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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli koota tietoa varhaiskasvatusikäisten lasten 
perheliikunnasta ja sen vaikutuksista lapsen kehitykseen sekä perheen sisäisiin 
suhteisiin. Opinnäytetyön tarkoituksena on lisätä varhaiskasvatusikäisten lapsi-
perheiden omaehtoista perheliikuntaa. 

Opinnäytetyön teoreettisessa viitekehyksessä käsiteltiin varhaiskasvatusta, lii-
kunnan hyötyjä lapsen kehitykseen sekä perheliikuntaa. Viitekehyksen koonnissa 
käytettiin jo aikaisemmin tehtyjä teoksia aiheisiin liittyen ja internetistä löytyviä 
julkaisuja sekä artikkeleita. Koonnin jälkeen pystyttiin kokoamaan kattava tieto-
paketti perheille perheliikuntavihkon muodossa, josta löytyy liikuntaleikkejä sekä 
tietoa niiden hyödyistä perheille. Perheliikuntavihkoa jaettiin perheille luettavaksi, 
minkä myötä voitiin toteuttaa käyttäjäraati. Käyttäjäraadista saatujen palautteiden 
myötä kehitettiin lopullinen perheliikuntavihko.  

Opinnäytetyön tuloksena kehitettiin ja koottiin perheliikuntavihko, jossa on hel-
posti toteutettavia liikuntaleikkejä perheille. Kyseinen perheliikuntavihko jaettiin 
Lappeenrannan kaupungin toteuttamaan Vipinää ja kipinää -perheliikuntahank-
keelle. Perheliikuntavihkon tarkoituksena on toimia perheiden ensikosketuksena 
ja apuna omaehtoiseen perheliikuntaan sekä omaksua liikunnallista elämäntapaa 
osana arkea. Jatkotutkimusehdotus opinnäytetyöhön liittyen olisi tutkimus siitä, 
että onko perheliikunta tavoittanut perheitä ja onko siitä ollut hyötyä perheille. 

Asiasanat: perheliikunta, varhaiskasvatus, lapsen kehitys 
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The purpose of the study was to collect information about early childhood educa-
tion children’s family sports and its effects on child’s development as well as fa-
milies internal relationships. The aim for the thesis is to increase the amount of 
families spontaneous family sports. 

The theoretical framework of thesis was to cover early childhood education, exer-
cises benefits in child’s development and family sports. The data for this theore-
tical framework were collected from books and the internet. After collecting the 
data it was possible to form a data packet for families in the form of a family sports 
leaflet which contains playful exercises and information about theirs benefits. The 
family sports leaflet was shared to families for testing and after that they could 
give feedback for it. The feedback helped to develop the final family sports leaflet. 

As a result of this thesis was to develop and collect a family sports leaflet which 
contains easily executed playful exercises for families. The family sports leaflet 
was shared to Vipinää ja kipinää -family sports project which is carried out by the 
city of Lappeenranta. The purpose of the family sports leaflet is to be the first 
touch and help on spontaneuos family sports for families and also to absorb the 
sporty lifestyle as a part of everyday life. The follow-up research for this thesis 
could be a survey on how the family sports leaflet has reached families and has 
it helped them.  

Keywords: family sports, early childhood education, child’s development 
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1 Johdanto 

Liikunnalla on keskeinen merkitys lasten kasvussa ja kehityksessä. Varhaiskas-

vatusiässä olevan lapsen tulisi suositusten mukaan liikkua päivittäin vähintään 

kolmen tunnin ajan. Liikunnan pitäisi muodostua monipuolisesti kevyestä, reip-

paasta ja erittäin vauhdikkaasta fyysisestä liikunnasta. Liikunnan rooli lapsen elä-

mässä onkin tutkittu olevan yhtä merkityksellinen kuin unen ja ravinnon. (Opetus- 

ja kulttuuriministeriö 2016, 9.) 

Perheen kanssa tapahtuvan yhteisen liikunnan myötä lapsi omaksuu liikkumisen 

osaksi päivittäistä elämäänsä. Perheliikunnasta saatava ilo ja yhteisen tekemisen 

myötä kehittyvät vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä tekijöitä lapsen myönteisen mi-

näkuvan kehittymiselle. Perheen yhteisellä liikunnalla pystytään myös vaikutta-

maan heidän viettämän yhteisen ajan määrään, jota on toivottu lisää (Alakoskela 

2016, 1.) 

On tutkittu, että varhaiskasvatusikäisten lasten fyysisen aktiivisuuden suositellut 

määrät eivät toteudu (Soini ym. 2012, 5). Tämän takia olisikin tärkeää luoda lap-

sille ja heidän perheilleen helposti lähestyttäviä matalan kynnyksen liikuntata-

poja, joilla perheliikuntaa pystyttäisiin lisäämään perheiden arjessa. Opinnäyte-

työn tarkoituksena on luoda perheille oma perheliikuntavihko, josta perheet voivat 

saada ohjeita siihen, että mitä voisivat tehdä yhteisesti liikkuen esimerkiksi eri-

laisten leikkien ja harjoitteiden kautta.  

Teoreettinen viitekehys opinnäytetyössä sisältää tietoa varhaiskasvatuksesta, 

perheliikunnasta sekä liikunnan vaikutuksista lapsen kehitykseen. Vihkon teossa 

suoritetaan käyttäjäraati, jolloin myös vanhempien mielipiteet saadaan kuuluviin. 

Pyrimme tuomaan vihkoon monessa eri ympäristössä mahdollistettavia näkökul-

mia liikkumiseen, että kaikissa eri olosuhteissa elävät perheet voisivat hyödyntää 

niitä. Vihkossa myös kerrotaan vanhemmille erilaisia tietoja siitä, mitä liikunta lap-

selle merkitsee ja mikä vaikutus sillä on lapsen kehitykselle. Vihkoa on tarkoitus 

hyödyntää Lappeenrannan kaupungin Vipinää ja kipinää -hankkeessa, joka on 

suunnattu perheille, joilla on varhaiskasvatusikäisiä lapsia. 
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2 Varhaiskasvatus 

Varhaiskasvatus kuuluu suomalaiseen koulutusjärjestelmään ja se on keskei-

sessä roolissa oppimisessa ja kasvussa lapsen elämässä. Se auttaa lasten kas-

vatuksessa ja hyvinvoinnissa huoltajia, joilla on vastuu lapsista. Lapsi on varhais-

kasvatuksessa 0–6-vuotiaana eli peruskoulun alkuun asti. Varhaiskasvatus on 

tavoitteellista ja suunnitelmallista, ja siihen liittyy pedagogista toimintaa. Siihen 

kuuluvia toimintamuotoja ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito ja avoin var-

haiskasvatustoiminta. Niissä toimitaan tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä, 

mihin liittyy lapsen tuen tarpeen tunnistaminen. (Opetushallitus 2020.)  

Varhaiskasvatuksen järjestäminen on kuntien velvollisuus, ja sitä tulee järjestää 

niissä määrin kuin sille on tarvetta. Suomen perustuslaki (731/1999), varhaiskas-

vatuslaki (540/2018) ja varhaiskasvatuksesta annettu asetus valtioneuvostolta 

(753/2018) sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ovat pohjana varhais-

kasvatuksen järjestämisessä. Lähtökohtana on se, että huoltaja saa päättää osal-

listuuko lapsi varhaiskasvatukseen vai ei. (Varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teet 2018, 14–15.) 

