpottamiseksi esimerkiksi
päivähoidossa. Zimmer muistuttaakin (2001, 117), että päivähoidossa tulisi ottaa huomioon
liikunta- ja aistikokemukset, jotka ovat varhaiskasvatuksen perusta. Lapsella täytyy olla
mahdollisuus kehon ja aistien käyttöön henkisen ja luovan voiman ohella.
Liikka-Laukku pyrkii tuomaan liikunnan lisäksi myös aistikokemukset varhaiskasvatuksen
kentälle. Liikka-Laukkua, sen sisältöä ja tavoitteita käsitellään luvuissa kaksi ja kuusi.
Ajatus tähän aiheeseen virisi tammikuussa 2008 Elämykselliset toiminta– ja leikkivälineet eriikäisille ihmisille -kurssin pohjalta. Siellä suunnittelimme ja toteutimme Liikka-Laukun
prototyypin. Lisäksi kiinnostus tehdä tästä aiheesta opinnäytetyö on ajankohtainen ja
muutenkin liikunta on lähellä meidän molempien sydämiä.
Toteutimme opinnäytetyön Lapsen ja nuoren hyvä arki -hankkeen yhteydessä ja yhteistyössä
Keravan kaupungin kanssa. Opinnäytetyön avulla on tarkoitus tukea lapsen päivittäistä
liikuntaa ja tällä tavoin parantaa lapsen hyvinvointia ja arkea. Lähestyimme
opinnäytetyössämme liikuntaa varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Otimme huomioon tuotteen
kehittämisprosessissa lapsen kokonaisvaltaisen kehittymisen. Lisäksi opinnäytetyössämme
toimme esiin tuotteen kehittämisen käytettävyyden kannalta.
Opinnäytetyömme rakentuu teoreettisen viitekehyksen lisäksi työn taustan ja tarkoituksen
kuvaamisesta, joiden yhteydessä kerromme tarkemmin myös yhteistyökumppaneistamme ja
Lapsen ja nuoren hyvä arki -hankkeesta. Perehdytämme lukijan myös Liikka-Laukun
prototyypin sisältöön. Toiminnallisessa opinnäytetyössä on keskeisenä osana teorian ohella
opinnäytetyöprosessin kuvaus. Siinä selvitämme, mistä opinnäytetyömme on saanut alkunsa ja
millaisia valintoja tai rajauksia olemme tehneet prosessin aikana. Prosessin kuvauksessa
tuomme esille myös Liikka-Laukun kehityksen vaiheet ja millaisia menetelmiä
kehittämisprosessissa olemme käyttäneet. Prosessiosuuden lopussa kerromme, millainen oli
prosessin tuotos eli kehitelty Liikka-Laukku ja vertaamme sitä Liikka-Laukun prototyyppiin.
Loppupuolella opinnäytetyötämme pohdimme omaa ammatillisuutta, sen kasvua ja
kehittymistä tämän prosessin aikana. Loppupohdinnassa käsittelemme muun muassa
jatkokehittämisideoita. Pohdimme myös opinnäytetyön eettisyyttä ja luotettavuutta sekä
tuotoksemme tarpeellisuutta ja onnistumista. Esiin pohdinnassa nousee myös parin kanssa
työskentely ja opinnäytetyön aikataulutus sekä opinnäytetyön eri tasojen tehtävien
tarkasteleminen.
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2 Työn tausta ja tarkoitus

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuotteen kehittämisprosessi, jonka aikana pyrittiin
kehittämään Liikka-Laukun prototyyppi valmiiksi tuotteeksi eri menetelmiä käyttäen.
Pyrimme tukemaan lasten liikuntaa, joka osaltaan edistää lapsen hyvinvointia ja terveyttä
sekä tukee lapsen kokonaisvaltaista kehittymistä. Kehittämisprosessissa syntyvä tuote on
toimintaväline varhaiskasvatuksen kentällä toimijoille. Tämän toimintavälineen avulla he
pystyvät suunnittelemaan monipuolista liikuntaa lapsille, mikä edistää lapsen hyvinvointia ja
terveyttä. Lisäksi yhdenlaisena lähtökohtana oli selvittää lasten ja varhaiskasvatuksen
työntekijöiden avulla se, millaisena Liikka-Laukku olisi paras mahdollinen toimintaväline
lasten liikunnan tukemiseksi.
Opinnäytetyömme taustatekijät rakentuivat lapsen kehitykseen liittyvästä teoriatiedosta,
Liikka-Laukun prototyypistä, yhteistyöstä Keravan kaupungin ja Sompion päivähoidon kanssa
ja Lapsen ja nuoren hyvä arki –hankkeesta (kuvio 1). Nämä taustatekijät muodostivat yhdessä
pohjan, jonka avulla pystyimme lähtemään toteuttamaan prosessia.

Lapsen ja
nuoren hyvä
arki-hanke

Teoria
-tuotteen
kehittäminen
-liikunta
varhaiskasvatuks
essa

Kehittäminen:

LiikkaLaukku

Liikuntahetki
eläinmaailmaan

-LiikkaLaukun
prototyyppi

Kuvio 1. Liikka-Laukun taustatekijät

Keravan
kaupunki
-Sompion
alueen
päivähoito
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Tarve tämän opinnäytetyön tekemiseen tuli tammikuussa 2008 Keravan kaupungilta, jonka
myötä lähdimme suunnittelemaan Liikka-Laukun prototyyppiä Elämykselliset toiminta- ja
leikkivälineet eri-ikäisille ihmisille –kurssilla. Keravan kaupunki kaipasi välinettä lasten
liikkumisen edistämiseen ja tukemiseen erityisesti perhepäivähoidossa, jossa on rajalliset tilat
käytössä liikuntatuokioiden järjestämisessä. Koimme aiheen meitä molempia koskettavaksi,
sillä omaamme molemmat liikunnallisen taustan ja olemme suunnanneet opintomme
lastensuojeluun ja varhaiskasvatukseen. Lisäksi lasten liikkumisen väheneminen on hyvin
ajankohtainen aihe, sillä ylipaino-ongelmat, media ja teknologia liitetään jatkuvasti
liikkumisen vähentymisen syiksi. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2009.) Tarvetta miettiessä
on huomioitava myös, että Karvosen ym. mukaan (2003, 13) nykylapsen elämään ovat
vaikuttaneet myös leikkien siirtyminen sisälle pihaleikkien sijasta, liikunnallisten
aktiviteettien siirtyminen järjestetyn urheilun piiriin sekä kilpailun lisääntyminen
varhaislapsuudesta lähtien.
2.1 Taustana Liikka-Laukun prototyyppi
Liikka-Laukkua lähdettiin kehittämään, jotta lapset saataisiin liikkumaan enemmän.
Ajatuksenamme oli kehittää toimintaväline varhaiskasvatuksen kentälle sieltä tulleiden
tarpeiden pohjalta. Suunnittelujen tuloksena syntyi Liikka-Laukun prototyyppi, joka on
toimintaväline lasten liikuntaan. Sen avulla pyritään innostamaan, edistämään ja
helpottamaan 3-5 -vuotiaiden lasten liikkumista esimerkiksi päivähoidossa ja
perhepäivähoidossa. Liikka-Laukun prototyyppiä käyttämällä lapsi oppii liikuntataitojen lisäksi
myös perusvärejä muun muassa sininen, punainen, keltainen, vihreä.
Liikka-Laukun prototyyppi sisältää erilaisia välineitä liikuntaan:
-

lakana

-

kapulat

-

hernepussit

-

köysi

-

erilaiset pallot: häntäpallot, ilmapallot, puhallettavat pallot

-

värinoppa

-

erilaiset kortit: liikennevalokortit, hymy/surunaamakortit, kehokuvakortit

-

kangasnauhat

-

rytmimuna

-

sanomalehtitötteröt

-

lasten lauluja sisältävän- cd:n

-

leikkivihkonen.
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Liikka-Laukun prototyypin välineet koottiin helpoin ja yksinkertaisin keinoin, muun muassa
häntäpallot syntyivät sukkahousuista ja vaahtomuovista. Leikit ovat yksinkertaisia ja
helppoja. Laukkua voidaan hyödyntää pienessä ja isossa tilassa. Varsinkin perhepäivähoitajien
parissa kaivattiin lisämateriaalia liikunnan kehittämiseksi pienissä tiloissa. Liikka-Laukun
prototyyppi oli testattavana Keravalla perhepäivähoitajilla ja lisäksi Liikka-Laukkua esiteltiin
erilaisissa tilaisuuksissa.
Liikka-Laukun prototyyppi sisältää leikkivihkosen, jossa on 40 leikkiä, jotka kehittävät lapsen
liikunnan eri osa-alueita. Laukun leikit on jaoteltu neljään liikunnan eri osa-alueeseen:
kehonhallinta/tuntemustaidot (punainen), liikkumistaidot (sininen), käsittelytaidot (vihreä) ja
tasapainotaidot (keltainen). Liikka-Laukun prototyypistä löytyvän värinopan tarkoituksena on
perusvärien oppiminen. Nopan avulla valitaan myös eri leikit, joita liikuntatuokioissa
käytetään.
2.2 Yhteistyökumppanit ja hankkeet
Tekemämme opinnäytetyö liittyy Lapsen ja nuoren hyvä arki –hankkeeseen. Lapsen ja nuoren
hyvä arki -hanke on Laurea-ammattikorkeakoulun organisoima ja se toteutetaan Euroopan
sosiaalirahaston rahoituksella vuosina 2008–2010 Keski- ja Pohjois-Uudenmaan alueella.
Hankkeen päätavoitteena on kehittää ammattikorkeakoulun työelämävastaavuutta
oppilaitosten ja työelämän yhteisten toimintaprosessien avulla sekä kehittää yhteistyötä eri
koulutusalojen kesken. Hankkeessa mukana toimivat opiskelijat kehittävät työelämän
tarpeisiin erilaisia työkaluja ja -menetelmiä. Hankkeen tarkoituksena on myös verkostoitua
alueen työorganisaatioiden kesken. (Lapsen ja nuoren hyvä arki, 2009.)
Opinnäytetyömme yhtenä lähtökohtana oli Keravan kaupungin tarve saada toimintaväline
lasten liikuntaan pienissä tiloissa. Tästä syystä teimme yhteistyötä Keravan kaupungin
päivähoidon ohjaajan Heli Leinon ja Sompion päiväkodin johtajan sekä alueen
perhepäivähoitajien kanssa. Edellä mainittujen yhteistyökumppaneiden lisäksi teimme
yhteistyötä myös Sompion päiväkodin leikkikoulun kanssa.
Sompion päiväkoti on yksi Keravan kaupungin kunnallisista päiväkodeista. Päiväkodissa on
neljä lapsiryhmää. Päiväkoti ja sen ympäristö tarjoaa hyvät ja turvalliset puitteet ulkoiluun.
Lapsiryhmä, joka toimi yhteistyökumppaninamme, oli päiväkodin leikkikoulu. Leikkikoulu
toimi maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 11.30–14.30 päiväkodin tiloissa.
Lapsilla oli eväät mukana ja päivän aikana oli ulkoilua ja sisällä puuhastelua. Ryhmä koostui
noin kymmenestä 4-5-vuotiaasta lapsesta. Tyttöjä ja poikia oli ryhmässä melko saman verran,
hieman päivästä riippuen.(Keravan kaupunki, 2009.)
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Yhteistyökumppaneiden tärkeys korostui opinnäytetyössämme, sillä halusimme kehittää
toimivan kokonaisuuden tulevasta toimintavälineestä. Palaute ja ideat yhteistyökumppaneilta
olivat kullan arvoisia, sillä he toimivat päivittäin varhaiskasvatustyössä ja tämän myötä
osasivat näin ollen kertoa sen, mitä kehittelemässä toimintavälineessämme kannattaa ottaa
huomioon. Ilman näitä ideoita ja palautteita emme välttämättä olisi itse osanneet huomioida
kyseisiä asioita.

3 Liikunta varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatus määritellään pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaksi
kasvatukselliseksi vuorovaikutukseksi, jonka tavoitteena on edistää lasten tasapainoista
kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatus koostuu vanhempien ja kasvatuksen
ammattilaisten yhdessä tekemästä kasvatuksesta. Yhteiskunnan järjestämä, tukema ja
valvoma varhaiskasvatus koostuu hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta. Se on
suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jossa myös lapsen omalla leikillä on
merkityksensä. Keskeisenä voimavarana on ammattitaitoinen henkilöstö. Tällä taataan
laadukas ympäristö varhaiskasvatukselle kodin ulkopuolella. (Stakes 2005, 13.)

Hyvinvoinnin edistäminen ja sen tärkeys ilmenee myös varhaiskasvatuksessa, sillä
varhaiskasvatuksen tavoitteena on hyvinvoiva lapsi. Jotta tämä toteutuisi,
varhaiskasvatuksessa olisi huomioitava myös lapselle luontevat tavat toimia. Leikkiminen,
tutkiminen, liikkuminen ja eri taiteiden avulla ilmaiseminen ovat lapselle ominaisia tapoja
toimia ympäristössä. Näillä vahvistetaan lapsen hyvinvointia ja käsitystä itsestään sekä
lisätään mahdollisuutta osallistua ja tukea lapsen kokonaisvaltaista kehittymistä. Lisäksi
itselleen mielekkään toiminnan avulla lapsi ilmentää ajatteluaan ja tunteitaan. Lapselle
ominaiset tavat toimia tulee ottaa huomioon toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Myös
kielen merkitys, sisällölliset orientaatiot ja lapsen oppiminen toteutuvat ominaisissa tavoissa
toimia. (Stakes 2005, 20.)
Opinnäytetyössämme keskitytään varhaiskasvatuksen liikuntaan, sillä halusimme kohdistaa
opinnäytetyömme alle kouluikäisiin lapsiin ja heidän hyvinvointiinsa. Varhaiskasvatuksesta
lähtevä liikunta voi olla lähtökohta koko elämän kestävälle liikuntaharrastukselle. Terveyden
ja Hyvinvoinnin Laitoksen mukaan (2008) joka viides lapsi liikkuu terveytensä kannalta
riittämättömästi. Liikkumattomuuden taustalla on useita asioita, mutta arkiliikunnan
vähentyminen on merkittävä asia. Kokonaisaktiivisuuden vähentymistä pidetään myös yhtenä
lasten lihavuusepidemian syynä.
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Liikunnan merkitystä korostetaan nykyään joka puolella ja pyritään nostamaan liikuntaa yhä
enemmän jokaisen ulottuviin. Pyrittäessä liikunnan tukemiseen ja lisäämiseen myös
varhaiskasvatuksessa, on mielestämme erityisesti kuunneltava lapsia, sillä tarkoitus on pyrkiä
vaikuttamaan heidän elämäntapoihinsa ja turvata heidän hyvinvointinsa liikunnan avulla.
Mielellämme itsekin liikumme juuri sillä tavalla, mikä on mieleisintä. On siis luotava
lapsillekin mahdollisuus vaikuttaa omaan liikkumiseen ja tämän myötä pyrkiä luomaan
mahdollisimman mieleiset puitteet harrastaa liikuntaa esimerkiksi päivähoidossa. Samalla olisi
tarkoitus pyrkiä noudattamaan kasvatukseen liittyvää lapsilähtöisyyden periaatetta.
Lapsilähtöisellä kasvatuksella tarkoitetaan lapsesta käsin lähtevää pedagogiikkaa.
Lapsilähtöisyys ei ole sinänsä kasvatustavoite. Lapsilähtöisyys liikuntakasvatuksen
näkökulmasta on sitä, että kiinnostus liikuntaa kohtaan lähtee lapsen omista tarpeista ja
kyvyistä. Tämä toteutuu siten, että liikuntaa ohjaava työntekijä suunnittelee liikuntatuokiot
lasten kiinnostusten kohteiden, tarpeiden ja kykyjen mukaisesti, esimerkiksi ottamalla
huomioon välineiden riittävyyden. Lisäksi lapsen kuunteleminen on tärkeää liikuntatuokioita
suunniteltaessa. Näin lasten kiinnostus liikuntaa kohtaan saadaan pysyvämmäksi. (Zimmer
2001, 122-123.)
Lasten ja nuorten terveyden edistäminen on noussut valtakunnallisesti tärkeäksi asiaksi.
Valtioneuvosto nostaa Terveys 2015 -ohjelmassa lasten päivähoidon roolin yhdeksi tärkeäksi
lasten terveyden edistämisen kannalta, sillä päivähoito on merkittävä osa lasten elämää.
Yhtenä tavoitteena Terveys 2015 -ohjelmalla on lasten hyvinvoinnin lisääntyminen ja
terveydentilan paraneminen vuoteen 2015 mennessä. Ohjelmassa tuodaan esille, että
terveyteen vaikuttavat hyvin paljon terveydenhuollon ulkopuoliset asiat kuten elämäntavat.
Elämäntavoiksi katsotaan myös liikunta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001:4, 15, 23.)
Perttilän mukaan (2008, 30, 67) on pyrittävä kohdistamaan huomio lasten, nuorten ja
perheiden elinoloihin, elinympäristöön, elintapoihin, elämänhallintaan ehkäisevään työhön ja
hyvinvointipalvelujen toimivuuteen ja saatavuuteen, jotta pystyttäisiin vaikuttamaan lasten
ja nuorten hyvinvointiin ja terveyteen. Liikunnan monipuolisuuden ja riittävyyden
varmistaminen, ruokailun monipuolisuus ja houkuttelevuus sekä muuten terveiden
elämäntapojen opettaminen ja suosiminen liittyvät olennaisena osana näihin terveyden ja
hyvinvoinnin edistämisen kannalta huomioon otettaviin asioihin.
3.1 Liikkuminen ominaisena tapana toimia
Liikkuminen ominaisena tapana toimia on lapselle terveen kasvun ja kehityksen perusta.
Liikunnan avulla on mahdollisuus tutustua itseensä, muihin ihmisiin ja ympäristöönsä. Lapsi
oppii samalla kehostaan ja sen hallinnasta, jolloin lapselle kehittyy myös terve itsetunto.
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Nämä yllämainitut ovat lapselle merkityksellisiä kokemuksia liikkumisesta ja niiden avulla
liikunnallinen elämäntapa alkaa kehittyä. (Stakes, 2005, 22-23.)
Kasvattajayhteisön on pidettävä huolta, että arjen toiminta ja valinnat muokkautuvat niin,
että lapsella on mahdollisuus päivittäiseen liikkumiseen. Kasvattajien tehtävänä onkin
Stakesin Varhaiskasvatussuunnitelman eli Vasun (2005, 22-23) mukaan luoda lapselle
liikuntavirikkeinen ympäristö, poistaa liikuntaesteet ja opettaa lapselle turvallista liikkumista
lapsen omassa toimintaympäristössä. Lapsen 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 uuden oppimiseen ja kokonaisvaltaiseen kehittymiseen.
3.2 Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset
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 päivähoitoon, mutta ovat tarkoitettu
ohjaamaan kaikkien alle kouluikäisten lasten elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista
vuorovaikutusta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2005, 7.)
Liikkuminen on normaalin lapsen fyysisen kehityksen ja kasvun edellytys. Lihasten kasvu ja
lihasvoiman lisääntyminen edellyttävät lihasten säännöllistä käyttämistä. Hengitys- ja
verenkiertoelimistön kehittymiseksi, tulisi liikkua useita kertoja päivässä hengästymiseen asti.
Suositusten mukaan lapsen pitäisi liikkua vähintään kaksi tuntia päivässä reipasta ja riittävän
kuormittavaa eli hengästyttävää liikuntaa. Liikunnan määrässä on kuitenkin huomioitava ikä,
sillä alle 3-vuotiailla lapsilla liikkuminen on usein omaehtoista. Kasvattajan on huomioitava
tämä ja annettava aikaa myös omaehtoiseen liikkumiseen. Yli 3-vuotiailla lapsilla liikunnan
minimimäärän eli kahden tunnin pitäisi koostua lyhyemmistä aktiviteettijaksoista koko päivän
ajalta. Kasvattajien ja vanhempien on pidettävä huolta, että vähimmäisliikuntamäärä täyttyy
päivän aikana. ( Sosiaali- ja terveysministeriö 2005, 10-11.)
Suositusten mukaan lasten liikkumisessa on kiinnitettävä huomio myös liikkumisen laatuun.
Lapsen tulisi liikkua mahdollisimman paljon, jotta minän rakentuminen mahdollistuisi
fyysisten kokemuksien kautta. Erityisen tärkeää on, että lapsi oppii hahmottamaan oman
kehonsa ja hallitsemaan sitä. Lapselle tulisi tarjota monipuolista tasapaino-, tunto- ja
liikeaistimuksia sekä näkö-, kuulo- ja hajuaistimuksia, jotta kyky vastaanottaa tietoa ja
käsitellä sitä aistien kautta kehittyisi. On pyrittävä kannustamaan ja rohkaisemaan lasta
erilaisiin liikuntasuorituksiin, jotta hänellä olisi mahdollisuus myös oman kehon liikuttamiseen
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itsenäisesti. Lapsen omaehtoiselle liikkumiselle olisi annettava aikaa ja tilaa ja mahdollistaa
lapsen liikunnan lisääminen myös arkipäivän toimintojen parissa. (Sosiaali- ja
terveysministeriö 2005, 15.)
Ympäristö on tärkeä tekijä lapsen liikkumisessa, sillä sen avulla lapsen motivaatiota
liikkumiseen pystytään lisäämään tai mahdollisesti myös vähentämään.
Varhaiskasvatusympäristön tulisi vahvistaa lapsen luonnollista liikkumisen halua, herättää
lapsen halun uuden oppimiseen ja innostaa kehittämään omia taitojaan. Piha on yksi
keskeisimmistä lapsen liikuntapaikoista, joten sen on oltava myös houkutteleva. On
huomattava, että liikuntavälineet ovat lapsen käytössä myös omaehtoisen liikunnan aikana,
eikä vain ohjattuna aikana. Lisäksi lapselle on annettava mahdollisuus myös sisätilassa
vauhdikkaaseen liikkumiseen. (Stakes 2005, 22-23.)
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. Lisäksi erilaisissa ympäristöissä lapsi joutuu mukauttamaan
hallitsemiaan perustaitoja uuden ympäristön mukaisiksi ja vaatimiksi. Lapsen kehitykselle
olisi erittäin tärkeää, että ympäristön vaihteluksi sisällä käytettäisiin musiikkia ja erilaisia
ääniä ja erilaisia telineitä kuten puolapuilla liikkumista. Ulkona lapsen tulisi kokea
liikkuminen eri vuodenaikojen mukaisesti, mutta erityisesti myös erilaisilla alustoilla
liikkuminen. Ympäristöä vaihdellessa aikuisen tulee kuitenkin huolehtia liikkumisen
turvallisuudesta. Jos liikkumistilat esimerkiksi päiväkodissa ovat epätarkoituksenmukaiset,
olisi niitä rohkeasti muokattava liikuntaan sopiviksi ja mietittävä tuokion välineiksi sellaiset,
jotka tilassa ovat turvalliset. Liikuntavälineiden tulisi olla kestäviä ja myrkyttömistä aineista
valmistettuja. Lisäksi välineitä tulisi olla riittävästi, jotta kaikki halukkaat saisivat
mahdollisuuden välineen kokeiluun. Lisäksi kaikki nämä mahdollistavat lapselle positiivisen
kokemuksen liikuntatuokiosta, nostavat lapsen motivaatiota liikunnan suhteen ja tyydyttävät
samalla lapsen perustarpeita eli pätevyyttä, itsenäisyyttä ja sosiaalista yhteenkuuluvuuden
tunnetta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2005, 26,28.)
Huomion kiinnittäminen lasten liikkumiseen on lisääntynyt kokopäiväisen päivähoidon myötä.
Vanhemmat eivät useinkaan ulkoile lapsien kanssa enää illalla hoitopäivän jälkeen. Tämän
takia onkin erityisesti kiinnitettävä huomio päivähoidossa tapahtuvaan liikkumiseen, jotta
lapsen suositukset liikunnan määrästä ja laadusta toteutuisivat. (Siren-Tiusanen 1998, 103104.) Sosiaali- ja terveysministeriön liikunnan suosituksissa yhteistyö vanhempien kanssa
nähdään erittäin tärkeänä. Varhaiskasvattajan tehtävänä on antaa vanhemmille tietoa
liikunnan merkityksestä lapsen kasvuun sekä kannustaa vanhempia liikkumaan yhdessä lapsen
kanssa. Näin voidaan varmistaa, että lapsi saa päivittäisen liikunnan minimimäärän täyteen
sekä saisi liikkua vielä kotonakin. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2005, 32.) Vanhemmat
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mahdollistavat lapsen osallistumisen liikunnallisiin toimintoihin, mutta saattavat myös
ehkäistä tämän (Hakala 1999, 105). Tämän takia onkin erittäin tärkeää, että vanhemmat
yhdessä kasvattajien kanssa antavat esimerkillistä kuvaa liikunnallisista elämäntavoista, jotta
lapsikin oppii aktiiviset elämäntavat (Sosiaali- ja terveysministeriö 2005, 32).
3.3 Liikuntakasvatus
Liikuntakasvatuksen lähtökohtina ovat lapsi, hänen tarpeensa ja elämäntilanteensa.
Liikkumista ja liikuntaa pidetään maailman ja todellisuuden kokemisena, mutta myös lapsen
elämänilon välittömänä ilmauksena. Liikuntakasvatusta pitäisi tehdä lasten kiinnostuksen
kohteiden, tarpeiden ja heidän kykyjensä mukaan. Lapsia pitäisi rohkaista liikkumaan, mutta
ei kuitenkaan niin, että heiltä vaaditaan liikoja. (Zimmer 2001,122.) Lapsen kannustaminen ja
palautteen anto tulisi ottaa tärkeäksi osaksi liikuntakasvatusta. Näiden avulla lapselle
kehittyy hyvä itsetunto ja positiivinen kuva liikunnasta. (Kemppinen ym. 2004, 17,19.)
Ensisijainen liikuntakasvatuksen tavoite on edistää lapsen motorista ja fyysistä kehittymistä.
Sen tehtävänä on tukea lisäksi muuta oppimista ja kehitystä. Liikuntakasvatuksen tehtävänä
on herättää ja vahvistaa lapsen tietoisuutta omista mahdollisuuksistaan sekä luoda perustaa
liikunnan positiiviselle kokemiselle. Liikunnan avulla on tarkoitus antaa lapselle valmiudet
oppia tuntemaan ja käsittelemään omaa itseään, muita ihmisiä ja oman ympäristönsä tilaa ja
siihen liittyvää materiaa. Päivähoidossa liikuntakasvatuksen tehtävänä ei ole pyrkimys
valmentaa lapsia tulevia urheiluharrastuksia varten. Liikuntakasvatus kuuluu
varhaiskasvatukseen ja sen tavoitteena on tuottaa lapselle terve ja harmoninen
persoonallisuuden kehitys. Päivähoidossa pitäisi pyrkiä liittämään lasten liikkuminen
päivähoidon arkipäivään. (Karvonen 2000, 13-14.)
Miettinen (1999, 114-115) jakaa liikunnan kasvatustavoitteet viiteen eri osatavoitteeseen:
luonteva, ystävällinen ja asiallinen käyttäytyminen, toisten huomioonottaminen,
sopeutuminen erilaisiin ryhmiin, vastuuntunto sekä ohjeet ja säännöt. Luontevan, ystävällisen
ja asiallisen käyttäytymisen tavoitteista 3-5-vuotiaan lapsen tulisi hallita tervehtiminen,
kiittäminen ja anteeksipyytäminen. Näitä voidaan toteuttaa liikuntatuokiossa esimerkiksi
laululeikein, tutustumisleikein ja ohjaajan esimerkin avulla. Toisten huomioonottamiseen
liittyvistä tavoitteista 3-5-vuotiaan lapsen tulisi oivaltaa kuunteleminen ja keskittyminen,
suoritusrauhan antaminen ja muiden hyväksyminen. Erilaisten ohjeiden kuuntelemisella,
reaktioleikeillä, rentoutusharjoituksilla ja kilpailuilla pystytään harjoittamaan näitä taitoja.
Erilaisiin ryhmiin sopeutumisen tavoitteista tämän ikäisen lapsen tulee hallita kyky toimia
oman ja vieraan parin kanssa. Tätä taitoa pystytään harjoittamaan muodostamalla erilaisia
ryhmiä, joissa tapahtuu parinvaihtoja. Vastuuntunnon tavoitteista 3-5-vuotias harjaannuttaa
tehtävän loppuun suorittamisen taitoa erilaisten tehtävien ja suoritustoistokertojen avulla.

16

Liikuntakasvatuksen osatavoitteista ohjeet ja säännöt tulevat tutuiksi liikuntaleikeissä oman
paikan tiedostamisen, vuorottelun ymmärtämisen ja parhaansa yrittämisen kautta.

4 Liikunnan merkitys lapsen kokonaisvaltaiseen kehitykseen

Varhaiskasvatussuunnitelman valtakunnallisten linjauksien mukaan yhtenä fyysisen kehityksen
tavoitteena on mahdollistaa ja turvata lasten päivittäinen liikkuminen (Stakes 2005, 22-23).
Myös liikunnan ja toiminnan hyvänolon tunteesta iloitsemista voidaan pitää yhtenä
tavoitteena. Liikkuminen kuuluu yhtenä osana lapsen kehitykseen. Varhaiskasvatuksen
liikunnan tavoitteena on oppia liikkumaan ja oppia liikunnan avulla. (Numminen 1999, 11.)
Kokonaisuutena varhaiskasvatuksen liikunnan tavoitteet ja niiden rakentuminen selkiytyvät
Nummisen (1999, 11) esiin tuomassa Gallahuen (1993) kuviossa (kuvio 2).