Tärkeänä tehtävänä varhaiskasvatuksella on luoda perusta lapsen elinikäiselle 

oppimiselle. Siihen pohjana on luottamus lasten ja varhaiskasvatuksen henkilös-

tön välillä. Lapset saavat itse tuoda aikaisemmat kokemuksensa elämästään var-

haiskasvatukseen, minkä myötä pystytään huomioimaan jokaisen lapsen oma 

yksilöllinen kehitys. Yksilöllisen kehityksen tukena on aina jokapäiväinen yhteis-

työ henkilöstön ja lasten huoltajien kanssa, mikä tuo jatkuvuutta ja turvallisuutta 

lapsen elämään. Huoltajien kanssa sovitut tavoitteet lasten varhaiskasvatuksesta 

luovat mielekkään kasvatustehtävän kaikille osapuolille. (Varhaiskasvatussuun-

nitelman perusteet 2018, 19.) 

Varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaavat monet erilaiset periaatteet. Periaatteet 

muokkautuvat jatkuvasti toimintakulttuurin muutoksien myötä ja niiden perustana 

on aina lasten etu. Hyvänä esimerkkinä voidaan pitää oppivan yhteisön periaa-

tetta, missä lapset oppivat varhaiskasvatuksen henkilöstöltä ja päinvastoin. Muita 
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toimintaa ohjaavia periaatteita ovat esimerkiksi kannustaminen leikkiin ja vuoro-

vaikutukseen, osallisuus, yhdenvertaisuus ja kestävä elämäntapa. (Varhaiskas-

vatussuunnitelman perusteet 2018, 29–31.) 

Yhteistyö huoltajien kanssa on yksi tärkeimmistä asioista varhaiskasvatuksessa. 

Sillä tavoitellaan edistystä lapsen kasvuun sekä oppimiseen turvallisissa olosuh-

teissa. Tasa-arvoinen vuorovaikutus tulee olla yksilöllistä joka perheen kanssa, 

millä taataan luottamuksen ja kunnioituksen rakentuminen. Positiiviset asiat lap-

sen toiminnasta päivän aikana ovat tärkeitä, koska jaetut kokemukset auttavat 

luomaan perustaa lapsen hyvinvoinnille. (Varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teet 2018, 34.) 

Vanhempien tietoisuutta ja osallisuutta lasten liikuntaa kohtaa pyritään lisäämään 

varhaiskasvatuksessa. Kyseistä asiaa edistävä Liikkuva varhaiskasvatus -oh-

jelma pyrkii valtakunnallisella tasolla luomaan fyysisesti aktiivista toimintakulttuu-

ria. Tavoitteina on esimerkiksi järjestää liikunnallisia hetkiä lasten hauissa var-

haiskasvatuksesta ja kertoa vasukeskusteluissa liikunnan vaikutuksista. (Liik-

kuva varhaiskasvatus 2020, 5 & 27.) 

2.1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

Opetushallituksen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on valtakunnallisesti 

annettu määräys, joka on laadittu varhaiskasvatuslain (540/2018) pohjalta. Siihen 

pohjautuen luodaan paikallisia varhaiskasvatussuunnitelmia sekä ylläpidetään 

varhaiskasvatustoimintaa kunnissa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 

perimmäinen tarkoitus on antaa samat lähtökohdat jokaiselle varhaiskasvatus-

ikäiselle sekä mahdollistaa kokonaisvaltaisesti kasvua, kehitystä ja oppimista lap-

sille. Ne velvoittavat varhaiskasvatuksen keskeiset tavoitteet ja sisällöt sekä oh-

jaavat paikallisia varhaiskasvatussuunnitelmia. (Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet 2018, 7–8.) 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet sisältävät keskeiset pedagogisen toi-

minnan tavoitteet sekä sisällöt, mitä kutsutaan oppimisen alueiksi. Oppimisen 

alueita on viittä eri kokonaisuutta, mutta niiden toteuttaminen tapahtuu yhdistele-

mällä jokaista pedagogisessa toiminnassa. Kokonaisuuksia ovat:  
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• Kielten rikas maailma 

• Ilmaisun monet muodot 

• Minä ja meidän yhteisömme 

• Tutkin ja toimin ympäristössäni 

• Kasvan, liikun ja kehityn. 

Kyseisiä oppimisen alueita pyritään toteuttamaan, mutta lähtökohtina niiden toi-

minnan suunnitteluun ovat lasten mielenkiinnon kohteet. Leikit ja vuorovaikutus-

tilanteet tuovat ilmi eri aihepiirejä lasten suunnalta, minkä myötä voidaan kehittää 

heille mielekästä toimintaa oppimisen alueiden pohjalta. (Varhaiskasvatussuun-

nitelman perusteet 2018, 40–48.) 

Varhaiskasvatuksen tehtävä on luoda lapsille innostava, turvallinen ja opettavai-

nen oppimisympäristö. Oppimisympäristöllä tarkoitetaan päiväkodin tiloja, mate-

riaaleja, välineitä ja käytäntöjä, ja miten niitä hyödynnetään arjessa. Oppimisym-

päristö vaikuttaa lapsen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kehitykseen. Oi-

kealla tavalla rakennettu oppimisympäristö tukee lapsen liikunnallista aktiivi-

suutta. Luonto, pihat ja rakennetut leikkipuistot voivat toimia oivina paikkoina op-

pia. Ne antavat monia mahdollisuuksia liikuntaleikkeihin tai oppimiseen. Lasten 

käytössä tulee olla tarpeeksi erilaisia liikuntavälineitä ja leluja. Lelut ja liikuntavä-

lineet tukevat lapsen motoriikan kehitystä ja tuovat leikkeihin ja peleihin lisää mie-

lenkiintoa. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 32–33.) 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa löytyy ’’Kasvan, liikun, kehityn’’ -osio. 

Kappale pitää sisällään liikuntaan, ruokakasvatukseen, turvallisuuteen ja tervey-

teen liittyviä tavoitteita. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on luoda pohja näille kai-

kille yhdessä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on innostaa lap-

sia liikkumaan monipuolisesti, ja kokeilemaan uusia liikuntamuotoja. Lapsia kan-

nustetaan ulkoiluun ja liikuntaleikkeihin kaikkina vuodenaikoina. Ohjatun liikun-

nan lisäksi varhaiskasvatuksen tehtävänä on varmistaa, että lapsille jää aikaa 

omaehtoiseen liikkumiseen. Liikuntakasvatus tulee olla lapsilähtöistä, sekä sään-

nöllistä, monipuolista ja tavoitteellista. Tarvittava fyysinen aktiivisuus on erityisen 

tärkeää lapsen kehitykselle, oppimiselle ja hyvinvoinnille. Säännöllinen ja ohjattu 
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liikunta tukevat lapsen motorista kehitystä. Henkilökunnan ja huoltajien suunni-

telmallinen motoristen taitojen havainnointi on lapsen kehityksen seurannan kan-

nalta tärkeää. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 47–48.) 

2.2 Vipinää ja kipinää -hanke 

Vipinää ja kipinää -hanke on liikunnallista elämäntapaa edistävä perheliikunta-

hanke varhaiskasvatusikäisille perheille. Hanke on rahoitettu Etelä-Suomen alue-

hallintoviraston myöntämällä tuella. Vipinää ja kipinää -hanke järjestää Lappeen-

rannan alueella ohjattuja perheliikuntailtoja. Perheliikuntailloissa on käytetty 

apuna LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoita, sekä paikallisia urheiluseuroja ja 

yhdistyksiä. (Lappeenranta 2020a.) 

Vipinää ja kipinää -hankkeessa toimii hankekoordinaattori, jonka tehtäviin kuuluu 

liikuntatapahtumien ja –kokeilujen sekä perheliikuntailtojen suunnittelu, organi-

sointi ja tiedottaminen. Hankekoordinaattorin tehtävänä on myös jakaa tietoa fyy-

sisen aktiivisuuden suosituksista, sekä liikunnan vaikutuksista lapsen kehityk-

seen perheille, sekä varhaiskasvatukseen. Liikuntakasvatuksen nykytilan arvioin-

nin toteuttaminen ja olemassa olevien liikuntasuunnitelmien päivittäminen sekä 

arviointi varhaiskasvatusyksiköissä kuuluu myös hankekoordinaattorin toimiin. 

(Lappeenranta 2020b.) 

Vipinää ja kipinää -hankkeen tarkoituksena on lisätä perheiden yhteistä liikku-

mista, edistää perheiden omaehtoista arkiliikuntaa, sekä tarjota perheille matalan 

kynnyksen liikuntamahdollisuuksia ja -kokeiluja. Hankkeen avulla pyritään lisää-

mään vanhempien tietoisuutta lasten liikuntasuosituksista, sekä korostetaan fyy-

sisen aktiivisuuden tärkeyttä lapsen kehityksen kannalta. Hanke haluaa myös li-

sätä yhteistyötä varhaiskasvatuksen, koulujen, liikuntatoimen ja kolmannen sek-

torin toimijoiden välillä. Varhaiskasvatukseen hanke tekee koulutuksia ja pereh-

dytyksiä päiväkoteihin, joissa pyritään muuttamaan varhaiskasvatuksen toiminta-

tapoja fyysisesti aktiivisemmaksi. (Lappeenranta 2020a.) 
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3 Liikunta lapsen kehityksen tukena 

Liikunta on käsitteenä vaikea, sillä sille ei ole vastinetta toisissa kielissä. Sen takia 

voi tulla väärinkäsityksiä siitä puhuttaessa usein. Tavallisesti, esimerkiksi lasten 

liikunta, mielletään ohjatussa harrastuksessa toimimiseksi, mutta se on paljon 

monipuolisempi käsite. Liikkuminen paikasta toiseen omilla lihaksilla on liikuntaa. 

(Sääkslahti 2018, 17–18.)  

Liikunta on siis fyysistä aktiivisuutta, millä pyritään fyysisen kunnon ja terveyden 

parantamiseen sekä toimintakyvyn ylläpitoon. Sitä voidaan harrastaa myös nau-

tinnon ja mielihyvän luomisen vuoksi. Liikunta voidaan jakaa moneen eri katego-

riaan kuten terveys-, kunto- sekä hyötyliikuntaan. Liikunnan ehtona on kuitenkin 

se, että sitä tapahtuu tarpeeksi usein ja pitkäjaksoisesti, milloin elimistö kuormit-

tuu ainakin kohtalaisesti. Tutkimusten mukaan jo pelkästään hidas kävely pai-

kasta toiseen voi vähentää terveyshaittoja. (Duodecim 2018.) 

Liikuntamuotoja on monia erilaisia ja niillä on omat vaikutuksensa ihmiseen. Kes-

tävyyslajeissa esimerkiksi kulutetaan energiaa ja alennetaan verenpainetta, kun 

taas kuntosaliharjoittelulla pyritään vahvistamaan luustoa sekä kasvattamaan li-

haskuntoa. Erilaiset pallolajit sekä voimistelu auttavat luuston vahvistumisessa ja 

tasapainon parantamisessa. Kaikilla liikuntamuodoilla on helppoa saavuttaa ter-

veysliikunnan riittävä määrä, mutta tärkeintä onkin valita se itselle mieleisin 

muoto. (Duodecim 2018.) 

Säännöllisellä liikunnalla pystytään vaikuttamaan myönteisesti moniin eri asioihin 

kehossa. Sen lisäksi, että liikunta parantaa fyysistä terveyttä, se myös kehittää 

ihmisen kognitiota, kuten muistia ja ongelmanratkaisukykyä. Sillä voidaan vaikut-

taa mielialaa, mikä näkyy stressinhallintana ja masennuksen vähenemisenä. Tär-

keimpänä roolina liikunnalla on erilaisten sairauksien ennaltaehkäisy sekä ter-

veyden ylläpito. Yleisesti liikunta vaikuttaa esimerkiksi kolesterolipitoisuuksiin, 

verenpaineeseen, painonhallintaan ja useiden syöpien ehkäisyyn. Lapsilla se 

taas edistää hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa sekä kehittää oppimista ja 

luuston kehitystä. (THL 2020.) 
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Alle kouluikäisen lapsen liikkuessa on hyvä huomioida se, että hän käyttää koko 

kehoaan sekä kaikkia aistejaan. Esimerkiksi olisi hyvä, että lapsi pääsee liikku-

maan erilaisissa ympäristöissä eri vuodenaikoina. Lapsille on tärkeää liikunnan 

monipuolisuus ja se, että samoja liikkeitä päästään toistamaan tarpeeksi usein, 

jolloin perusliikuntataidot opitaan. Liikkumisen pitää olla leikkimielistä, jolloin lapsi 

pääsee hiomaan omia taitojaan sekä ylittämään itsensä. (Neuvokas perhe 2019.) 

Liikkuessaan lapsi kokee elämyksiä, joita syntyy, kun hän tutkii uusia asioita sa-

malla. Liikkuminen tuntuukin lapsesta leikkimiseltä, jossa hän oppii itsestään 

sekä muista uusia asioita. Miellyttävät liikuntakokemukset tuovat lapselle tun-

teen, että hän haluaa liikkua vielä enemmän. Sen takia lapselle alkaa muodostu-

maan liikunnallisia elämäntapoja, joissa hän pääsee omasta tahdostaan valitse-

maan fyysisen tavan olla ja tehdä. Terveelliset elämäntavat kehittyvätkin lapsilla 

jo kolmevuotiaana, ja niiden mukana aktiivisuus näkyykin jo pitkälle tulevaisuu-

teen. (Alakoskela 2016, 3–4.) 

Lapselle on tärkeää saada riittävästi fyysistä aktiivisuutta, koska se on osa ter-

vettä kasvua, oppimista, kehitystä ja hyvinvointia. Erilaisissa ryhmäliikuntamuo-

doissa lapsi myös kehittää omia sosiaalisia taitojaan kuten vuorovaikutus- ja it-

sesäätelytaitoja. Varhaiskasvatusiässä oleva lapsi myös oppii liikkuessaan ke-

hontuntemusta, tasapainoa ja liikkeidensä hallitsemista sekä myös oppii käyttä-

mään erilaisia välineitä. Lapsen kehitykselle kokonaisvaltaisesti on tärkeää liik-

kua säännöllisesti, koska motoristen taitojen oppiminen tapahtuu liikkuessa. Var-

haiskasvatusikäisen lapsen fyysisen aktiivisuuden suositeltu määrä onkin kolme 

tuntia päivässä, minkä toteutuminen on tärkeää. (Kuva 2.) Suositus muodostuu 

vauhdikkaasta fyysisestä aktiivisuudesta, jota pitäisi olla yksi tunti ja kevyestä lii-

kunnasta, jota olisi kaksi tuntia. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 

47–48.) 
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Kuva 2. Opetus- ja kulttuuriministeriön luoma kuvio fyysisen aktiivisuuden suosi-

tuksista (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016, 14.) 

3.1 Fyysinen kehitys 

Fyysisellä kehityksellä kuvataan lapsen kasvua ja kypsymistä sekä hermoston 

kehittymistä (Sääkslahti 2018, 25). Liikunta varhaiskasvatusiässä on lapsen tuki- 

ja liikuntaelimistön kehityksen virittäjä ja käynnistäjä. Lapset pystyvät jo melko 

suureen fyysiseen ponnisteluun, mutta lihaksisto ei vielä pysty kestämään niin 

paljoa rasitusta. Sen takia lapsille sopivatkin parhaiten liikuntaleikit, joissa teh-

dään nopeita suorituksia, joiden välissä lapsi saa itse säädellä omat lepotau-

konsa. Esimerkkeinä tämänkaltaisista leikeistä ovat erilaiset kiinniottoleikit, kuten 

hippa. (Karvonen, Siren-Tiusanen & Vuorinen 2003, 41–43.) 