Kuvio 2. Varhaiskasvatuksen liikunnan tavoitteet ja niiden rakentuminen (Numminen 1999, 11)
Päätavoitteina ovat siis oppia liikkumaan ja oppia liikunnan avulla. Nämä rakentuvat
motorisista, kognitiivisista ja sosio-emotionaalisista tekijöistä. Motoriset tekijät koostuvat
perustaidoista, joita ovat tasapainotaidot, käsittelytaidot ja liikkumistaidot ja fyysisestä
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kunnosta, joka sisältää terveyteen liittyvän kunnon ja suoritukseen liittyvän kunnon.
Kognitiiviset ja sosio-emotionaaliset tekijät koostuvat havaintomotorisesta oppimisesta,
käsitteiden oppimisesta, tunteiden hallinnan ja minäkäsityksen kehittämisestä ja positiivisen
sosiaalistamisesta. (Numminen 1999, 11-14.)
Liikunta voi siis olla lapselle myös väline kognitiivisten ja sosio-emotionaalisten toimintojen
kehittämisessä. Lapsen kehitys on kokonaisvaltaista, jolloin fyysinen kasvu, motorinen,
kognitiivinen ja sosio-emotionaalinen kehitys ovat kiinteässä vuorovaikutuksessa.
4.1 Motorinen kehitys
Nummisen mukaan (1999, 11) motorinen kehitys tarkoittaa niitä progressiivisia muutoksia
lapsen motorisissa toiminnoissa, jotka muodostuvat lapsen ja ympäristön välisestä
vuorovaikutuksesta. Lapsen motorista kehitystä edistää vartalon ja sen osien säätely- ja
ohjausjärjestelmien muutokset. Muutoksien sisäisenä tuloksena on aivoihin muodostunut malli
opittavasta asiasta. Ulkoisena tuloksena on hyvin järjestäytynyt kokonaisuus kyseisestä
suorituksesta.
Lapsen kehitys etenee kokonaisvaltaisuudesta eriytyneisyyteen. Tällä tarkoitetaan lapsen
kehitystä laajoista, kokonaisvaltaisista liikkeistä hienomotorisiin liikkeisiin. (Numminen 1999,
22.) Motorinen kehitys saavuttaa tavallisesti eri vaiheet tietyssä järjestyksessä, mutta
järjestys voi myös muuttua lapsen kehityksen mukaan ja joitain vaiheita voi myös jäädä pois.
(Autio 2007, 53). Motorinen kehitys on jokaisella lapsella yksilöllistä, mutta samalla
riippuvaista perimästä ja harjoittelun määrästä (Autio & Kaski 2005, 23). Jarasto ja Sinervo
(2000, 18) muistuttavatkin, että lapsen kehityksestä puhuttaessa tulee aina muistaa, että
lapsi on ainutlaatuinen persoona.
Lapsen liikkeet kehittyvät kefalokaudaalisesti eli päästä jalkoihin ja proksimodistaalisesti eli
keskustasta ääriosiin. Tämä tarkoittaa sitä, että ensin kehittyvät pään, niskan ja hartiaseudun
liikkeet ja pitkän kehitysprosessin jälkeen vasta varpaiden liikkeet. (Numminen 1999, 22.)
Motoriselle kehitykselle on ominaista, että kehon toinen puolisko kehittyy toista puoliskoa
nopeammin. On turhaa yrittää muuttaa lasta esimerkiksi oikeakätisestä vasenkätiseksi, sillä se
vaikuttaa myös myöhempään kehitykseen ja oppimiseen. On kuitenkin tärkeää, että molempia
kehonpuolia harjoitetaan tasapuolisesti. Kun perusliike opitaan toisella puolella, aletaan
toista puolta harjoittaa ja sen jälkeen harjoitetaan kumpaakin puolta yhtä paljon. (Autio
2007,54.)
Lapsen motorinen kehitys jaetaan neljään eri osa-alueeseen. Osa-alueet ovat motoriset
perustaidot, fyysinen kunto, reaktiot ja motoristen perustaitojen laatu. Motoriset perustaidot
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ovat tasapainotaidot, liikkumistaidot ja käsittelytaidot. Tasapainotaidot muodostuvat
koukistamisesta - ojentamisesta, kiertymisestä, kääntymisestä, heilumisesta - roikkumisesta
ja kierimisestä - pyörimisestä. Käsittelytaidot koostuvat vierittämisestä, työntämisestä –
vetämisestä, heittämisestä – kiinniottamisesta, potkaisemisesta, lyömisestä, pomputtamisesta
ja kuljettamisesta. Liikkumistaidoilla tarkoitetaan ryömimistä, konttaamista, kävelemistä,
juoksemista, hyppimistä, kiipeämistä ja liukumista. (Numminen 1999, 23–26.)
Fyysisellä kunnolla tarkoitetaan sitä, että on kyky suoriutua jokapäiväisistä tehtävistä
uupumatta niin, että ihmisellä on energiaa viettää vapaa-aikaansa mieluisasti. Reaktiot ovat
tahdosta riippumattomia liikkeitä, jotka syntyvät lapsen kohdatessa ympäristöstä tulevia
ärsykkeitä. Jotkut reaktiot toimivat jo ennen lapsen syntymää ja toiset ilmaantuvat tietyssä
järjestyksessä lapsen syntymän jälkeen. Lapsen kehittyessä tahdonalaiset liikkeet kehittyvät
ja tämän myötä osa reaktioista katoaa. (Numminen 1999, 11, 23.)
Motoristen perustaitojen laatu koostuu lapsen fyysisen kasvun muutoksien vaikutuksesta
motorisiin perustaitoihin. Käytännössä tämä voi esimerkiksi tarkoittaa sitä, että lapsen
pituuskasvu muuttaa liikkumisen vaikeammaksi, jolloin liikehdintä on kömpelöä. Tämä
motoristen perustaitojen laatu perustuu liikeanalyysiin ja antaa kasvattajalle tietoa osaalueista, joihin hänen tulisi kiinnittää huomiota lapsen kehityksessä ja liikuntatuokion
suunnittelussa. (Numminen 1999, 44.)
3-5-vuoden iässä lapsen motoriset taidot kohentuvat huomattavasti. Zimmerin mukaan (2001,
60) 3-vuotias lapsi osaa heittää isoa palloa molemmin käsin ja saa heiton satunnaisesti kiinni.
Tämä taito kuuluu motoristen tekijöiden käsittelytaitojen alueeseen. Tämän ikäinen lapsi
pystyy pitämään tasapainoa lyhytaikaisesti ja säilyttää tasapainonsa kävellessä. 3-vuotias
lapsi hallitsee liikkumistaidoista juoksemisen, hyppäämisen ja pyörimisen pituusakselin
ympäri. 4-vuotiaana lapsen käsittelytaidot ovat kohentuneet huomattavasti. Lapsi osaa
heittää palloa suunnatusti ja tarkasti. Lapsi hallitsee heiton kiinniottamisen rintaa vasten ja
tasapainon pitämisen 3-4 sekuntia. Tasajalkahyppy, esteen alittaminen ja kuperkeikka
eteenpäin luonnistuvat myös 4-vuotiaalta tasapainotaitoja hallitsevalta lapselta. Aution ja
Kasken mukaan (2005, 24-25) lapsen hallitessa tasapainotaitoja ja liikkumistaitoja lapsen on
mahdollista oppia ajamaan pyörällä ilman apupyöriä. 3-4-vuotiaiden lasten liikuntatuokio
perustuukin perusliikkeiden vahvistamiseen huomioiden jokaisen lapsen erityistarpeet.
4-5-vuotiaan lapsen motorinen kehitys etenee yhä enemmän karkeamotorisesta
hienomotoriseen (Zimmer 2001, 60). Motorisen kehityksen nopea eteneminen näkyy
suoritusten määrällisessä lisääntymisessä, liikekulkujen laadullisessa kohentumisessa ja eri
tilanteiden soveltamiskyvyssä. Erityisesti 4-5-vuotiaat lapset ovat hyvin edistyneitä
liikunnallisissa taidoissa ja osaavat soveltaa opittuja asioita. Tämän myötä heitä kiinnostaa
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erityistaitojen opettelu esimerkiksi luistelu, hyppynarulla hyppely ja hippaleikissä väistely.
(Zimmer 2001, 62.)

4.2 Kognitiivinen kehitys
Kognitiivinen kehitys on tiedon hankintaan, käsittelyyn ja prosessointiin liittyvän toiminnan
kehittymistä. Käsite, jonka kautta lapsi oppii ymmärtämään ympäristöään, itseään ja toisia
ihmisiä on kognitio. Kognitiivisen alueen toimintoihin kuuluvat puhe, nähdyn ja kuullun
havaitseminen, avaruudellinen hahmottaminen, tarkkaavaisuus ja muisti sekä toiminnan
suunnittelu ja ohjaaminen. (Riita 1999, 25.) Lisäksi symbolien käytön kehittyminen liittyy
kognitiiviseen kehitykseen. Tämä auttaa sellaisten asioiden muistamisessa ja uudelleen
tuottamisessa, jotka ovat aikaisemmin liittyneet johonkin konkreettiseen toimintaan.
(Lehtinen, Kuusinen & Vauras 2007, 108.)
Lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen osa-alueista kognitiivista kehitystä ei voida tarkasti
erottaa motorisesta eikä sosio-emotionaalisesta kehityksestä. Tämä tarkoittaa sitä, että
kaikki nämä kehityksen osa-alueet kehittyvät rinnakkain, samanaikaisesti ja
vuorovaikutuksessa keskenään. Esimerkiksi liikunnan avulla alue, jolta lapsi hankkii aistien
välityksellä uusia tietoja ympäristöstään, laajenee. (Riita 1999, 25.)
Nummisen mainitsemassa(1999, 11) Gallahuen (1993) kuviossa (kuvio 2) kognitiiviset tekijät
jakautuvat havaintomotoriseen ja käsitteiden oppimiseen. Havaintomotorisella oppimisella
tarkoitetaan lapsen aistielinten vastaanottokyvyn kehittämistä liikunnan avulla. Erilaisissa
liikuntaympäristöissä opitaan käsitteitä, jotka liittyvät esimerkiksi voimaan, tilaan, aikaan,
määrään tai laatuun. Näiden käsitteiden avulla kehitetään lapsen ajattelua ja tätä sanotaan
kognitiivisten käsitteiden oppimiseksi. Kehonkuvan muodostuminen on edellytys lapsen
minäkäsityksen kehittymiselle. Lapsi oppii kehonkuvan avulla liikkumaan erilaisissa
ympäristöissä ja tilanteissa. Liikuntaleikeillä ja peleillä pystytään kehittämään lapsen
sosiaalisten, emotionaalisten ja eettisten käsitteiden hallintaa. Myös muiden käsitteiden
oppiminen helpottuu konkretian avulla. (Numminen 1999, 12.)
3-5-vuotiaana lapsen kognitiiviset taidot kehittyvät edelleen. Sanavarasto laajenee
entisestään ja selityksissä lapsi osaa käyttää sanajärjestystä. Lapsen ajattelu kehittyy, hän
saattaa ajatella vielä ääneen, mutta silti järkeillä ja ratkoa erilaisia ongelmia. Sääntöjä 3-5
-vuotias lapsi ymmärtää, mutta niiden noudattaminen saattaa olla hankalaa ilman aikuisen
valvontaa. Erilaiset seikkailu- ja temppuradat helpottavat lapsen oppimista liikuntatuokioissa.
(Autio & Kaski 2005, 24.)
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Dunderfeltin mukaan (1999, 74–75) käveleminen muodostaa perustan puheen kehitykselle,
sillä pystysuoran asennon ja kävelemisen saavuttaminen antaa voimia kielelliseen
kehitykseen. Dunderfelt sanoo myös, että puhe on edellytys ajattelun ja yksilöllisyyden
kehitykselle. Kolmanteen ikävuoteen tultaessa näissä kognitiivisen kehityksen alueissa
otetaan suuri harppaus eteenpäin. Puheen kehitys on riippuvainen siitä, miten runsaasti
lapselle puhutaan ja miten paljon hänen kanssaan kommunikoidaan. Paananen (1990, 101) on
todennut, että leikki-iässä lapsen mielikuvitus kehittyy ja hän oppii tuntemaan värit ja
joitakin kirjaimia. Lapsi saattaa kertoa erilaisia tarinoita, jotka eivät ole oikeasti
tapahtuneet. Tässä yhteydessä voidaan siis puhua lapsen vilkkaasta mielikuvituksesta.
Viidenteen ikävuoteen tultaessa lapsen looginen ajattelu ja päättelykyky kehittyvät
vuorovaikutuksen avulla. Lapsi pohtii asioita ja keskustelee mielellään, mutta tarvitsee vielä
kuitenkin aikuisen tukea ja ohjausta. Lapsen ajattelu kehittyy edelleen abstraktisempaan
suuntaan. Tämän ikäinen lapsi alkaa ymmärtää monimutkaisempia ohjeita esimerkiksi
liikuntatuokioissa. (Autio & Kaski 2005, 25.)
4.3 Sosiaalis-emotionaalinen kehitys
Sosiaalis-emotionaalinen kehitys liittyy ihmissuhde- ja tunne-elämätaitoihin. Näihin kuuluvat
lapsen minäkäsityksen muodostuminen, tunteiden hallinta ja sosiaaliset suhteet. Ensimmäinen
merkki lapsen minäkäsityksestä on oman peilikuvan tunnistaminen. Lapsen minäkäsityksen
muodostuessa sosiaalinen havaitseminen eli kyky tunnistaa, ymmärtää ja ennakoida toisten
ihmisten tunnetiloja ja käyttäytymistä tarkentuvat. (Eronen ym. 2001, 76-77.) Lapsen
kokemus ympäristöstä eli ympäristön ihmiset ja virikkeisyys vaikuttavat siihen, tunteeko lapsi
hallitsevansa ympäristöä vai hallitseeko ympäristö lasta (Numminen, 1999, 13).
Nummisen (1999, 11) esiin tuomassa Gallahuen (1993) kuviossa (kuvio 2) minäkäsityksen
kehittäminen on yksi liikunnan sosiaalis-emotionaalisten tekijöiden tavoitteista. Lisäksi
liikunnan tavoitteina ovat tunteiden hallinnan kehittäminen ja positiivinen sosiaalistaminen.
Suuri vaikutus lasten liikunnallisiin kokemuksiin ja liikunnan tavoitteiden toteutumiseen on
myös siinä, miten lapsi kokee itsensä ja miten hän suhtautuu kavereihinsa. Liikunnan ohella
pystytään siis harjaannuttamaan lapsen tunnetiloja positiivisten ja negatiivisten kokemuksien
avulla. Lisäksi lapsen minäkäsitys kehittyy liikuntaleikkien avulla. Positiiviset kokemukset
liikunnasta, ympäristöstä, kanssaliikkujista mahdollistavat erinomaiset puitteet lapsen
kokonaisvaltaiseen kehitykseen. (Numminen, 1999, 13.)
Leikki-iässä lapsi käsittää oman erillisyytensä muista ja sukupuolierot alkavat näkyä. Lapsi
ymmärtää, että muillakin on tunteita ja ajatuksia ja ne voivat olla erilaisia kuin hänellä
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itsellään. Leikki-ikäinen lapsi harjoittelee edelleen itsenäistä tekemistä ja tarvitsee paljon
kannustusta ja positiivista palautetta ympäristöltä. Liikuntatuokioissa tämän ikäisiltä lapsilta
onnistuvat jo sääntöleikit esimerkiksi erilaiset hippaleikit, joihin kuuluvat tietyt säännöt.
(Autio & Kaski, 2005, 24,26.) Leikki-ikään tultaessa perustunteet ovat edenneet sosiaalisten
tunteiden tasolle. Näihin kuuluvat empatia, ylpeys, häpeä, syyllisyys ja mustasukkaisuus.
Syyllisyyden tunteiden myötä lapsen omatunto kehittyy ja samalla lapselle muodostuu
arvioiva minäkuva. Tämän avulla lapsi erottaa oikean ja väärän toisistaan ja pystyy
harkitsemaan tekojensa seurauksia ja suunnata toimintaansa tavoitteiden mukaisesti. (Eronen
ym. 2001, 78–79.)