Lapsen motoristen taitojen kehityksellä tarkoitetaan eri liikkeiden kehitystä. Lapsi 

oppii vähitellen siirtymään kokonaisvaltaisista liikkeistä eriytyneisiin liikkeisiin. 

Lapsen itsetunto ja minäkuva kehittyvät sitä mukaan, miten motoriset taidot edis-

tyvät. Hyvällä kehonhallinnalla selviydytään päivittäisistä toiminnoista vaivatta. 
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Lapsen motoriset perusliikuntataidot jaetaan tasapaino-, liikkumis- ja käsittelytai-

toihin. Näiden taitojen harjoitteluvaihe sijoittuu lapsen leikki-ikään eli 2–7-vuotiai-

den ikään. (Karvonen, Siren-Tiusanen & Vuorinen 2003, 35–40.) 

Liikuntaleikit ovat hyvä keino saada lapsi fyysisesti aktiiviseksi kauaksikin aikaa. 

Leikkien lomassa lapsi usein unohtaa ajan kulumisen ja siten voi liikkua pitkiäkin 

aikoja tuntematta väsymyksen tunnetta. Tämänkaltaisen flow-tilan aikaansaami-

nen kehittää lapsen hengitys- ja verenkiertoelimistöä. Ulkona tapahtuvat liikunta-

leikit lapsen omasta aloitteesta ovat erittäin hyvä esimerkki siitä, että miten oma-

ehtoisuus auttaa lasta jaksamaan kauemmin. 3–5-vuotias lapsi pystyykin jo itse 

kulkemaan 1–2 kilometrin matkoja ilman aikuisen tukea. (Sääkslahti 2018, 47–

48.) 

Liikkuessa lapsen tasapaino kehittyy kovaa tahtia. Lapsen liikkumiseen kuuluukin 

myös kaatumisia ja kompastumisia, sillä lasta kiehtoo tasapainottelu ja hyppimi-

nen esimerkiksi trampoliinilla. Luuston kannalta kaatumiset, hyppimiset ja oman 

painon varassa olemiset tuovat tarvittavaa tärähtelyä, mikä kehittää luiden kas-

vualueita. Hyppiessä ja tasapainotellessa lapsi oppii myös lihaksiensa käyttöä, 

minkä myötä voidaan saada lisää lihasvoimaa ja jänteiden lujuutta. (Sääkslahti 

2018, 43–45.) 

Varhaiskasvatusikäisen lapsen oppimat uudet taidot antavat usein myös uusia 

aistimuksia. Esimerkiksi palloja heitellessä lapsi oppii eri kokoisten pallojen pai-

nosuhteita, mikä johtaa siihen, että osataan heittää eri voimalla niitä. Erityisesti 

erilaiset tuntoaistimukset ovat esimerkiksi 3–5-vuotiaista todella mielenkiintoisia. 

Monipuolisten liikuntavälineiden kokeilu sekä erilaisilla materiaaleilla kulkeminen 

kehittävät tuntoaisteja lapsen käsissä ja jaloissa. Käsistä ja jaloista kehitys siirtyy 

kokonaisvaltaisesti koko kehon kontrolloimiseen, minkä myötä liikkeiden hie-

nosäädön kehittyminen alkaa. Näköaistilla on hienosäätelyyn merkittävä rooli, 

sillä sen avulla lapsi pystyy hahmottamaan ja suuntaamaan toimintaansa. 

(Sääkslahti 2018, 36–37.) 
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3.2 Kognitiivinen kehitys 

Kognitiivisella kehityksellä tarkoitetaan tiedonkäsittelyssä ja ajattelussa tapahtu-

vien toimintojen kehittymistä (Sääkslahti 2018, 89). Fyysinen aktiivisuus lapsuu-

dessa on myös liitoksissa kognitiiviseen ja sosioemotionaaliseen kehitykseen. 

Kognitiivinen kehitys näkyy esimerkiksi tutkimuksien mukaan siinä, että fyysisesti 

aktiivinen lapsi oppii paremmin lukemaan ja laskemaan. Lukemisen ja laskemi-

sen oppimisen paranemiseen on taustalla liikkuessa opittu vahva hienomoto-

riikka sekä hyvä koordinaatio silmän ja käden välillä. He voivat myös kehittää 

luovuuttaan keksimällä uusia leikkejä tai muuttamaan vanhoja leikkejä halua-

maansa suuntaan. (Alakoskela 2016, 4–5.) 

Lapsen muisti kehittyy sitä mukaan, mitä enemmän hän saa aistituntemuksia eri 

aistikanavien kautta. Etenkin miellyttävät tuntoaistimukset, jotka ovat kytköksissä 

lihasaistimuksiin, vaikuttavat positiivisesti hyvään tunne-elämään. Erilaisten ais-

timuksien jäsentyessä ja yhdistyessä onnistuneesti, lapselle kehittyy itseluotta-

musta ja -hillintää sekä keskittymiskykyisyyttä. Muistin kannalta on tärkeää luoda 

pysyviä muistijälkiä tai mielikuvia lapsuudessa, sillä silloin tulleet taidot, esimer-

kiksi luistelussa tai pyöräilemisessä, muistuvat pienellä harjoittelulla mieleen 

myöhemmin aikuisiällä. (Sääkslahti 2018, 93–95.) 

Liikuntaleikeissä lapset pääsevät käyttämään mielikuvitustaan ja luovuuttaan. 

Liikkuessa aivot voivat hyvin, minkä myötä vireystila paranee ja luovuus vahvis-

tuu. Luovuuden kehitys näkyy lasten liikunnassa siten, että erilaisille liikuntaväli-

neille kehitetään uusia, lukemattomia käyttötapoja. Tällaisessa toiminnassa tär-

keimpänä näkökulmana on lasten uuden oppiminen, ja siitä johtanut liikunnallisen 

pätevyyden kokeminen. (Sääkslahti 2018, 89–90 & 98–99.) 

3.3 Psyykkis-sosiaalinen kehitys 

Psyykkisellä ja sosiaalisella kehityksellä kuvataan lapsen elämänhallintaa ja mie-

lenterveyttä sekä sosiaalisten taitojen kehittymistä. Näiden lisäksi voidaan myös 

tutkia itsearvostuksen ja tunnetaitojen kehitystä. Tärkeänä lähtökohtana on auto-

nominen kehitys eli lapsen ymmärrys siitä, että hän on oma yksilönsä. Ajan kulu-

essa lapsi rakentaa omaa minäkuvaansa, joka muodostuu vähitellen jatkuvassa 

vuorovaikutuksessa ympäristöön. (Sääkslahti 2018, 103–104 & 111.) 
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Lapsi kokee fyysistä pätevyyttä silloin, kun hän kokee oppineensa uutta tai on 

saavuttanut tavoitteensa. Tämän myötä syntynyt myönteinen käsitys itsestä luo 

pohjan liikunnalliselle elämäntavalle. Fyysinen pätevyys voi myös johtaa flow-ti-

laan, milloin lapsi pääsee ilmaisemaan itseään esimerkiksi kehollisesti ilman, että 

se tuntuisi suorittamiselta. Tällainen toiminta lisää lapsen henkisiä voimavaroja, 

jotka auttavat tulevaisuudessa suoriutumaan uusista haasteista. (Sääkslahti 

2018, 105–106.) 

Alle kouluikäistä ei tarvitse paljoakaan motivoida liikkumaan, sillä hänelle itse liik-

kuminen on jo päämäärä. Tämä johtuu siitä, että lapsella on synnynnäinen motiivi 

oppia uusia asioita ja kehittyä, mitä kutsutaan organistiseksi motiiviksi. Jos täl-

laista ei olisi, niin jo vauvaiässä lapsi ei ponnistelisi asioiden eteen. Tärkein läh-

tökohta kehittymiselle on lapsen oma halu, mutta myös hänen kokemansa mieli-

hyvä ja onnistuminen liikkuessa. Lapsella on myös sosiaalisia motiiveja liikkua, 

koska hän haluaa olla vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Tällöin on hyvin 

matala kynnys lähteä leikkimään ja liikkumaan toisten mukana. (Sääkslahti 2018, 

108.) 