5 Näkökulmana käytettävyys

Opinnäytetyömme on käyttäjäkeskeistä tuotteen kehittämistä prototyypistä valmiiksi
tuotteeksi ilman tuotteen markkinointia. Apilon ym. mukaan (2008,72) prototyypeiksi
kutsutaan tuotteen kokeilukappaleita, joilla testataan tuotteen eri ominaisuuksia.
Opinnäytetyömme perustuu tuotteen kehittämiseen.
Tuotekehitys on toimintaa, jonka tavoitteena on kehittää uusi tai parannettu versio
tuotteesta. Tuotekehitys voidaan jaotella monivaiheiseksi prosessiksi. Prosessi koostuu
tuoteidean etsimisestä, tuotekehitykseen liittyvien tietojen selvittämisestä esimerkiksi
markkinointi tai kehitysnäkymät, tuotteen luonnostelusta, yksityiskohtaisesta suunnittelusta,
käyttöohjeiden laatimisesta sekä tuotantomenetelmien kehittämisestä. Tuotekehityksestä
puhuttaessa voidaan siis ajatella, että on kyse täysin uudesta tuotteesta tai jo olemassa
olevan tuotteen edelleen kehittämisestä, jolloin tuotteesta pyritään tekemään aikaisempaa
parempi ja käyttäjälähtöisempi tuote. (Jokinen 2001, 9-10.)
Tuotekehitystyössä asetetaan tavoitteet ja toteutusmahdollisuudet niin, että lopputulokseksi
saadaan onnistunut tuote. Tuotekehitysprosessi on luonteeltaan oppimisprosessi, jossa
tarpeet tunteva käyttäjä ja tuotteen kehittäjä muokkaavat tuotteen ominaisuuksia
yhteistyössä niin, että tuotteesta tulee käyttäjälähtöisempi kokonaisuus. Tuotekehitys
voidaan jakaa vaiheisiin tuotteen prosessin selventämiseksi. (Jaakkola & Tunkelo 1987, 8788.)
Jaakkola ja Tunkelo (1987, 87-88) käyttävät seitsemää vaihetta käsittelevää jakoa.
Ensimmäisenä on lähtökohtien määrittely, jonka jälkeen seuraa ideointi ja vaihtoehtojen
kehittelyosuus. Kolmantena vaiheena on tuotteen taustatietojen hankkiminen liittyen sen
kehittämiseen. Tämän jälkeen saadut tiedot analysoidaan ja näiden perusteella valitaan
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tarpeelliset kokonaisuudet tuotteen kehittämisen kannalta. Viidennessä vaiheessa tuotetaan
prototyyppi ja testataan sen avulla tuotteen ominaisuuksia. Prosessin kaksi viimeistä vaihetta
liittyvät tuotteen tuotantoon ja markkinointiin. Opinnäytetyössämme keskitymme edellä
kuvatun prosessin viidenteen vaiheeseen eli prototyypin testaukseen sekä sen kehittelyyn
mahdollista markkinointia varten yhteistyössä käyttäjien kanssa.
5.1 Asiakaslähtöisyyden ilmeneminen
Liikka-Laukun kehittämisessä asiakaslähtöisyys on tärkeässä roolissa. Asiakaslähtöisyyttä
voidaan tarkastella monista eri näkökulmista. Sosiaalialalla toimiminen asiakaslähtöisesti
perustuu asiakkaan omiin tavoitteisiin ja tarpeisiin. Huotarin, Laitakari-Svärdin, Laakkon ja
Koskisen mukaan (2003, 20) tuotteen kehittäjän on mietittävä tuotetta asiakkaan
näkökulmasta, sillä tällöin alkuperäiset oletukset tuotteesta tulee testattua asiakkaan
näkemyksiä vasten. Opinnäytetyössämme tuotetta kehitellessä lähdemme liikkeelle
kohderyhmän tarpeista. Kohderyhmä opinnäytetyössämme koostuu kunnan,
varhaiskasvatuksen työntekijöiden ja lasten muodostamasta kokonaisuudesta. Kuntatasolla
tarve oli saada toimintaväline pieniin tiloihin ja lasten liikuntaan. Työntekijät ja lapset saivat
mahdollisuuden käyttää Liikka-Laukkua ja antaa kehitysehdotuksia ja palautetta. Lisäksi
testaamiskertojen avulla pystyimme asettamaan omat oletukset käyttäjien eli
varhaiskasvatuksen työntekijöiden ja lasten näkemysten kanssa rinnakkain. Nämä asiat
mahdollistavat tuotteen kehittämisestä asiakaslähtöistä.
Asiakaslähtöisyyden kokonaisvaltaisuus ilmenee Liikka-Laukun kehittämisessä kuvio 3:n
mukaisesti (Vuokko 1997, 23.) Kuvion 3 elementeistä opinnäytetyössämme esiin tulevat
asiakkaan tarpeet varhaiskasvatuksen kentältä ja omat tavoitteemme kehittää LiikkaLaukkua. Asiakkaiden tarpeet tulevat esille siinä, että tällaisia toimintavälineitä pienten
lasten liikuntaan on rajallisesti saatavilla esimerkiksi perhepäivähoitajien käyttöön, joilla
liikkumistilat ovat erityisen ahtaat. Lisäksi päiväkoteihin kaivataan valmista välineistöä
liikuntatuokion pitämiseen ja liikuntatuokion suunnittelun helpottamiseksi.
Toimintaympäristönä on varhaiskasvatuksen kenttä ja tarkemmin päivähoidon alue.
Prosessissa kehitämme Liikka-Laukkua toimivammaksi ja käyttäjälähtöisemmäksi
toimintavälineeksi ja valmistamme sitä mahdollisesti kohti tuotantoa ja markkinointia.
Lopputuloksena eli tavoitteena opinnäytetyöprosessissamme on tyydyttää
asiakkaiden/käyttäjien eli varhaiskasvatuksen kentältä nousseet tarpeet ja kehittää LiikkaLaukusta heitä hyödyttävä tuote. Tällöin tuotteen olisi tarkoitus olla apuna ja tukena
varhaiskasvatuksen työntekijöiden lapsille tuottamassa liikunnassa ja auttaa myös
liikuntatuokioiden pitämisessä ja suunnittelussa.
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Kuvio 3. Asiakaslähtöisyyden kokonaisvaltaisuus (Vuokko 1997, 23)
5.2 Tuotteen kehittäminen funktioanalyysin avulla
Liikka-Laukkua kehiteltäessä käytimme teoreetikko Papanekin tuotteen suunnitteluun ja
kehittelyyn liittyvää teoriaa pohjana muun muassa palautteen pyytämisessä ja analysoinnissa
(Liite 1) (Suojanen, 1993, 86.). Koko prosessin aikana pyrimme ottamaan huomioon Papanekin
funktiokokonaisuuden eri näkökulmat. Funktioanalyysissä huomio suunnataan tuotteen
funktioiden eli osa-alueiden analysointiin. Teoria jakaantuu kuuteen eri osaan, jotka ovat
käyttö, tarve, telesis/aika, assosiaatiot, estetiikka ja menetelmä.
Tuotteen käyttöä voidaan tarkastella eri näkökulmista, esimerkiksi käyttäjän näkökulmasta,
käyttötarkoituksen näkökulmasta tai käyttötilanteen näkökulmasta (Suojanen, 1993, 85-87).
Kehittelemässämme Liikka-Laukussa käyttäjiä olivat niin lapset kuin aikuisetkin.
Käyttötarkoitus lapsia ajatellen oli se, että Liikka-Laukku toimisi innostajana liikuntaan.
Tarkoituksena oli myös se, että kehitelty toimintaväline tukisi lapsen kokonaisvaltaista
kehittymistä ja tukemista liikunnan avulla. Aikuisia ajatellen tuotteen käyttötarkoituksena on
liikuntatuokioiden suunnittelun helpottaminen. Käyttötilanteen näkökulmaa pohtiessa esille
voidaan nostaa liikunnan mahdollistaminen pienissäkin tiloissa.
Edellä mainittuja näkökulmia tarkasteltaessa voidaan samalla myös huomioida tuotteen
käyttöominaisuuksia:
– Bioteknologiset ominaisuudet:
– Miten tuotteen teknologiset ominaisuudet palvelevat ihmisen biologisia
ominaisuuksia eri tilanteissa?
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– Antropometriset ominaisuudet:
– Miten tuotteen fysikaaliset ominaisuudet vastaavat ihmisen mittoja ja
ulottuvuuksia?
– Psyko-ergonomiset ominaisuudet:
– Miten tuotteen työturvallisuus, havaittavuus, suojaavuus, painavuus,
näkyvyys, häikäisevyys, liukkaus ja istuvuus vastaavat ihmisen psyykkistä ja
fyysistä hyvinvointia?
– Biofysiologiset ominaisuudet:
– Miten ympäristötekijät vaikuttavat tuotteen käyttöön?
– Miten materiaalitekijät vaikuttavat tuotteen käyttöön?
(Salon seudun koulutuskuntayhtymä. 2003.)
Tuotteen tarpeellisuus on lähtöisin asiakkaiden tarpeista, jotka voivat olla hyvin erilaisia.
Opinnäytetyössämme tällaisen työ- ja toimintavälineen tarve nousi suoraan Keravan
kaupungin tarpeesta. Keravan kaupunki kaipasi toimintavälinettä lasten liikuntaan, varsinkin
pienissä tiloissa. Tarpeellisuutta analysoitaessa on hyvä pohtia miksi tuote on suunniteltu ja
minkälaisia tarpeita se tyydyttää, esimerkiksi turvallisuuden, mukavuuden, sosiaalisen
pätemisen, sosiaalisten kontaktien, toiminnan, rauhan vai kauneuden tarvetta. (Suojanen,
1993, 85-87.)
On tärkeää, että tuote ilmentää aikaansa ja niitä oloja, joissa se on syntynyt. Esimerkiksi eri
aikakaudet ja tyylit vaikuttavat tuotteeseen. Liikka-Laukun käyttäminen missä tahansa
ympäristössä ilmentää nykyajan mahdollisuuksia soveltamiseen ja monipuolisuuteen. Lisäksi
Papanekin mukaan on otettava huomioon myös sosioekonominen järjestelmä, jossa tuotteen
on tarkoitus toimia, sillä hänen mukaansa tuotteiden siirtäminen esimerkiksi kulttuurista
toiseen ei ole mahdollista. (Suojanen, 1993, 85-87.)
Assosiaatioihin vaikuttavat pitkälti tekijän mieltymykset ja tuntemukset tiettyjä asenteita ja
arvoja kohtaan. Jokainen kokee erilaisia mielleyhtymiä eri asioista. Tällaisia mielleyhtymiä
syntyy usein väreistä, muodoista, pinnoista, materiaaleista tai kuviomaailmoista.
Mielleyhtymät voidaan jaotella fysiologisiin aistimuksiin, psyykeeseen ja sosio-emotionaalisiin
tekijöihin. (Suojanen, 1993, 85-87.) Liikka-Laukussa suurimpana assosiaatiotekijöinä ovat
värit ja leikkien mielikuvituksellisuus. Näiden avulla pyritään lisäämään lasten innostumista
liikkumisesta.
Estetiikka on tuotteen täsmällisyyttä ja yksinkertaisuutta. Lähtökohtana on erityislaatuisen
tunnetilan kokeminen. Jokin tuotteen ominaisuus herättää ihmisen kauneusaistin toimimaan.
Tuotteen suunnittelija/kehittäjä voi tavoitella esteettistä vaikutelmaa esimerkiksi visuaalisin,
teknisin, materiaalin valinnan ja laaduin keinoin. Tuotteen värejä ja muotoja analysoitaessa
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saadaan esteettisyys helposti aikaan, joten Liikka-Laukun värit ja muodot ovat tärkeässä
asemassa kehittämistä tehdessä. (Suojanen, 1993, 85-87.)
Menetelmää mietittäessä tulevat esiin käytetyt tekniikat ja materiaalit. Menetelmät ja
materiaalit tulisivat olla tarkoituksen mukaan valittuja. Menetelmäfunktiota tarkasteltaessa
on tärkeätä huomata materiaalitekijät, työtekniikan tekijät, taloudelliset tekijät, ekologiset
tekijät ja ergonomiset tekijät. (Suojanen, 1993, 85-87.) Liikka-Laukun kehittämisessä tähän
osa-alueeseen on kiinnitetty huomio lähinnä toimintavälineen käytön suhteen ja materiaalien
toimivuudessa ja kestävyydessä.