4 Perheliikunta 

Perheliikunnassa perhe on liikunnallisesti aktiivisia yhdessä kotona, ulkona, eri 

vuodenaikoina ja eri ympäristöissä. Perheliikunta on yhteistä tekemistä, jolla on 

terveydellisiä vaikutuksia. Olennaista perheliikunnassa on se, että mukanaolijat 

toimivat oman kuntotasonsa mukaisesti siten, että se tuottaisi iloa ja hyvää oloa. 

Perheliikunta ei rajoitu pelkästään oman ydinperheen toiminnaksi, vaan siihen voi 

laskea mukaan isovanhemmat, ystävät ja muut läheiset. Omaehtoisessa perhe-

liikunnassa vanhemmat ja lapset sekä muut läheiset liikkuvat omasta halustaan 

ja mielenkiinnostaan. Omaehtoista perheliikuntaa voidaan harrastaa melkeinpä 

missä vaan, koska koti ja sen lähiympäristö ovat edullisin perheliikunnan toteu-

tuspaikka. Tärkeintä on luoda toiminnalle mukava ja kannustava tunnelma. 

(Tuomi 2010, 31–32.)  
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4.1 Perheliikunta osana vanhemmuutta 

Vanhemmalla on mahdollisuus vaikuttaa lastensa liikuntaan. Hän voi ohjata liik-

kumista rajoittamalla tai mahdollistamalla tiettyjä asioita. Rajoittamisella tarkoite-

taan esimerkiksi ruutuajan määrän vahtimista. Lähtökohtana siihen on se, että 

pyritään luomaan lapselle mahdollisimman turvallinen liikkumisympäristö. Van-

hempi voi esimerkiksi itse näyttää mallia, minkä myötä lapsi voi innostua uudesta 

toiminnasta. Tärkeää on luoda monipuolisesti erilaisia liikuntamahdollisuuksia, 

sillä silloin lapsi saa monia erilaisia liikuntavaihtoehtoja, joista hän voi kertoa it-

selleen mieleisimmät jälkeenpäin. (Alapappila 2018.) 

Vanhempien oma toiminta on tärkeässä roolissa lasten liikuntatapojen vaikutta-

misessa. Omat valinnat ovat aina esimerkkinä ensisijaisesti omalle lapselle, mil-

loin voidaan esimerkiksi miettiä, kuljetaanko ylös rappusia vai hissiä käyttäen. 

Vanhemman roolissa on myös tärkeää kannustaa lasta ja ehdottaa erilaisia uusia 

tapoja liikkua. Jokapäiväiseen ulkoiluun kannustaminen luo lapselle mallia jo pie-

nestä pitäen. Ensisijaisen merkityksellistä on antaa lapselle sopivat liikuntavarus-

teet, joissa lapsi saa liikkua eikä hänen tarvitse pelätä niiden likaantumisen puo-

lesta. Silloin ei synny ajatusta siitä, etteikö sateella voisi liikkua ulkona. (Alapap-

pila 2018.) 

4.2 Perheliikunnan merkitys lapselle 

Varhaiskasvatuksessa ja koulumaailmassa järjestetään monipuolisesti liikunta-

toimintaa, mutta harvoin se kuitenkaan riittää täyttämään lapsen liikuntasuosituk-

sen määrää. Tämän takia kotona tapahtuva perheliikunta on erityisen tärkeää 

lapselle, jotta liikuntasuositukset täyttyisivät. (Arvonen 2007, 13.) 

Lapset viettävät yhä enemmän aikaa tietokoneen, puhelimen tai television ää-

ressä, mikä on vähentänyt pihalla olon ja leikkimisen määrää. Vanhempien esi-

merkki ja kannustus yhteiseen liikuntaan ja ulkoiluun on tärkeää ruutu ajan vä-

hentämisen kannalta. Lapsen oppimisen edellytyksenä on myönteinen ja kannus-

tava ilmapiiri. Tekeminen, kokeileminen ja tuhannet toistot tuottavat oppimisen 

palkinnon. Aikuinen toimii lapselle mallina, nimeää liikkeitä ja niissä käytettäviä 

kehonosia. Lapsi oppii aikuiselta matkimalla ja havainnoimalla häntä. (Arvonen 

2007, 13–20.) 
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Yhteiset leikit ja liikkuminen ovat lapselle mieluisia ja ne kehittävät heidän moto-

risia taitojaan. Vanhempien antama positiivinen palaute ja kehut vaikuttavat lap-

sen minäkäsityksen muodostumiseen. Perheliikunta voidaan nähdä myös kasva-

tuksena liikunnan avulla. Kasvattaminen liikunnan avulla pitää sisällään sosiaali-

sia ja eettisiä tavoitteita. Perheenjäsenten yhdessä koettu aika vahvistaa perheen 

välisiä vuorovaikutussuhteita sekä luottamusta vanhemman ja lapsen välillä. 

Vuorovaikutustilanteet kehittävät lapsen sosiaalisuutta. Toisten huomioon otta-

minen, leikkien ja pelien sääntöjen noudattaminen, sekä yhteistyön käyttö opet-

tavat myös lapselle eettisyyttä, rehellisyyttä ja toisen kunnioittamista. (Soininen 

& Väänänen 2011, 21–22.) 

4.3 Ohjattu perheliikunta 

Ohjatun perheliikunnan keskeisiä tavoitteita on lisätä aikuisen ja lapsen liikunta-

aktiivisuutta ja tietoisuutta liikunnasta, samalla tarjoten monipuolista liikuntaa 

heille. Ohjattu perheliikunta voi ohjata elinikäisen liikunnan harrastuksen pariin. 

Ohjattu perheliikunta tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja parantaa per-

heen sosiaalisia suhteita ja kanssa käymistä. (Alapappila 2018.) 

Monille erilaisille perheliikuntamuodoille on paljon kysyntää, sillä eri perheet voi-

vat olla kiinnostuneita eri lajeista. Etenkin yksilölajeja harrastavat vanhemmat ot-

tavat mielellään lapsensa mukaan kokeilemaan omaa lajiaan. Erilaiset ohjatut 

perheliikuntakerhot ovat perheiden mieleen, missä on pieniä lapsia, sillä siellä 

voidaan harjoittaa lasten liikuntataitoja ensi kertaa sekä myös tavata muita lapsi-

perheitä. Erilaisia perheliikuntakerhoja pitävät järjestöt ja julkiset toimijat haluavat 

saada yksilöllisesti jokaisen perheen tarpeet esiin. Sen myötä kerhot pystyvät ke-

hittämään ja etsimään erilaisia tapoja, joilla perheet voivat löytämään yhteisen, 

oman liikunnallisen tavan elämäänsä. Usein ohjattuja perheliikuntatuokioita pitä-

vät järjestöt lisäävätkin vinkkejä myös omaehtoisiin liikuntahetkiin esimerkiksi si-

vustoillaan. Syynä tähän on myös se, että usein aikataulutusvaikeudet perheiden 

arjessa voivat estää osallistumiset ohjattuihin perheliikuntatapahtumiin. (Juntu-

nen 2017, 32.) 
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Ohjattua perheliikuntaa järjestetään Lappeenrannassa yhdessä kaupungin ja lap-

peenrantalaisten urheiluseurojen kanssa. Ohjattu perheliikunta on täällä maksu-

tonta ja matalan aloituskynnyksen toimintaa. Tällä hetkellä Lappeenrannassa jär-

jestetään muun muassa FC Lapan PerheFutista, perheliikuntailtoja, lastenliikun-

tamaata ja liikuntasirkusta, sekä vesipeuhupäiviä. (Lappeenranta 2020c.) 