6 Opinnäytetyön prosessi

Opinnäytetyön raportista selviää, millainen opinnäytetyön prosessi on kokonaisuudessaan ollut
ja miten se on rakentunut. Opinnäytetyön tekijän oman oppimisen ja tuotoksen toteutumisen
arviointi tulee ilmetä opinnäytetyössä. Hyvä opinnäytetyö rakentuu eri vaiheista. Se alkaa
opinnäytetyön prosessin ideavaiheesta ja päättyy kuvaukseen valmistuvasta opinnäytetyöstä.
Tällaisen prosessin aikana on tarkoitus, että opinnäytetyön tekijän ajatukset kehittyvät ja
tulevat selkeämmiksi. (Vilkka & Airaksinen 2003, 65-66.)
Opinnäytetyön kirjallisessa osiossa pyrimme tuomaan yllä mainitut asiat ja ominaisuudet
meidän opinnäytetyöprosessistamme esille. Kuvaus kokoaa läpikäydyn prosessin vaihe
vaiheelta. Opinnäytetyön prosessi on ollut pitkäkestoinen, sillä Liikka-Laukun pohjatyötä on
tehty jo tammikuusta 2008 lähtien. Prosessin eri vaiheet ovat vaatineet ahkeraa ja maltillista
työotetta (Liite 2).
6.1 Prototyypistä valmiiksi Liikka-Laukuksi
Keväällä 2008 suunnittelimme ja toteutimme prototyypin Liikka-Laukun Elämykselliset
toiminta– ja leikkivälineet eri-ikäisille ihmisille -kurssilla. Tarve tällaiseen, erityisesti pienten
tilojen toiminta- ja leikkivälineeseen, tuli Keravan kaupungilta. Tapasimme Sompion alueen
perhepäivähoitajia ja heidän perhepäivähoidonohjaajansa muutamaan otteeseen. Kyselimme
ideoita mahdollisesta toimintavälineestä liittyen pienten lasten liikuntaan. Myöhemmin
kävimme esittelemässä ideamme ja saimme positiivista palautetta ideoistamme ja
suunnitelmistamme. Liikka-Laukun prototyypin valmistuttua kävimme perehdyttämässä
Sompion alueen perhepäivähoitajat sen käyttöön. Tämän kevään aikana nousi esiin myös idea
opinnäytetyön tekemisestä Liikka-Laukun yhteyteen. Osallistuimme prototyypin kanssa
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Keravan perhepäivähoidon liikuntatapahtumaan toukokuussa 2008 ja tämän tapahtuman
jälkeen jätimme tuotoksemme perhepäivähoitajien käyttöön koko kesäksi.
Kesän jälkeen ryhdyimme miettimään toden teolla opinnäytetyön tekemistä liittyen LiikkaLaukkuun. Alkusyksystä 2008 sovimme tapaamisen Päivi Marjasen kanssa, joka myös ohjasi
kurssin, jolla Liikka-Laukun prototyyppi sai alkunsa. Omat ideamme opinnäytetyön suhteen
liittyivät Liikka-Laukun vaikutukseen lasten liikunnassa. Marjasen kanssa keskusteltuamme
huomasimme aiheen olevan liian laaja ja luovuimme siitä. Marjanen ehdotti meille, että
lähtisimme kehittämään prototyypin Liikka-Laukkua valmiiksi tuotteeksi asiakkaita
kuunnellen. Kehittämisen jälkeen tuotetta voitaisiin mahdollisesti myös tuotteistaa liikeidean avulla. Kiinnostuimme ideasta ja päätimme lähteä suunnittelemaan ideaa
opinnäytetyöksi. Keskustelun yhteydessä selvisi, että meidän ei tarvitse erikseen hakea
tutkimuslupia opinnäytetyöhömme, sillä ne tulivat Lapsen ja nuoren hyvä arki -hankkeen
kautta. Varmistimme asian vielä Keravan kaupungin päivähoidonohjaajalta ja hän kertoi, että
lupia ei tarvitse erikseen hakea, sillä meidän opinnäytetyöprosessiimme ei liity esimerkiksi
vanhempien haastatteluita. Totesimme myöhemmin, että liikeidean tekeminen LiikkaLaukusta oli meille kuitenkin ylitsepääsemätön pala purtavaksi, sillä resurssimme eivät
riittäneet sen työstämiseen. Näin ollen jätimme Liikka-Laukun mahdollisen tuotteistamisen ja
käytön laajentamisen haasteeksi muille. Tutkimusongelmaksemme muodostui Liikka-Laukun
kehittämisprosessi lasten hyvinvointia tukevaksi välineeksi lapsia ja työntekijöitä kuunnellen.
Lähdimme miettimään ja etsimään tulevaan opinnäytetyöhömme liittyvää teoriaa ja
ajankohtaista tietoa sekä suunnittelemaan opinnäytetyöprosessin rakentumista. Halusimme
molemmat toteuttaa opinnäytetyön toiminnallisesti. Prosessia suunniteltaessa huomasimme,
että opinnäytetyössämme voisi ilmetä toimintakeskeisen ja laadullisen tutkimuksen piirteitä.
Vilkan ja Airaksisen mukaan (2003, 9-10, 51-53) toimintakeskeisen opinnäytetyön tuloksena
voi olla konkreettinen tuote ja lisätavoitteina saavutetun tuotoksen prosessin kuvaus sekä
mahdollinen käytännön toiminnan ohjeistaminen ja opastaminen ammatillisella työkentällä.
Lisäksi tuotoksen pitäisi erottua muista tuotteista ja olla yksilöllisen ja persoonallisen
näköinen. Toimintakeskeisen työn kriteereinä Vilkka ja Airaksinen (2003, 9-10, 51-53) pitävät
tuotteen uutta muotoa, tuotteen käytettävyyttä kohderyhmässä ja käyttöympäristössä,
asiasisällön sopivuutta kohderyhmälle, houkuttelevuutta, informatiivisuutta, selkeyttä ja
johdonmukaisuutta. Meidän prosessin tavoitteena oli kehitellä prototyyppiä lasten ja
työntekijöiden avulla käyttäjälähtöisemmäksi.
Kehittämistyön välineinä prosessissa olivat Liikka-Laukun prototyypin testaus, kokeiluista
pyydettävä palaute ja omat havainnoinnit testauskerroista muistiinpanojen ja kuvien avulla.
Palautelomakkeet pohjautuivat avoimiin kysymyksiin. Valitsemamme menetelmät
osoittautuivat laadullisen tutkimusmenetelmän piirteiksi, sillä Eskolan ja Suorannan mukaan
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(1999, 15–24) havainnoinnit ja haastattelut ovat laadullisen tutkimusmenetelmän tyypillisiä
ominaisuuksia. Lisäksi tutkittavien eli tässä tapauksessa lasten ja varhaiskasvatuksen kentän
työntekijöiden mielipiteiden huomioon ottaminen liittyy olennaisesti myös laadullisen
tutkimuksen tekoon.
Alkuideoiden jälkeen olimme yhteydessä Keravan päivähoidon ohjaajaan ja Sompion
päiväkodin johtajaan ja kysyimme heiltä halukkuutta yhteistyöhön. Tarkoituksena oli, että
pyydämme Sompion alueen perhepäivähoitajilta kirjallista palautetta palautelomakkeen
muodossa kesän Liikka-Laukku kokeiluista. Näin pystyimme hyödyntämään Liikka-Laukun
kesän aikaisen testaamisen prosessissa. Lisäksi tarkoituksenamme oli mennä itse pitämään
liikuntatuokioita Sompion päiväkodin leikkikoululaisille Liikka-Laukkua käyttäen. Sovimme
Keravan kaupungin päivähoidon ohjaajan kanssa, että teemme yhteistyötä suoraan Sompion
päiväkodin ja Sompion alueen perhepäivähoitajien kanssa. Sovimme myös, että lähetämme
valmiin opinnäytetyön yhteistyökumppaneillemme ja pidämme heidät ajan tasalla koko
opinnäytetyöprosessin ajan. Lisäksi tarkoituksena oli jättää valmis, kehitelty versio LiikkaLaukusta Keravan kaupungin päivähoidon käyttöön. Nämä yhteistyökuviot työelämän kanssa
toivat opinnäytetyöprosessiimme lisää toiminnallisuuden piirteitä, sillä Vilkka ja Airaksinen
toteavat (2003, 16-17) toimeksiantajan olevan ominaista toiminnalliselle opinnäytetyölle.
Tarve osoittautuu tämän kautta konkreettiseksi ja näkyväksi. Lisäksi oman ammatillisen kuvan
antaminen ja suhteiden luominen työelämän kanssa helpottuvat toimeksiantajan kautta.
Työstimme opinnäytetyömme suunnitelmaa ja esittelimme sen joulukuun alussa vuonna 2008.
Suunnitelma sisälsi pohjan tulevalle opinnäytetyön teoriataustalle, tutkimusongelman,
alustavan opinnäytetyön etenemisprosessin kuvauksen ja alkutilanteen kuvauksen. Tämän
jälkeen kävimme Sompion alueen perhepäivähoitajien kuukausikokouksessa pyytämässä heiltä
kesän kokeiluista kirjallista palautetta. Olimme tehneet vapaamuotoisen palautelomakkeen
teemoittain Papanekin funktioanalyysiin liittyvien alueiden pohjalta. Katsoimme kyseisen
teorian olevan hyvä apuväline tuotteen kehittämisessä, sillä tämän teoria sisältää monta
hyvää näkökulmaa tuotteen suunnitteluun liittyen. Liikka-Laukun prototyypin olimme myös
luoneet Papanekin teorian pohjalta.
Palautelomake pohjautui avoimiin kysymyksiin, jotta vastaajilla olisi mahdollisuus tuoda
mielipiteensä esiin omin sanoin (Liite 1). Avoimet kysymykset käsittelivät Liikka-Laukun
nimeä, leikkejä, välineitä, vihkoa, Liikka-Laukun esteettisyyttä ja tekniikkaa, aikuisen
näkökulmaa lasten mielipiteistä Liikka-Laukusta sekä sen käyttöä. Palautelomakkeessa
kysymyksiä oli yhteensä 17. Kysymysten myötä saimme käytettävyyden moninaisen
näkökulman esiin ja pystyimme takaamaan jokaisen kehittämisen kannalta olennaisen osaalueen esiin tulemisen ainakin jossakin määrin. Palautelomakkeeseen vastasi Sompion alueen
perhepäivähoitajat ja muutama päiväkodin työntekijä.
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Esiin nousi yleisellä tasolla olevia kehitysideoita ja yksittäisiä, pieniä muutosehdotuksia.
Kaikissa palautteissa ilmeni positiivinen ajatus Liikka-Laukun avusta lasten liikuntaa
suunnitellessa sekä täysin uudenlaisesta mahdollisuudesta ja helppoudesta järjestää
liikkumista missä tahansa. Leikkeihin liittyen muutamassa palautteessa mainittiin LiikkaLaukun leikkien vaikeus alle 2-vuotiaiden kanssa leikittäväksi, sillä tämän ikäiset lapset
tykkäävät usein seurailla vierestä ja osallistua omalla tavalla mukaan. Lapsien mielipiteet
testauksissa olivat olleet pelkästään positiivisia. Kaikissa palautteissa oli jollain tasolla
mainittu Liikka-Laukun vihkon epäkäytännöllisyys, joka hankaloitti myös Laukun käyttöä
kokonaisuudessaan. Siihen toivottiin parannuksia. Uusia nimiehdotuksia ei ollut, LiikkaLaukku-nimeä pidettiin osuvana ja innostavana. Välineissä ja leikeissä oli työntekijöille niin
tuttuja kuin uusiakin, joten vaihtelevuus oli mielipiteiden mukaan hyvä.
Palautteissa esiin tulleet ajatukset ja ehdotukset jaottelimme Papanekin määrittelemää
funktiokokonaisuutta hyväksi käyttäen Liikka-Laukun tarpeen, käytön, menetelmien,
estetiikan, assosiaatioiden ja aikaan liittyviin osa-alueisiin. Tämän jaottelun myötä saisimme
tarkemman käsityksen ja kokonaiskuvan siitä, mitä lähtisimme kehittämään ja miten
mahdollisesti kehittämisen tekisimme. Palautteiden lisäksi havainnoimme lasten toimimista
liikuntatuokioilla, joissa Liikka-Laukku oli käytössä, ja samalla kysyimme lasten omia
mielipiteitä. Kävimme pitämässä Sompion päiväkodin leikkikoululaisille kolme liikuntatuokiota
Liikka-Laukkua apuna käyttäen. Koska meitä oli kaksi, toinen pystyi tekemään havaintoja
toisen ohjatessa liikuntatuokiota. Dokumentointi havainnointikerroista tapahtui kirjaamalla
havainnot muistiin ja saimme myös luvan kuvata liikuntatuokioita digitaalisella kameralla.
Havaintoja liikuntatuokioista teimme palautelomakkeen alueita hyväksi käyttäen. Havaintojen
runkona oli lasten reagoiminen Liikka-Laukun ulkonäköön, lasten suhtautuminen välineistöön,
vihkon toimivuus, sisältö ja lasten kommentit liikuntatuokiosta sekä laukun kokonaisuus.
Ensimmäisellä havaintokerralla painotimme laukun esittelyyn ja laukkuun tutustumiseen.
Lapset vaikuttivat ensimmäisellä kerralla ujoilta, eivätkä meinanneet uskaltaa leikkiä
mukana. Ohjaajan toiminta osoittautui hyvin tärkeäksi, sillä osa leikeistä oli vieraita ja lapset
tarvitsivat esimerkkiä. Tuokion lopussa osa lapsista vaikutti jo väsyneeltä. Lapsien mielestä
tuokio oli kuitenkin kiva ja monella oli tullut tuokion aikana hiki. Näin saimme havainnoitua
Papanekin kokonaisuuteen liittyvää käytön funktiota ja heräteltyä lapsissa mielipiteitä LiikkaLaukun suhteen.
Toisella kerralla lapset selvästi jo tunnistivat meidät ja Liikka-Laukun käyttökin oli tuttua,
sillä Laukku oli ollut leikkikoululaisten omatoimisessa käytössä. Tämä osoitti Liikka-Laukun
herättäneen mielleyhtymiä aikaisempaan liikuntatuokioon ja omiin testauksiin. Lapsille oli
selvästi jäänyt hyvä mieli Liikka-Laukun kanssa toimimisesta. Painotimme toisella kerralla
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havainnoinnit lasten mielipiteisiin leikeistä ja valokuvien ottamiseen. Mukavimpina leikkeinä
pidettiin eläinaiheisia leikkejä kuten Kanat orrella ja Hännän ryöstöä. Nopan heitto ja uuden
leikin valikoituminen eri leikkien välissä osoittautuivat hyväksi hengähdystauoksi. Lasten
mielipiteissä esiin tulivat liikkumisen tehokkuus, sillä moni totesi, että leikkiessä ja liikkuessa
tuli hiki. Lisäksi hyppimisleikeistä pidettiin. Monen lapsen mielestä leikit olivat kivoja ja
mielipiteet seurailivat toisten mielipiteitä. Jotkut tytöistä olisivat halunneet vielä jatkaa
liikuntatuokiota. Kokonaisuudessaan Liikka-Laukku osoittautui kiinnostavaksi, sillä lapset
kyselivät liikuntatuokion jälkeen Liikka-Laukun perään. He olisivat halunneet laukun jäävän
omaan päiväkotiin.
Näistä kahdesta testauskerrasta havaintona oli lisäksi lasten huomion kiinnittyminen LiikkaLaukkuun, sillä he kuuntelivat todella tarkkaan aina ohjeet ja mistä on kyse. He eivät
kuitenkaan osoittaneet kiinnostusta laukun tutkimiseen ainakaan meidän testauskertojen
aikana. Nopan heittäminen oli ehdoton suosikki lasten keskuudessa liikuntatuokioiden aikana,
sillä oli tarkkaan pidettävä huolta siitä, kenen vuoro on noppaa heittää ja onko jokainen
varmasti saanut heittää. Muita Laukun välineitä käytettiin ohjeiden mukaan, mutta kiinnostus
niitä kohtaan ei osoittautunut yhtä mieleiseksi kuin noppaa kohtaan. Ainoastaan
sukkahousuista tehtyjä häntäpalloja kuvailtiin rumiksi.
Testauskerrat toivat esiin Liikka-Laukun vihon toimimattomuuden, sillä sitä oli todella
hankala käyttää kiinnitysmekanismin vuoksi. Ottamamme kuvat vahvistivat edellä mainittuja
havaintoja sekä osoittivat Liikka-Laukun olevan innostaja lasten liikkumiseen, sillä lapset
keskittyivät liikuntaleikkeihin ja olivat mielellään mukana. Kolmas testauskerta painottui
Liikka-Laukun prototyypin ja kehitellyn Liikka-Laukun vertailuun. Esittelimme uuden näköisen
Liikka-Laukun lapsille ja leikkikoulun ohjaajalle ja testasimme uusia eläinaiheisia leikkejä
yhdessä lapsien kanssa leikkien. Tuokion jälkeen kyselimme lasten- ja leikkikoulun ohjaajan
mielipiteitä uudesta Liikka-Laukusta, sen toimivuudesta ja käytöstä.
Palautteiden ja havainnointien kirjaamisen jälkeen analysoimme niitä yhdessä Papanekin
funktiokokonaisuutta avuksi käyttäen. Tällä tavalla saimme kokonaisuuden havaintojen ja
palautteiden myötä tulleista kehitysehdotuksista ja pystyimme näkemään kohdistuivatko omat
havainnoinnit samoihin aiheisiin kuin työntekijöiden mielipiteet ja toivatko lasten ajatukset
esiin tärkeitä asioita esiin ryhdyttäessä kehittämään Liikka-Laukkua.
Kehittämistarpeet olivat havainnoissa ja palautteissa lähes samoihin asioihin liittyviä. LiikkaLaukun tarpeeseen liittyen ilmeni työntekijöiden tyytyväisyys saada heidän suunnitteluaan ja
liikuntatuokion ohjaamista helpottava tuote. Lisäksi Liikka-Laukun monipuolisuudelle oli
tarvetta, sillä pieniin tiloihin ei kauheasti ole välineitä. Käyttöön ja menetelmiin liittyviä
ehdotuksia ja huomioita olivat vihkon toimimattomuus, nopan heiton suosio ja joidenkin
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Laukussa olevien välineiden turvallisuuden tarkistaminen esimerkiksi köyden lyhentäminen.
Lisäksi ehdotettiin ikäryhmän miettimistä, jotta käyttö olisi luontevampaa. Innostavuus
liikkumaan oli mielleyhtymiin liittyvä asia, joka nousi palautteissa ja havainnoissa.
Innostavuuden mahdollistamiseksi ulkonäkö ja estetiikka olivat asioita, joihin kannatti
kiinnittää huomiota kehitystä tehdessä.
Näiden jäsentelyjen myötä pystyimme aloittamaan konkreettisen kehittämistyön
toteuttamisen. Mietimme kohta kohdalta, miten pystyisimme muuntamaan laukun ehdotusta
vastaavaksi. Yhdistimme aineistojen samankaltaiset kehitysehdotukset ja otimme huomioon
myös hyvänä pidetyt piirteet. Analyysitapa, jolla havainnot ja palautteet käsittelimme, sisälsi
sisällönanalyysin piirteitä. Sisällönanalyysi on menetelmätapa, jossa analysointi tapahtuu
aineistoa eritellen, yhtäläisyyksiä ja eroja etsien. Tällä menetelmällä pyritään saamaan
tutkittavasta asiasta kuvaus tiivistetyssä muodossa. Sisällönanalyysin turvin kerätty aineisto
pystytään järjestämään johtopäätöksiä varten. (Tuomi & Sarajärvi. 2002, 110-116.)
Palautteiden ja havaintojen jäsentelyn avulla esiin nousi rutkasti kehitysideoita, joista
pystyimme tekemään päätöksiä tuotteen kehittämisen edistämiseksi. Kohteita, joita
lähdimme laukussa kehittämään, olivat Liikka-Laukun käytön yksinkertaistaminen ja
helpottuminen, lasten mielipiteistä nousseen mielikuvituksellisuuden ja eläinaiheisuuden
lisääminen, ikäryhmän supistaminen, värien muuttaminen, nopan heiton muuttaminen,
teorian vastaaminen laukun sisältöön ja vihkon yksinkertaistaminen sekä kestävyys.
Yksittäiset ehdotukset auttoivat meitä varsinaisessa kehittämistyössä.
Valmiin Liikka-Laukun testaamisen jälkeen pyysimme vielä vertailevaa palautetta LiikkaLaukun prototyypistä ja kehitellystä Liikka-Laukusta. Lisäksi kehitellyn version testaus
Sompion päiväkodin tutussa leikkikouluryhmässä antoi meille itselle vertailumahdollisuuden
Liikka-Laukun prototyypin ja uuden Liikka-Laukun välillä. Suurimpina vertailuina korostuivat
materiaalit, värit, Liikka-Laukun vihko sekä leikit.
6.2 Tuloksena valmis Liikka-Laukku
Kehittämisprosessin tuloksen syntyi uudenlainen Liikka-Laukku. Sen keskeisenä tavoitteena on
saada lapset liikkumaan liikunnan eri osa-alueisiin liittyvien leikkien avulla varhaiskasvatuksen
parissa. Liikka-Laukku antaa mahdollisuuden edistää lapsen omaehtoista liikuntaa. Sen
leikkien avulla pyritään lisäämään myös lasten väri-, numero- ja kehon eri osien tuntemusta
sekä ottamaan huomioon aistit ja niiden avulla liikunnan monipuolisuuden. Lisäksi LiikkaLaukku on apu- ja samalla toimintaväline 3-5-vuotiaiden lasten liikuntatuokion vetäjälle.
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Värien, numeroiden, leikkien, toisten lasten kanssa olemisen ja yhteistyön avulla LiikkaLaukku pyrkii tukemaan lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Liikka-Laukussa on myös Stakesin
(2005) Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset otettu huomioon, sillä Liikka-Laukku on tehty
helpoksi apuvälineeksi lasten liikuntamääräsuosituksen täyttämiseksi eli Liikka-Laukun avulla
kahden tunnin liikuntamäärän suosituksesta osa voisi täyttyä jo päivähoidossa. Liikka-Laukun
leikit vaihtelevat eri osa-alueilla fyysisesti rasittavista leikeistä rentoutumiseen asti, joten
suositukset lyhyistä aktiviteettijaksoista ja liikunnan monipuolisuudesta lasten päivässä
tulevat huomioiduksi Liikka-Laukussa. Liikka-Laukku on hyvä esimerkki liikunnan
toteuttamiseen missä tahansa tilassa. Liikunta on polttava puheenaihe, joten ajankohtaisuus
tällaiseen tuotteeseen on varmasti oikea.
Kehitellystä Liikka-Laukusta löytyvät seuraavat välineet:
-

leikkivihkonen (Liite 3)

-

värinoppa

-

numeronoppa

-

häntäpallo(t)

-

(puhallettava) pallo

-

ilmapallopussi

-

iso lakana

-

liikennevalokortit

-

kehokuvakortit

-

kangasnauhat

-

naru/köysi

-

hernepussit

-

sanomalehtitötteröt

Muutoksia syntyi esiin tulleiden ideoiden myötä. Ehdotuksista nousi esille iän suuntaaminen 35-vuotiaisiin lapsiin, sillä 1-2-vuotiaiden kanssa toteutettava liikunta pohjautuu pitkälti
vauvajumpan tapaiseen liikkumiseen ja tämän soveltaminen Liikka-Laukun leikkeihin olisi
varhaiskasvatuksen työntekijöiden mielestä liian haastavaa. Lisäksi varhaiskasvatuksen
liikuntasuosituksissa on todettu, että alle 3-vuotiaiden liikunta on pääsääntöisesti
omaehtoista. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2005. 10-11.) Näiden perusteiden myötä
supistimme Liikka-Laukun kohderyhmäksi 3-5-vuotiaat lapset. Ottamalla huomioon Nummisen
(1999, 11) esiin tuoman Gallahuen (1993) kuvion asettamat varhaiskasvatuksen liikunnan
tavoitteiden motoristen tekijöiden perustaidot, saimme Liikka-Laukun leikkien alueet
vastamaan teoriaa. Tämän myötä myös osa leikeistä karsiutui pois. Jäljelle jäivät
liikkumistaidot, tasapainotaidot ja käsittelytaidot. Nämä kolme taitoaluetta yhdistimme
väreihin sillä teoreettisessa viitekehyksessä Sillanpään (1996, 21) mukaan 3-5-vuotias lapsi
oppii tuntemaan kolme neljästä pääväristä.
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Papanekin funktiokokonaisuuden käytön ja estetiikan osa-alueet tulevat näiden muutoksien
myötä huomioiduiksi työssämme, sillä värit ja yksinkertaisuus ovat tärkeimpiä suunnittelijan
työkaluja. Lisäksi värit tuovat Laukulle näkyvyyttä ja havaittavuutta sekä näiden myötä
innostavuutta. Käytön yksinkertaistamiseksi päätimme tehdä uuden kolmen värin värinopan ja
pudottaa yhden värin kokonaan pois. Päädyimme valitsemaan väreiksi liikennevalojen värit,
jotta lapset muistaisivat värit myös liikkuessa liikenteessä. Liikkumistaitojen tunnusväriksi tuli
punainen, tasapainotaitoalueen väriksi tuli keltainen ja käsittelytaitojen väri oli vihreä.
Muutimme koko Liikka-Laukun värit taitoalueiden värien mukaisiksi eli punaiseksi, keltaiseksi
ja vihreäksi. Kirkkaat värit auttavat lapsia muistamaan toimintavälineen olemassa olon sekä
mahdollisesti innostavan liikuntaan. Väreissä otimme lasten mielipiteet ja toiveet huomioon.
Liikka-Laukun prototyyppi (kuva 4) oli ulkonäöltään synkkä. Lasten palautteissa toivottiin
kirkkaita värejä, joten päädyimme liikennevalojen väreihin Liikka-Laukkua (kuva 5)
kehitettäessä. Tästä muutoksesta lapset pitivät, sillä Liikka-Laukku kiinnitti lasten huomion
heti sisään mentyämme ja he olivat innoissaan.
Huomioiduksi tuli myös Papanekin funktiokokonaisuuden menetelmien osa-alue, sillä LiikkaLaukun kangasmateriaaleihin kiinnitimme erityisesti huomiota. Liikka-Laukun prototyypin
joustavat materiaalit olimme korvanneet kestävämmällä kankaalla, mikä osoittautui hyväksi
valinnaksi käytössä, sillä laukkua saatetaan käyttää sisällä tai pihalla. Lisäksi välineet ovat
lasten käsissä jatkuvasti, niin kestävyys on erittäin tärkeää. Esimerkiksi pyyhkeen korvasimme
lakanalla ja häntäpallot teimme sukkahousujen sijaan kestävästä kankaasta. Näillä
muutoksilla saimme luotua Liikka-Laukun välineiden ja materiaalien välille luontevan
yhteyden, joka takaa Liikka-Laukun toimivuuden. Näiden muutoksien myötä myös ulkonäkö
muuttui lasten mielestä mukavammaksi. Välineet rakensimme yksinkertaisiksi, sillä lapsien on
helpompi oppia uusia asioita yksinkertaisten toimintojen kautta. Lisäksi otimme huomioon
omat kykymme, sillä kehittäminen vaati käsityötaitoja.
Koska nopanheitto oli lasten mieleen, päätimme lisätä myös numeronopan Liikka-Laukun
sisältöön. Näin saimme Liikka-Laukun toimivammaksi, sillä värinopan ja numeronopan avulla
saadaan valittua leikki taitoalueelta. Numeronoppa on avuksi, sillä numeroiden osaaminen
edistää osaltaan lapsen kehitystä. Leikit, jotka valikoituivat mukaan Laukkuun, olivat
mielestämme parhaiten taitoalueita vastaavia leikkejä. Jäljelle jääviä välineitä parantelimme
lähinnä ulkonäöllisesti muuttamalla värit uuden Liikka-Laukun mukaisiksi ja muutimme
välineitä myös turvallisimmiksi, esimerkiksi lyhentämällä köyttä. Pitkän köyden kanssa
saattaisi tapahtua vaaratilanteita.
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Esimerkkejä Liikka-Laukun välineiden materiaaleista:
Teimme häntäpallot värillisistä kankaista, joiden sisään laitoimme vaahtomuovia. Hernepussit
syntyivät kankaasta ja sisälle laitoimme makaronia tai herneitä. Sanomalehtitötteröt on
tarkoitus muotoilla jokaisella liikuntatuokiolla oman tyylisiksi laukussa olevista
sanomalehtiarkeista.
Lapsilähtöisyys nousi kehitysvaiheessa erityisesti leikkien ohjeistusta mietittäessä. Lapset
pitivät eläimistä, joten päätimme muokata leikit eläinaiheisiksi ohjeistuksiltaan. Tämä tukisi
lasten kognitiivisia kykyjä esimerkiksi leikin hahmottamisessa. Eläinaiheiden myötä leikit
saattaisivat jäädä myös helpommin lasten mieleen ja he voisivat hyödyntää niitä
omaehtoisessa liikkumisessa. Nämä muutokset tuovat näkyväksi Papanekin
funktiokokonaisuuden tarpeen osa-alueen, sillä kehitykset ovat lähteneet käyttäjien tarpeista
ja mieltymyksistä.
Suurimman muutoksen sisällöllisesti ja ulkonäöllisesti teimme Liikka-Laukun leikkivihkossa,
sillä leikkivihkosen luonnos osoittautui hankalaksi käyttää. Vihkon muutimme kansiomuotoon,
jotta sen käyttö olisi helpompaa ja se kestäisi käyttöä paremmin. Kansion sisältö muodostui
Liikka-Laukun ohjeista, joita käyttäjät pitivät erityisen tärkeinä perehtymisen kannalta.
Kansion sivut olimme laittaneet muovitaskuihin ja paperit olimme muuttaneet värillisiksi.
Nämä toimet olivat todella hyödyllisiä, sillä uuden laukun arvioinnissa saimme kehuja uuden
kansion toimivuudesta ja käyttöohjeiden hyödyllisyydestä. Lisäksi itse totesimme kestävyyden
olevan varmasti parempi kuin aikaisemmassa, sillä muovitaskut edistävät sitä. Kansio rakentui
lisäksi Nummisen (1999, 11) esiin tuoduista Gallahuen (1993) mukaisista taitoalueista eli
liikkumistaidoista, tasapainotaidoista ja käsittelytaidoista. Nämä taitoalueet on määritelty
kansiossa, jotta varhaiskasvatuksen työntekijät saavat perustan kyseisistä taitoalueista.
Jokaiseen taitoalueeseen kuuluu kuusi leikkiä (Liite 3). Leikkien lisäksi kansion loppuun
liitettiin Liikka-Laukkuun liittyvät välinekortit, jotta ne säilyisivät paremmin.
Leikkien ohjeet muutimme suurimmilta osin eläinaiheisiksi ja niitä muokkasimme
yksinkertaisemmiksi. Leikkeihin lisäsimme myös vaihtoehtoja soveltamiseen lapsen iän
mukaan. Ainoana miinuksena nousi esiin leikkien toistuvuus, mutta ohjaajan soveltaminen on
Liikka-Laukun käytössä sallittua, joten tämäkin haitta pystytään ylittämään. Lisäksi Laukun
nimen ja kokonaisuuden säilyminen melko samanlaisena kuin Liikka-Laukun prototyyppi
auttaa Sompion päivähoidon lapsilla saamaan mielleyhtymiä tutusta välineestä, jonka käyttö
on jo tuttua. Lisäksi eläinaiheisuus voi olla monelle lapselle mieleen ja tämän myötä lapset
saattavat helpommin innostua liikkumaan.
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Vertailevassa palautteessa miellettiin, että kehitelty laukku ja sen sisältö lisäävät lasten ja
aikuisten sosiaalisuutta, helpottavat liikkumista ja auttavat löytämään liikuntakulttuurin myös
sellaisten kanssa, jotka eivät liikunnasta paljoakaan välitä.