4.4 Omaehtoinen perheliikunta 

Omaehtoisessa perheliikunnassa perheenjäsenten vuorovaikutus paranee ja he 

ovat kaikki toistensa huomioinnissa. Sillä voidaan myös lähentää suhteita lähei-

siin ihmisiin ja tuoda yhteenkuuluvuuden tunnetta. Jo valmiiksi suunniteltu liikun-

tahetki helpottaa aikataulutuksessa ja täten myös aikaa riittää muuhunkin. Yhtei-

siä harrastuksia voidaan toteuttaa yhdessä ilman, että niitä tarvitsee sovitella 

muuten. Nykyaikana harrastukset ja lajit maksavat paljon eikä välttämättä kaikilla 

perheillä ole varaa niihin, niin omaehtoisessa perheliikunnassa liikuntaa voivat 

harrastaa kaikki tulo- tai varallisuustasosta riippumatta. Usein myös perheliikun-

taa koetaan vanhempien keskuudessa tilaisuutena, jolloin voidaan hengähtää kii-

reisistä arjen askareista. Tällöin vanhempien ei tarvitse etsiä esimerkiksi hoitajaa 

lapsilleen oman liikuntahetkensä aikana, koska lapset ovat mukana siinä. Perhe-

liikuntahetkien tärkeytenä onkin juuri vanhempien mielikuvitus. (Alakoskela 2016, 

23–25, 29.) 

Siirtymiset esimerkiksi kauppoihin ja päiväkoteihin ovat lapsiperheille myös tär-

keä hetki perheen yhteiselle ajalle. Silloin ei aina tarvitse kulkea autolla, vaan 

voidaan myös mennä kävellen tai pyöräillen yhdessä. Tähän liittyy vahvasti se, 

että miten asuinympäristö mahdollistaa päivittäisen kulkemisen muillakin tavoin 

kuin autolla. Liikunnalla voidaankin tutustua uusiin paikkoihin siirtyessä koko per-

heen voimin sekä myös löytää uusia tuttavaperheitäkin esimerkiksi puistoissa, 

joihin ei ole ennen törmännyt. Omaehtoisella perheliikunnalla vanhemmat pysty-

vätkin helposti purkamaan lastensa energiatasoja, millä voidaan esimerkiksi pa-

rantaa lapsen unen laatua. (Alakoskela 2016, 28–30.) 
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5 Opinnäytetyön tarkoitus 

Opinnäytetyön päällimmäisenä tarkoituksena on lisätä perheiden yhteistä liikun-

taa. Perheliikunnan lisäämisen mukana tuodaan esille liikunnan merkitystä sekä 

perheiden yhteisen ajan vaikutuksia lapsen kehitykselle. 

Kehittämistehtävät: 

1. Koota tietoa varhaiskasvatusikäisten lasten perheliikunnasta ja sen vaiku-

tuksista 

2. Kehittää ja koota perheiden käyttöön helposti toteutettavista liikunta-

leikeistä perheliikuntavihko 

Kaikkien tietojen myötä on tarkoituksena luoda konkreettinen vihko, jota jaetaan 

Vipinää ja kipinää -hankkeeseen osallistuville perheille. Sen myötä perheet voivat 

jatkaa yhteistä liikkumista hankkeen myötä tulleiden perheliikuntatapahtumien li-

säksi myös omalla ajallaan.  

6 Opinnäytetyön toteutus 

Opinnäytetyö toteutetaan keräämällä tietoa perheliikunnasta monipuolisesti 

useista eri lähteistä. Pyrimme käyttämään tieteellisiä artikkeleita, tutkimuksia 

sekä kirjallisuutta. Jo tehdyistä perheliikuntaan liittyvistä oppaista keräämme tie-

toja, joista kokoamme ensimmäisen version vihkosta, jota käytämme perheillä. 

Perheet toimivat käyttäjäraatina, jolta saamme palautetta ja kehittämisideoita lo-

pullisen vihkon luomiseen. (Kuva 1.) Luomme vihkoon myös kuvia helpottamaan 

erilaisten perheliikuntatapojen omaksumista. 
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Kuva 1. Perheliikuntavihkon toteutuskuvio 

6.1 Perheliikuntavihkon teko 

Ennen vihkon tekoa perehdyimme perheliikuntaan eri lähteistä. Kokosimme 

myös itsellemme tietopankin lapsen kehityksestä, jotta pystyisimme valitsemaan 

vihkoon leikit, jotka tukevat lapsen kehitystä kokonaisvaltaisesti. Käytimme useita 

tunteja aikaa käyden eri leikkejä ja pelejä läpi internetistä ja kirjoista. Oma koke-

muksemme lasten kanssa toimimisesta auttoi myös leikkien valitsemisessa.  

Pyrimme tekemään vihkosta mahdollisimman helppolukuisen. Käytimme vih-

kossa Comic Sans MS -fonttia, jotta siitä tulisi leikkimielisen oloinen. Fontin lisäksi 

lisäämme värejä eri liikuntaleikkien esittelyissä, mikä toisi selkeyttä, että mikä 

teksti liittyy mihinkin kohtaan. Kuvia on myös käytetty paljon, että lapset voivat 

myös tutkia vihkoa. Lisäsimme vihjepalloja vihkoon. Niiden pitäisi kiinnittää luki-

jan huomio, sekä niistä saa oivaa tietoa leikkiin liittyen. Jaksotimme vihkon erilai-

set liikuntaleikit ulko- ja sisäleikkeihin, sillä silloin vihkon luettavuus helpottuu ja 

siihen tulee selkeyttä. 

Saatuamme vihkon valmiiksi annoimme sen vapaaehtoisesti käytettäväksi erään 

päiväkodin perheille. Perheet muodostivat meille vihkosta käyttäjäraadin, josta 

saimme palautetta. Pureuduttuamme palautteeseen arvioimme palautetta ja sitä, 

Teoreettisen 
viitekehyksen 

koonti

Perheliikuntavihko 
1

Käyttäjäraati

Arviointi
Perheliikuntavihko 

2
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miten sen avulla voisimme parannella ja korjata vihkoa. Palaute oli hyvin hyödyl-

listä ja saimmekin sen avulla parannettua vihkoa käytännöllisemmäksi perheille.  

6.2 Liikuntaleikkien valitseminen 

Liikuntaleikkien valitseminen vihkoon ei ollut aivan yksinkertaista. Halusimme 

mahdollisimman monipuolisesti leikkejä vihkoon, sekä tahdoimme, että leikit oli-

sivat helposti toteutettavissa. Pelkona meillä oli, että vihkosta tulisi liian laaja ja 

vaikeasti lähestyttävä. Mietimme, että suurin osa perheen yhteisestä ajasta ta-

pahtuu joko kotona tai ulkoillessa yhdessä, joten halusimme rakentaa vihkon nii-

den ympärille. 

Päädyimme valitsemaan liikuntaleikkejä eri teemojen mukaan. Teemat ovat yh-

teistä tekemistä ulkoiluun ja kodin arjen leikkejä. Valitsemamme leikit ovat sopivia 

kaikille perheille ja sovellettavissa eri paikkoihin tai tilanteisiin. Pyrimme myös va-

litessamme liikuntaleikkejä pitämään ne yksinkertaisina ja sellaisina, että niissä 

ei tarvittaisi paljoa välineitä. Vihkoon valitsemissamme leikeissä tavoittelimme, 

että aikuinen sekä lapsi osallistuisivat aktiivisesti toimintaan. Vihkoon päätyneet 

leikit soveltuvat myös kahdestaan leikittäviksi. 