Kuva 4. Liikka-Laukun Prototyyppi

Kuva 5. Valmis Liikka-Laukku
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7 Ammatillinen kasvu

Ammatillisella kasvulla tarkoitetaan yksilön valmiuksien, ammatillisten taipumuksien ja
pyrkimyksien kehittymistä. Perusta tälle on yksilön omaehtoisessa halussa oppia ja kehittyä.
Ammatillinen kasvu perustuu jatkuvaan ja elinikäiseen oppimiseen. Osa ammatillisesta
kasvusta on työtilanteisiin sidoksissa olevaa oppimista, jonka keskeisenä välineenä on
vuorovaikutus. (Ruohotie 1996, 72.) Opinnäytetyö on opiskelijan ammatillista kasvua
kehittävä kokonaisvaltainen prosessi. Opinnäytetyö antaa opiskelijalle valmiuksia työelämän
kehittämiseen tutkimuksellisin ottein ja uusien ratkaisujen tuottamiseen esimerkiksi
tuotteina. Opinnäytetyön avulla pyritään myös kehittämään yhteistyötä ja kykyä toimia
verkostoissa. (Laurea-Ammattikorkeakoulu 2008.)
Ammatillinen kasvu tulee esiin opinnäytetyöprosessissamme muun muassa motivaation
säilymisen ja suunnitelmallisuuden kautta. Prosessin missään vaiheessa ei ole esiintynyt
merkkejä luovuttamisesta tai motivaation kokonaan häviämisestä. Olemme asettaneet
itsellemme tietyt tavoitteet ja tämän myötä asennoituminen opinnäytetyöprosessiin on ollut
sen mukaista. Tavoitteiden myötä suunnitelmallisuus on tullut näkyväksi prosessin aikana.
Olemme miettineet tarkkaan jo syksyllä 2008 opinnäytetyösuunnitelmaa tehdessämme, mitä
asioita teemme milläkin viikolla ja tämä on auttanut opinnäytetyön eteenpäin viemisessä.
Koemme kehittyneemme opinnäytetyöprosessin aikana suunnitelmallisen työotteen
käyttämisessä. Tämä edesauttaa tulevassa työssä ja sen tuomissa haasteissa.
Asiantuntijuus liittyy olennaisesti ammatilliseen kasvuun. Asiantuntijuudelle on monenlaisia
määritelmiä. Eteläpellon mukaan (1997, 100) se syntyy teoreettisen tiedon, käytännön tiedon
ja hiljaisen tiedon vuorovaikutuksen tuloksena. Tässä yhteydessä hiljaisella tiedolla
tarkoitetaan kokemuksen ja kehon tietoa, jota on vaikea muille jakaa konkreettisesti.
Asiantuntijuus saa pohjan koulutuksen kautta, mutta se vahvistuu edelleen työelämässä.
Uusitalon mukaan (2005, 56) ammattiin kasvaminen on oppimista ja sosiaalistumista
työyhteisöön tai työelämään. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että opiskelijoiden työssä
oppimisessa on vaiheita, joiden mukaan opiskelijan ammatillinen kehittyminen ja oppiminen
etenevät. Opinnäytetyöprosessi on antanut meille paljon teoreettista tietoa. Lisäksi olemme
saaneet käytännön tietämystä työelämästä yhteistyökumppaneiden kautta niin konkreettisesti
kuin hiljaisen tiedon kautta.
Sosionomin asiantuntijuudella tarkoitetaan kykyä tarkastella asiakkaan tai asiakasryhmän
arjen jatkuvuutta, sosiaalista osallisuutta ja toimintakykyyn liittyviä tarpeita yksilön ja
yhteiskunnan näkökulmasta. Sosiaalisen asiantuntijuus merkitsee sitä, että on kyky nähdä
yksityisessä yleisempi rakenne ja tunnistaa asioiden välisiä yhteyksiä. Tämän kautta pystytään
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tarjoamaan asiakkaalle elämäntilanteeseen tukea, ohjausta ja elämää helpottavia palveluita.
(Borgman ym. 2001, 9.) Lisäksi Murto ym. (2004, 26) näkevät sosiaalisen asiantuntijuuden
tarpeen taustalla yhteiskunnallisista prosesseista ilmenevät sosiaaliset ongelmat, joihin
katsotaan välittömäksi puuttua. Tulevina sosionomeina olemme ymmärtäneet
opinnäytetyöprosessin kautta, että jokainen ihminen on omanlaisensa yksilö, eikä teoriatietoa
voi liittää suoraan esimerkiksi ihmisen kehitykseen. Tämä otettiin opinnäytetyöprosessin
avulla huomioon liikuntatuokioiden suunnittelussa ja pitämisessä sekä myöhemmin LiikkaLaukun kehittämisessä.
Yhteistyöhön liittyvät taidot ovat olleet merkittävänä osana opinnäytetyöprosessiamme. Tämä
on vaatinut meiltä taitoja työskennellä sekä lasten että aikuisten kanssa ja kuunnella heidän
mielipiteitään. Yhteistyön avulla olemme saaneet kehittää verkosto-osaamistamme.
Verkostot, joissa opinnäytetyöprosessin aikana olemme olleet, ovat antaneet meille tukea ja
palautetta. Näiden avulla olemme pystyneet rakentamaan opinnäytetyöprosessistamme eheän
kokonaisuuden. Olemme kokeneet, että toimeksi annetulla opinnäytetyöllä on ollut hyvä
vaikutus ammatilliseen kasvuumme. Se on kehittänyt vastuun ottamisen taitoa ja laajan,
pitkäkestoisen projektin hallintaa, johon kuuluvat suunnitelman laatiminen, tietynlaiset
toimintaehdot ja tavoitteet sekä aikataulutettu toiminta ja tiimityö.
Opinnäytetyön teoriaosuus on vaatinut meitä kehittämään myös omia tiedonhakutaitojamme.
Syksyllä 2008 saimme kattavan opetuksen liittyen tiedonhakuun eri tietokannoista. Tämä
auttoi meitä saamaan moniulotteisemman näkökulman opinnäytetyön aiheeseemme.
Tiedonhaku antoi meille eväitä tulevaan ja mahdollisuuden kehittää omaa ammatillista
kasvua jatkuvasti.
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8 Loppupohdinta

Pohdittaessa koko opinnäytetyön prosessia koemme saaneemme paljon eväitä tulevaisuuden
varalle. Opinnäytetyö on opettanut meitä käyttämään verkostomaista työotetta ja luomaan
suhteita työmaailmaan. Verkostomainen työote mahdollistaa sen, että eri alojen toimijat
voivat jakaa omaa asiantuntijuuttaan toisille.
Tärkeitä eettisiä periaatteita ovat vapaaehtoisuus, prosessiin osallistuvien henkilöiden
suojaaminen ja luottamuksellisuus. Lisäksi on tärkeää, että vaitiolovelvollisuutta
noudatetaan. (Frilander-Paavilainen 2005, 185.) Tarkastellessamme opinnäytetyötämme
huomaamme näiden eettisten periaatteiden toteutuneen. Kehittäessämme Liikka-Laukkua
yhteistyössä lapsien ja työelämän kanssa vapaaehtoisuus on ilmennyt innokkuutena lähteä
mukaan kehittämään tällaista toimintavälinettä. Olemme huomioineet
yhteistyökumppaneiden suojaamisen Liikka-Laukun kehittämistyössä. Saimme Keravan
päivähoidon ohjaajalta suostumuksen siihen, että meidän ei erikseen tarvitse hakea
tutkimuslupaa opinnäytetyön tekoon, sillä prosessiin ei kuulu vanhempien haastatteluja vaan
toiminta painottuu konkreettiseen tuotteeseen. Lisäksi Lapsen ja Nuoren Hyvä Arki- hankkeen
tutkimusluvat Keravalla kattavat meidän opinnäytetyön. Osallistuvien henkilöiden
suojaaminen tulee esille myös siinä, että pyysimme Sompion päiväkodin johtajalta ja Sompion
alueen perhepäivähoitajien ohjaajalta luvan, että saamme mainita kyseisen päiväkodin sekä
alueen perhepäivähoitajat opinnäytetyössämme. Sompion päiväkodin leikkikoulun ohjaajan
kanssa sovimme, että hän tiedottaa lasten vanhemmille Liikka-Laukkuun liittyvästä
toiminnasta. Samalla saimme päiväkodilta luvan lasten valokuvaamiseen. Nämä asiat
osoittavat edelleen henkilöiden suojaamiseen. Leikkikoulussa kuulemamme asiat esimerkiksi
lasten nimet ja muut lapsiin liittyvät asiat pidämme omana tietonamme ja tilanteista otettuja
kuvia käytämme vain tässä työssä ja hävitämme aineistot prosessin päätyttyä.
Luotettavuutta arvioidaan yleensä teoriaan perehtymisen, saadun aineiston, sen analyysin ja
loppuraportin luotettavuuden näkökulmista. Luotettavuuden perustana ovat vahva ja
monipuolinen kuvaus tarkasteltavasta asiasta, analyysista ja raportoinnista. (FrilanderPaavilainen 2005, 177.) Opinnäytetyössämme luotettavuuden arviointi perustuu tuotteen
kehittämisen prosessiin, saatujen palautteiden analysointiin ja koko prosessin raportointiin.
Koko kehittämisprosessin luotettavuutta osoittaa muun muassa se, että Liikka-Laukku on
kehitetty yhdessä käyttäjien kanssa ja kehittämistarpeet ovat tulleet Liikka-Laukun
käyttäjiltä itseltään. Lisäksi osoitus luotettavuudesta on, että olemme analysoineet
käyttäjiltä saadut palautteet huolella muun muassa sisällönanalyysia käyttäen. Mielestämme
myös opinnäytetyön prosessin tarkka kuvaus kohta kohdalta osoittaa sen luotettavuutta.
Lähteitä olemme työssämme pyrkineet käyttämään monipuolisesti ja laajasti. Olemme
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käyttäneet niin vanhempaa kuin uuttakin tietoa, mutta näitä olemme tarkastelleet kriittisesti
rinnakkain. Huomasimme paljon yhtymäkohtia vanhemman ja uudemman tiedon välillä ja
tämän takia päätimme tarkastella niitä rinnakkain. Suurin osa lähteistä koostuu erilaisesta
kirjallisuudesta. Lähteisiin pyrimme saamaan mukaan myös artikkeleita ja luotettavia
internet-lähteitä.
Opinnäytetyön teossa esiin ovat nousseet myös sosiaaliset taidot. Sosiaalisilla taidoilla
tarkoitetaan yksilön toimimista ryhmän jäsenenä ja kykyä neuvotella ja ratkoa sosiaalisia
konflikteja. Selkeä viestintä, toisista huolehtiminen ja omien aggressioiden hallinta kuvaavat
sosiaalisia taitoja. (Himberg & Jauhiainen, 2000, 81.) Opinnäytetyön teko parin kanssa on
edellyttänyt meiltä molemmilta sosiaalisia taitoja. Parin kanssa työskentely on vaatinut
joustavuutta ja tiivistä yhteistyötä. Kummallakaan ei ole ollut mahdollisuutta lähteä
kulkemaan omia polkujaan, vaan päätökset ja ratkaisut ovat pitäneet tehdä yhdessä, jotta
työskentely on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Aikataulujen yhteensovittaminen on välillä
tuntunut haastavalta, mutta yhteiset ajankohdat ovat löytyneet molempien joustavuuden
ansiosta. Parin kanssa työskentely on edesauttanut motivaation säilymistä, sillä työparin tuen
merkitys on ollut suuressa roolissa koko opinnäytetyöprosessin ajan. Suunnittelu ja toteutus
ovat olleet sujuvampaa ja moniulotteisempaa yhdessä tehden kuin yksin miettien. Yksin
opinnäytetyötä tehdessä motivaation katoaminen olisi saattanut pysäyttää täysin koko
opinnäytetyöprosessin, mutta nyt työparin kanssa sovitut yhteiset ajankohdat, välitavoitteet
ja päämäärät ovat kannustaneet jatkamaan eteenpäin.
Voimme tarkastella opinnäytetyöprosessia neljällä eri tasolla ja sen onnistumista LiikkaLaukun kehitetyn version ja siitä saadun palautteen perusteella. Tuotteen tasoa
pohtiessamme onnistumisena pidämme palautetta, jonka saimme prototyyppiin liittyen. Ilman
tätä palautetta emme olisi pystyneet toteuttamaan kehittämisprosessia Liikka-Laukun
suhteen. Yhteiskunnan tasolla yhtenä merkittävänä onnistumisen osana pidämme Sompion
päiväkodin ja alueen perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelmassa olevaa mainintaa
Liikka-Laukustamme. Liikka-Laukku on otettu osaksi lasten liikuntaa ja sen suunnittelua
Sompion alueella. Tämä mahdollistuu myös tulevaisuudessa, sillä annamme Liikka-Laukun
Sompion päiväkodin ja alueen perhepäivähoitajien käyttöön. Lisäksi muillakin Keravan
kaupungin päiväkodeilla ja perhepäivähoitajilla on mahdollisuus lainata ja käyttää LiikkaLaukkua.
Liikka-Laukun kehittämisprosessia mietittäessä koemme onnistuneemme sen toteuttamisessa.
Pelkästään jo laukun ulkonäkö kertoo onnistumisesta, sillä se on värikkäämpi ja lapsen silmin
katsottuna huomattavasti mielenkiintoisempi kuin Liikka-Laukun prototyyppi. Lisäksi laukun
sisältö on tarkemmin mietitty lasten kannalta kuin aikaisemmin. Tämä oli meidän
tavoitteenamme jo alusta alkaen. Tarve tällaiseen välineistöön on tullut varhaiskasvatuksen
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kentältä, joten oletuksena voidaan pitää, että tarve tällaiseen välineistöön on todellinen.
Lisäksi maininta päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmassa osoittaa Liikka-Laukun
tarpeellisuutta.
Opinnäytetyömme liittyi kehittämistyöhön, mutta emme pystyneet kaikkia mieleemme
tulleita kehittämisideoita hyödyntämään, sillä halusimme kohdistaa kehittämisen
asiakaslähtöisyyteen eli pyrimme toteuttamaan lapsilta ja varhaiskasvatuksen työntekijöiltä
saamamme palautteet ja kehittämisideat.
Opinnäytetyöprosessi toi mukanaan monenlaisia ideoita jatkotutkimusaiheisiin liittyen. Yksi
aihe, joka meillä oli paljon esillä, oli Liikka-Laukun tuotteistaminen. Tämä ajatus kulki
mukana opinnäytetyöprosessimme alkuaikoina, mutta jouduimme luopumaan siitä, sillä
koimme sen liian raskaaksi asiaksi toteuttaa. Ajatuksena oli, että Liikka-Laukku
tuotteistettaisiin ja sen käyttö laajenisi muuallekin kuin Keravan kaupungin päivähoitoon.
Tämän haasteen jätämme muiden mietittäväksi.
Kohdensimme Liikka-Laukun käyttäjäryhmän 3-5 -vuotiaisiin, sillä opinnäytetyöstämme olisi
muuten tullut liian laaja ja meidän olisi pitänyt erikseen ottaa huomioon esimerkiksi
vauvaikäisten taidot verrattuna 3-5-vuotiaisiin. Tästä nousi esiin kysymys siitä, onko 1-2vuotiaille lapsille liikunnan tukemiseen minkäänlaista välineistöä päivähoidossa. Tähän
liittyen jatkotutkimusaiheena voisi olla 1-2-vuotiaiden lasten liikunnan tukeminen
liikuntavälineistön avulla.
Liikuntavälineistön kohderyhmää mietittäessä, emme ottaneet huomioon erityislapsia ja
heidän tarpeitaan. Tämä olisi laajentanut opinnäytetyötämme jälleen liian moniulotteiseksi.
Jatkotutkimuksena tähän voisi olla Liikka-Laukun kehittäminen erityislapsia ajatellen
esimerkiksi ottaen huomioon Liikka-Laukun koostumuksen. Muun muassa leikkien sisältöä
pitäisi kehittää erityislasten tarpeita vastaaviksi.
Keravan kaupungille on toteutettu opinnäytetyönä vuonna 2008 liikuntasuunnitelma lasten
päivähoitoon. Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitelmallisen liikuntakasvatuksen
mahdollistaminen Keravan päivähoidossa. (Lindroos & Lähdes, 2008.) Tästä syntyi aihe
jatkotutkimukselle, jossa kehittelemämme Liikka-Laukku liitettäisiin olennaiseksi osaksi
Keravalle tehtyä Hyppypomppu-Koikkaloikka liikuntasuunnitelmaa. Liikuntasuunnitelman voisi
rakentaa erilaisten toimintavälineiden ympärille ja Liikka-Laukku voisi olla niistä yksi.
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Jenni Mänttäri, Taru Untinen
Opinnäytetyö Liikka-Laukun kehittämisestä

Liikka-Laukun palautelomake

Leikit
1.

Mitä mieltä olet leikkien käytännöllisyydestä ja
ymmärrettävyydestä?..............................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
.....................................................................................

2.

Vastaavatko leikit omia liikkumisalueitaan (käsittelytaidot vihr.,
tasapainotaidot kelt., kehonhallintataidot pun., liikkumistaidot sin.)?
Perustele! ...........................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
.............

Välineet
1.

Mitä mieltä olet välineiden
käytännöllisyydestä?.................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
....

45
Liite 1

2.

Mitä mieltä olet välineiden
turvallisuudesta?.....................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
....

3. Mitä mieltä olet välineiden tarpeellisuudesta? (esim. nopan tarpeellisuus,
värit) ..................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
...........
Vihko
1. Mitä mieltä olet vihkon
toimivuudesta? .....................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
...................
2. Mitä mieltä olet vihkon selkeydestä ja
ymmärrettävyydestä? .............................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
...........................
Esteettisyys ja tekniikka
1. Mitä mieltä olet ulkonäöstä (laukku, vihko, välineet)?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
2. Mitä mieltä olet materiaaliratkaisuista (laukku, vihko, välineet)?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
3. Mitä mieltä olet tuotteen nimestä? Muita nimiehdotuksia?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
Lapset
1. Millainen oli lasten mielipide Liikka-Laukusta?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
2. Lapsen ymmärrys leikeistä? (helppo/vaikea ymmärtää)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
3. Miten Liikka-Laukun leikit/pelit edistävät lapsen motorista kehitystä?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
4. Miten Liikka-Laukku innostaa lapset liikkumaan?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Käyttö
1. Millaista Liikka-Laukun käyttäminen on? (helppoa/vaikeata)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
2. Miten Liikka-Laukku toimii työvälineenä varhaiskasvatuksen liikunnassa?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
3. Miten Liikka-Laukku edistää sosiaalisia suhteita lasten välillä?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Muuta kommentoitavaa Liikka-Laukusta:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Kiitos palautteestasi!
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Liikka-Laukun kehittämisprosessi

LiikkaLaukun
prototyyppi

Prototyypin
ja
kehitellyn
version
vertailu

Suunnitelma
LiikkaLaukun
kehittämise
stä

Kehitellyn
version
testaus

Omatoimise
t ja ohjatut
testaustuoki
ot,
havainnointi

LiikkaLaukun
kehittämine
n

Palaute,
palautteide
n
analysointi
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Liikka-Laukun leikkivihko

Liikka-Laukku
Liikuntahetki eläinmaailmaan
Pelit & Leikit

Jenni Mänttäri & Taru Untinen

Liikka-Laukku
On tarkoitettu 3-5-vuotiaiden liikkumisen edistämiseksi ja
helpottamiseksi esimerkiksi päivähoidossa. Liikka-Laukun leikit ovat
yksinkertaisia ja helppoja ja suunnattu varsinkin pienille lapsille. Leikit
on pyritty liittämään eläinmaailmaan esimerkiksi eri liikkumistyylien
avulla. Liikuntahetki eläinmaailmaan kehittää lapsen mielikuvitusta ja
tekee leikeistä innostavampia.
Laukkua voi hyödyntää sekä pienessä että isossa tilassa.
Laukun leikit on jaoteltu kolmeen osa-alueeseen: liikkumistaidot
(punainen), tasapainotaidot (keltainen) ja käsittelytaidot (vihreä).
Noppien tarkoituksena on pyrkiä edistämään lapsen perusvärien ja
numeroiden 1-6 tuntemusta. Noppien avulla valitaan eri osa-alueista
leikki.
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Lasten kommentteja..
”Värit on kivoja!” poika 4v.

”Nopan heittäminen oli parasta.” tyttö 5v.
”Mä tykkäsin niistä eläimistä.” tyttö 4v.
”Tuli hiki!” poika 5v.
”Kivaa!” tyttö 3v.

”Hyppiminen oli hauskaa!” poika 5v.

”Kaikki oli kivoja.” tyttö 5v.

Liikka-Laukku sisältää:
Leikkivihkonen
Värinoppa
Numeronoppa
Häntäpallo(t)
(Puhallettava)pallo
Ilmapallopussi
Iso lakana
Liikennevalokortit
Kehokuvakortit
Kangasnauhat
Hymy/surunaamakortit
Naru/köysi
Hernepussit
Sanomalehtitötteröt
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Liikka-Laukun ohjeet
1. Heittäkää ryhmän kanssa värinoppaa ja numeronoppaa.
2. Noppa näyttää värin (pun., kelt., vihr.). Värin avulla selviää liikkumisalue, jolta leikki
valitaan numeronopan osoittaman silmäluvun perusteella. (värinoppa näyttää vihreää
väriä ja numeronoppa näyttää silmälukua viisi, tämä tarkoittaa, että leikki on
liikkumisalueelta käsittelytaidot ja viides leikki on nimeltään pallot ilmassa.)
Liikkumisalueisiin liittyvät leikit löytyvät vihkosta.
3. Leikkikää leikki. Leikin ohjeet löytyvät vihkosta.
Liikka-Laukun joissakin leikeissä tarvitaan ”sanomalehtimiekkoja”, jotka on tarkoitus
tehdä yhdessä lasten kanssa Liikka-Laukusta löytyvästä sanomalehdestä ennen leikin
aloittamista.
Leikkejä voi itse soveltaa lapsiryhmän iän/koon perusteella.

Leikit
Liikkumistaidot (punainen):
1. Kiemurteleva käärme
2. Naama, käsi, jalka
3. Väri
4. Liikennevaloleikki
5. Kapteeni käskee
6. Kiire
Tasapainotaidot (keltainen):
1. Kanat orrella
2. Tasapainoitaiturit
3. Kurkihippa
4. Norsujen kärsä taistelu
5. Rastas saalistaa
6 Ohjeet eläimille
Käsittelytaidot (vihreä):
1. Lakanalenttis
2. Koirien hernepussijalkkis
3. Hännän ryöstö
4. Pidä siili liikkeessä
5. Pallot ilmassa
6. Bakteerihippa

Sisällys
sivu

12

8
9
10
11
13
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
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Liikkumistaidot (punainen)
Liikkumistaidoilla tarkoitetaan ryömimistä,
konttaamista, kävelemistä, juoksemista, hyppimistä,
kiipeämistä ja liukumista.

1. Kiemurteleva käärme
Välineet: Köysi
Taidot: Narun ylittäminen eri liikkumistavoin.
Leikissä ohjaaja ja esimerkiksi yksi lapsista toimii
käärmeenkesyttäjänä. He saavat käärmeen (köysi)
liikehtimään heiluttamalla sitä molemmista päistä.
Käärme (köysi) voidaan sitoa myös toisesta päästä kiinni
tolppaan. Lapset yrittävät hypätä kiemurtelevan
käärmeen yli siihen osumatta.
pieni mato: pientä nopeaa kiemuraa
suuri käärme: suurta hidasta kiemuraa
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2. Naama, jalka, käsi
Välineet: Kehonosien kuvat
Taidot: Kehonosien tunnistaminen/opettelu
Liikuntalaukusta löytyy eri kehonosien kuvia. Nämä
kuvat voidaan laittaa eri puolelle tilaa. Sanotaan lapsille
esimerkiksi käsi ja tällöin lapsen on hakeuduttava
erilaisin liikkumistyylein sen kuvan luo, jossa on käsi.
Voidaan muokata siten, että sanomisen sijasta näytetään
kättä ja lasten on hakeuduttava samanlaisen kuvan luo.
liikumistyylejä: karhukävely, rapukävely, laukaten,
pomppien, juosten, kävellen jne.

3. Väri
Taidot: värien tunnistaminen, liikkuminen
Yksi lapsista on kauempana muista, esimerkiksi seinän
vieressä ja muut seisovat kauempana. Myös ohjaaja voi
olla värien kertojana. Seinän vieressä oleva pyytää niitä
lapsia liikkumaan eri liikkumistavoin, joilta löytyy
pyydetty väri vaatteista. Voidaan vaikeuttaa
vanhemmilla lapsilla, kertomalla heille eri värisävyjä
(pinkki).
liikkumistyylit: hiirenaskeleet, hevosen laukka, kanin
loikkaus, norsun askel, kengurun hyppy jne.
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4. Liikennevaloleikki
Välineet: Punainen, keltainen ja vihreä ympyrä eli
liikennevalot.
Taidot: Liikkeelle lähteminen, pysähtyminen, värien
tunnistaminen.
Leikissä on käytössä punainen, keltainen ja vihreä väri.
Ohjaaja näyttää jotakin liikennevaloa ja lasten on
toimittava värien mukaisesti. Punainen tarkoittaa
paikallaan olemista eli SEIS!
Keltaisen palaessa valmistaudutaan liikkeellelähtöön.
Vihreän palaessa liikutaan eri tavoin.

5. Kapteeni käskee
Taidot: Mallin seuraaminen ja matkiminen
Ensin valitaan ryhmästä kapteeni ja tämän jälkeen
ryhmässä olijat pyrkivät tottelemaan kapteenin käskyjä
siitä, miten liikutaan tai mitä tehdään. Perämiestä sen
sijaan ei saa totella, ainoastaan kapteenin käskyjä.
Leikissä voidaan käyttää eläinhahmoja.
esim.
kapteeni käskee rapsuta korvaa kuin apina.
kapteeni käskee leiki norsua.
kapteeni käskee ulvoa kuin susi.

55
Liite 3

6.Kiire
Taidot: käveleminen eri nopeuksilla
Leikissä ohjaaja kysyy lapsilta, kuinka pääsee eteenpäin,
kun on kova kiire. Jostain sovitusta merkistä valtaa
väsymys ja käveleminenkin hidastuu ja loppujen lopuksi
lapset pysähtyvät. Samaa voidaan toistaa käyttämällä eri
liikkumistyylejä.
liikkumistyylejä: karhukävely, rapukävely, laukaten,
pomppien, juosten, kävellen jne.

Tasapainotaidot (keltainen)
Tasapainotaidoilla
tarkoitetaan:
koukistamistaojentamista, kiertymistä, kääntymistä, h eilumistaroikkumista, kierimistä-pyörimistä
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1. Kanat orrella
Välineet: Naru, Häntäpalloja
Taidot: Heittäminen-kiinneottaminen, KoukistaminenOjentaminen, Kiertyminen, Kääntyminen
Lapset ovat kanoja ja seisovat orrella eli köyden päällä.
Vuorotellen lapset tulevat tiputtamaan kanoja orrelta
heittämällä kanoja häntäpalloilla. Kanat yrittävät
väistellä häntäpalloja, mutta häntäpallon osuessa kana
tipahtaa orrelta.

2. Tasapainotaiturit
Välineet: ei välineitä, musiikkia halutessa
Taidot: Juokseminen, Koukistaminen-Ojentaminen
Musiikin tahdissa liikutaan, kun musiikki pysähtyy,
ohjaaja sanoo miten lapsen täytyy tasapainoilla. Esim.
Yksi jalka lattiaan ja kaksi kättä. Peppu lattiaan ja kaksi
kättä ylös jne.
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3. Kurkihippa
Välineet: ei välineitä, musiikkia halutessa
Taidot: Juokseminen, Koukistaminen-Ojentaminen
Leikitään hippaa. Yksi on jäänyt kiinniottajaksi ja yrittää
ottaa muita leikkijöitä kiinni. Lapsi on turvassa silloin
kun seisoo kurkiasennossa eli yksi jalka maassa ja kädet
sivuilla kuin kurjen siivet.

4. Norsujen kärsä taistelu
Välineet: sanomalehtitötteröt: norsun kärsä
Taidot: käveleminen
Lapset leikkivät olevansa norsuja ja taistelevat
kärsillään toisiaan vastaan. Jos osuu toista norsua
kärsällä vatsaan, on voittaja.
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5. Rastas saalistaa
Välineet: ei välineitä, musiikkia halutessa
Taidot:Koukistaminen-Ojentaminen, kiertyminen
Lapset liikkuvat hämähäkkeinä eli kädet ja jalat maassa.
Ohjaaja on rastas ja laulaa hämä-hämä-häkki-laulua.
Rastaan rääkäistäessä hämähäkit menevät kippuralle
(selälleen, kädet jalkojen ympärille ja leuka rintaan).
Hämähäkit lähtevät uudelleen liikkeelle kun ohjaaja
jatkaa laulua.

6. Ohjeet eläimille
Välineet: musiikki
Taidot: käveleminen, koukistaminen-ojentaminen
Lapset liikkuvat musiikin tahdissa, kun musiikki taukoaa
lasten (eläinten) tulee totella ohjaajan käskyjä, esim.
liikkua kuin käärme, hypätä ilmaan kuin jänis, juosta
kuin tiikeri jne.
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Käsittelytaidot(Vihreä)
Käsittelytaidoilla tarkoitetaan: vierittämistä,
työntämistä-vetämistä, heittämistä-kiinniottamista,
potkaisemista, lyömistä, pomputtamista, kuljettamista

1. Lakanalenttis
Välineet: Lakana, ilmapalloja
Taidot: Heittäminen-kiinneottaminen
Laukusta löytyy lakana ja ilmapalloja tätä leikkiä varten.
Lapset asettuvat lakanan ympärille ja pyrkivät lakanan
avulla pitämään ilmapalloa/palloja ilmassa. Pyritään
siihen, että ilmapallo/pallot eivät putoa maahan.
Leikkiä voidaan vaikeuttaa niin, että lapset toimivat
pareittain lakanan päädyissä.
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2. Koirien hernepussijalkkis
Välineet: hernepussit
Taidot: Potkaiseminen
Peliä pelataan jalkapallon tavoin, hernepussien
toimiessa ”palloina”. Maalit voidaan itse kehittää esim.
kahdesta tuolista. Hernepusseja voidaan syötellä myös
kahdestaan tai koko ryhmän kanssa.

3. Hännän ryöstö
Välineet: Kangassuikaleita
Taidot: Kiinniottaminen
Laukusta löytyy kangassuikaleita, jotka toimivat tässä
leikissä kissojen häntinä. Jokainen lapsi saa yhden
hännän. Yksi valitaan hännän ryöstäjäksi eli koiraksi ja
muut yrittävät juosta koiraa karkuun pitäen huolta siitä,
että koira ei pystyisi nappaamaan omaa häntää. Peliä
voidaan vaikeuttaa siten, että valitaan monta koiraa eli
hännän ryöstäjää.
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4. Pidä siili liikkeessä
Välineet: Pallo
Taidot: Vierittäminen
Lapset seisovat piirissä ja liikuttavat siiliä (pallo) eri
tavoin eri kehonosilla toisilleen, esim. oikealla jalalla,
polvella, kyljellä jne.
Siilin liikuttaminen täytyy olla nopeaa, jotta siilin piikit
eivät pääse pistämään.

5. Pallot ilmassa
Välineet: Ilmapalloja, häntäpalloja
Taidot: Heittäminen, (puhaltaminen)
Pyritään pitämään ilmapallot ilmassa heittämällä
häntäpalloja alakautta ilmapalloja kohti. Leikkiä voi
soveltaa myös niin, että lapset yrittävät pitää ilmapallot
ilmassa puhaltamalla.
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6. Bakteerihippa
Välineet: Pallo
Taidot: Heittäminen-kiinneottaminen, kuljettaminen,
vierittäminen, juokseminen, käveleminen,
Lapsista valitaan yksi tai kaksi hipaksi. Hipat kuljettavat
palloja, jotka ovat ”bakteereja”. Palloa heittämällä,
vierittämällä yritetään ottaa muita leikkijöitä kiinni
uudeksi hipaksi. Osumasta hippa vaihtuu.
Liikkumistapoja voi vaihdella kävelystä juoksuun.

Leikkejä sovellettu lähteestä:
Nuori Suomi. Suunnittelen liikuntaa. (Viitattu.12.4.2009)
(http://www.suunnittelenliikuntaa.fi/NuoriSuomi/Etusivut/nuorisuomi/