Halusimme liikuntaleikkejä valitessamme, että ne tukevat arjen toimintaa. Arjen 

pieni liikkuminen vahvistaa lapsen motorista kehitystä. Valitsimme paljon erilaisia 

ja monipuolisia liikuntaleikkejä, jotka tukevat lapsen kokonaisvaltaista liikunnal-

lista kehitystä. Perheiden kunnon kohottaminen oli myös yksi kriteereistä. Met-

sässä liikkumiseen, kävely tai pyöräilymatkoille voi liittää erilaisia leikkejä mu-

kaan. Lapsilla on vilkas mielikuvitus ja mielikuvitusleikit voi innostaa lasta liikku-

maan, joten halusimme myös mielikuvitusleikkejä mukaan. Halusimme välttää 

kilpailutilanteita sisältäviä leikkejä, jotta kaikki saavat liikkumisesta iloa ja oppimi-

sen kokemusta. (Laine 2015.) 

6.3 Käyttäjäraati 

Teoreettisen viitekehyksen koonnin jälkeen olimme koonneet alustavan version 

perheliikuntavihkosta, jonka jaoimme vapaaehtoisille perheille, joilla on varhais-

kasvatusikäisiä lapsia. Perheet pystyivät sen myötä jakamaan omia mielipiteitään 
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vihkoa kohtaan ja kertoa myös, jos haluavat, kehittämisehdotuksia lopullista vih-

koa varten. Tämä toi vihkoon perheiden äänen kuuluviin, milloin vihkosta ei tule 

vain aineistoista koottua kokonaisuutta. Kysyimme kolme kysymystä jokaiselta 

perheeltä, jotka olivat tutustuneet perheliikuntavihkoon. Vastaukset otettiin ylös 

nimettömänä, jolloin perheiden tietoja ei kerätty. Kysymyksiä olivat: 

1. Oliko vihkossa sopiva määrä liikuntaleikkejä? 

2. Tuntuvatko liikuntaleikit tarpeeksi helpoilta toteuttaa arjessa? 

3. Vihkon ulkonäköön liittyviä kommentteja? Muuta palautetta? 

Vastauksia saatiin seitsemältä perheeltä ja niitä oli vaihtelevasti jokaiseen kysy-

mykseen. Suurin vastauksista näkynyt asia oli se, että vihkon ulkonäkö oli tar-

peeksi yksinkertainen ja helppolukuinen. Myös leikkejä kehuttiin paljon, sillä 

useista vastauksista kävi ilmi, että ne olivat innostavia ja mielenkiintoisia. Ilmeni 

myös, että liikuntaleikkejä ei voi koskaan olla liikaa, joten leikkejä toivottiin lisää. 

Vapaamuotoisessa palautteessa selvisi, että perheliikuntavihko tulee tarpee-

seen, koska aihe on tärkeä ja ajankohtainen tänä päivänä. Kyselyä tuli myös per-

heiden suunnalta, että millä tavoin perheliikuntavihko tulisi varhaiskasvatuksessa 

jakoon. Vastauksena tähän on se, että vihkoa jaetaan sähköisessä muodossa 

sekä myös paperisena.  

Palautteista tuli hyvin positiivisia ja perheiden mielestä vihkossa ei ollut paljoa-

kaan parannettavaa. Muokkasimme joitakin kohtia vihkosta helppolukuisim-

maksi, jolloin saatiin selkeyttä liikuntaleikkien toteuttamiseen. Päätimme myös pi-

tää liikuntaleikkien määrän samana, koska perheliikuntavihkon tarkoituksena oli 

toimia perheiden ensimmäisenä ohjeistajana omaehtoisen perheliikunnan maail-

maan. Ajatuksena oli, että perheet vihkon hyödyntämisen jälkeen tutkisivat itse 

perheliikunnasta innostuneina jakamiamme nettilinkkejä vihkon lopussa. Silloin 

vihkomme kokeilujen jälkeen perheliikunta saisi jatkoa myös muita lähteitä hyö-

dyntäen.  
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7 Pohdinta 

7.1 Luotettavuus 

Opinnäytetyömme luotettavuutta parantaa laajan materiaalin käyttö sekä se, että 

saamme tietoa myös perheiltä itseltään. Pyrimme valitsemaan teoreettisen viite-

kehyksen lähteitä hyvin lähdekriittisesti, jolloin tieto olisi mahdollisimman luotet-

tavaa ja relevanttia. Aineistoja tarkasteltaessa huomioimme niiden julkaisuajan, 

jolloin voimme miettiä, että onko kyseinen materiaali enää ajankohtaista verrat-

tuna muihin. Tällä pyrimme siihen, että yhteiskuntamme muutosten myötä tulleet 

uudet tiedot perheistä ja heidän liikunnastansa olisivat samassa suhteessa nyky-

hetken perheiden kanssa. Ajan kuluessa tutkimamme aineistot voivat vanhentua 

tiedoissaan, milloin tietoiskut vihkossamme voivat olla vaillinaisia. Liikuntaleikit 

sen sijaan ovat melko pysyviä, sillä leikkejä on ollut aina ja niitä varmasti tulee 

olemaan vielä lisää, mutta vanhat sekä perinteiset leikit ovat aina mieluisia. 

Luotettavuutta pyritään myös pitämään mahdollisimman tarkkana teoreettista vii-

tekehystä tehdessä, sillä teemme vihkoa 3–5 –vuotiaille lapsille. Emme halua se-

koittaa tietoja varhaiskasvatus- ja kouluikäisten lapsiperheiden kesken. Perhelii-

kunnan tiedot usein nivoutuvat monen eri ikäisten lapsiperheiden välille, koska 

samassa perheessä on monesti esimerkiksi sekä koulu- että varhaiskasvatus-

ikäisiä lapsia. Liikuntaleikit soveltuvat usein todella suurelle ikäjakaumalle lap-

sissa, mutta yritimme valita tiedot siten, että ne ovat suunnattu juuri 3–5-vuotiaille 

lapsille.  

Perheiltä saadut palautteet tuovat luotettavuutta perheliikuntavihkon sisällön oi-

keellisuuteen, koska sitä on muokattu juuri kohderyhmää huomioiden. Myös omat 

ohjauskokemukset lapsiryhmien kanssa toimiessa ovat luoneet käsitystä siitä, 

mitkä lapset kokevat hauskoiksi ja mukaviksi liikuntaleikeiksi. Mielipiteitä ja aja-

tuksia on yhtä paljon kuin on lapsia ja vanhempiakin, joten kaikkien mieltymyksiin 

vastaavaa perheliikuntavihkoa on ollut vaikea luoda, mutta olemme pyrkineet ke-

hittämään vihkosta mahdollisimman paljon tarpeita auttavan. 
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7.2 Eettisyys 

Aihe koskettaa kaikkia perheitä, joilla on varhaiskasvatusikäisiä lapsia, joten mie-

lipiteitäkin perheliikunnasta on paljon. Perheitä on niin monesta eri olosuhteista, 

että ei ole vain yhtä ja oikeaa tapaa kaikille. Esimerkiksi erityistä tukea tarvitsevilla 

lapsilla voi olla perheessä hyvinkin vaikeaa harrastaa perheliikuntaa. Pyrimme 

tuomaan vihkoon sen takia mahdollisimman monipuolisesti jokaiselle perheelle 

yhteistä tekemistä. Pitää myös muistaa, että vanhemmat voivat olla hyvinkin kii-

reisiä töiden takia, niin silloin voidaan perheliikuntaa esimerkiksi harrastaa iso-

vanhempien tai muiden sukulaisten kanssa. Kaikilla lapsilla ei kuitenkaan ole tätä 

mahdollisuutta.  

Käyttäjäraatia hyödyntäessämme emme myöskään kerää mitään henkilökohtai-

sia tietoja, vaan pelkästään kyselemme yleisiä mielipiteitä ja kehitysehdotuksia 

tulevaa lopullista liikuntavihkoa varten. Kyseinen metodi edesauttaa sitä, ettei 

lapsiperheille ei tule ajatusta siitä, että heidän tietojaan tulisi esille missään. Pa-

lautteen kerääminen siten myös voi vähentää perheiden kynnystä sanoa kehitys-

ehdotuksia. Meille oli tärkeää saada suoraa ja rehellistä palautetta alussa tehtyyn 

vihkoon, sillä palautteiden myötä pyrimme luomaan vihkosta lopullisen version. 

Vihkoa tehdessä halusimme, että leikit tuovat lapsilähtöisyyttä yhteiseen tekemi-

seen eikä vain aikuisjohtoista toimintaa. Monet lapset voivat kokea leikeissään 

paljon rajoittamisia, joten on tärkeää saada kehitettyä leikkejä, joissa lapset voi-

vat toimia omin ehdoin. Onnistumisen kokemukset luovat positiivista kuvaa liik-

kumisesta lapsille, joka taas luo tulevaisuutta ajatellen lapsille halua liikkua uu-

destaan ja uudestaan. 

7.3 Opinnäytetyöprosessin ja perheliikuntavihkon onnistuminen  

Perheliikuntavihko onnistui mielestämme hyvin, sillä sitä tehdessä tunne oli sel-

lainen, että tästä tulee tarpeellinen ja hyvä. Vihkon liikuntaleikit ovat monipuoli-

sesti lasten kehitystä tukevia ja leikkeihin liittyvät vinkkipallot tuovat sopivasti tie-

toa toiminnan lomaan. Uskomme, että vihkoa voi käyttää myös muiden kuin 3–5-

vuotiaiden kanssa, sillä leikkejä voi soveltaa monin eri tavoin esimerkiksi helpot-

tamalla niitä nuorempien lapsien varalta.  
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Aikataulullisesti koko opinnäytetyön teko oli hieman erilainen kuin suunnitte-

limme, sillä sen toteutuksen aikana tullut poikkeustila hidasti joillakin tavoin sen 

tekoa. Materiaalien saanti kirjastoista viivästyi niiden mennessä kiinni ja myös 

päiväkodit olivat hyvin tarkkoja siellä toimimisesta. Esimerkiksi tämän takia käyt-

täjäraadin toteuttaminen siirtyi todella myöhäiseen vaiheeseen prosessia. 

Saimme kuitenkin hieman kiireellisemmällä aikataululla toteutettua kaikki tarvit-

tavat tehtävät opinnäytetyöhön liittyen.  

Vihkon tulevaisuudesta emme voi vielä tietää, miten paljon sitä lapsiperheet tule-

vat käyttämään. Toiveenamme olisi, että siitä ei tulisi vain hetkellistä apua per-

heille, vaan pitkäkestoinen ohje omaehtoiseen perheliikuntaan. Esimerkiksi vih-

kosta löytyvän aktiivisuustaulukon tarkoituksena on saada lapset kiinnostumaan 

liikunnallisesta elämäntavasta joka päivä. Kuvat eri leikkien aiheista vihkossa 

ovat myös auttamassa esimerkiksi tehostetun ja erityisen tuen lasten kanssa toi-

mimisessa.  

Opinnäytetyön teko kokonaisuudessaan toi paljon uusia näkökulmia perheiden 

elämään liittyen, kun saimme lisää tietoa perheliikunnasta ja siihen liittyvistä 

haasteista esimerkiksi. Nykypäivänä voidaan olla hyvinkin tietämättömiä kaikista 

perheliikunnan mahdollisuuksista. Tulevina sosionomeina toivommekin, että vih-

kosta olisi suuri apu perheiden arkeen ja auttaisi kehittämään heidän toimin-

taansa siihen suuntaan, että fyysisen aktiivisuuden tavoitteet täyttyisivät lapsilla. 
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Liite 1 Perheliikuntavihko 

 
 

 
 
 
 
 
 

Leikitään yhdessä! 
Perheliikuntavihko 

Vipinää ja Kipinää -hankkeeseen 
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Hei! 
 
Tämä vihko on tehty antamaan vinkkiä varhaiskasvatusikäisten las-

ten perheille täällä Lappeenrannassa. Se sisältää tietoa perhelii-

kunnasta ja liikunnan hyödyistä varhaiskasvatusikäisille lapsille. 

Olemme myös koonneet paljon erilaisia liikuntaleikkejä, jotka so-

pivat kaikille perheille. Vihko on osana Vipinää ja Kipinää -perhelii-

kuntahanketta. 

Varhaiskasvatusiässä olevien lasten kasvussa ja kehityksessä lii-

kunnalla on tärkeä merkitys. Liikunta vaikuttaa fyysiseen, kogni-

tiiviseen ja psyykkiseen kehitykseen. Tämän päivän suositusten 

mukaan liikuntaa tulisi olla vähintään kolme tuntia päivässä, mikä 

koostuisi monipuolisesti kevyestä, reippaasta ja erittäin vauhdik-

kaasta liikunnasta. Nykyään on tutkittu, että lasten fyysisen ak-

tiivisuuden suositellut määrät eivät toteudu. Sen takia onkin tär-

keää, että perheen yhteisellä liikkumisella lapsi omaksuisi liikunnan 

osaksi päivittäistä elämäänsä. 

Toivomme, että tämä kyseinen vihko tulisi osaksi arkea perheillä 

ja toisi iloisia kokemuksia yhdessä liikkuen. 

Liikunnallisin terveisin, sosionomiopiskelijat Niko Riikonen ja 

Juuso Kärmeniemi. 
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Yhteistä tekemistä ulkoiluun 

Perheliikunta on siitä hyvä asia, että sitä voi harrastaa koko vuoden vuoden-

ajoista riippumatta. Kesällä voidaan liikkua metsissä ja luontopoluilla, kun taas 

talvella voidaan yhdessä tehdä lumilinnoja. Sadettakaan ei tarvitse pelätä, 

kun voi iskeä kuravaatteet päälle. Perheliikuntaa voi myös sisällyttää esimer-

kiksi kauppareissuihin. Kävelyt kauppaan ovat mitä mainioin tapa viettää aikaa 

perheen kanssa yhdessä liikkuen.  

Salapoliisikävely/pyöräily 

Salapoliisikävelyssä etsitään ulkona liikkuen erilai-

sia esineitä tai asioita matkan varrelta. Jos löytyy 

jokin mielenkiintoinen asia maasta, niin otetaan se 

mukaan matkaan ja mietitään, että minkälainen ta-

rina sen taustalla on. Asia voi olla vaikka jokin kää-

repaperi tai hassun muotoinen käpy. 

Lopputulokseen päädyttyä voidaan 

roska laittaa roskakoriin tai käpy yms. 

takaisin metsään.  

Seuraa johtajaa 

Perheestä yksi on johtaja, jonka liikkeitä ja 

eleitä tulee toisten matkia. Esimerkiksi erilai-

set hyppelyt, juoksu, kävely eri nopeuksilla, 

mahdollisuuksia on rajattomasti. Siirtyessä 

paikasta toiseen voidaan jo etukäteen päättää, 

että missä kohtaa matkaa vuorot vaihtuvat. 

Vinkki! 

Etsi tasapainoa 

vaativia paikkoja, 

silloin lapsi oppii li-

hasvoiman käyttöä. 

Vinkki!  

Anna lapsen mielikuvi-

tuksen kukkia. Silloin 

luovuus kehittyy ja hän 

oppii uusia asioita. 



32 

Metsässä liikkuminen on varmasti yksi varhaiskasvatusikäisten lasten lempi-

paikoista. Onhan metsissä paljon kaikkea mielenkiintoista tutkittavaa, mutta 

myös paljon hyödyllistä ajatellen lasten kehitystä. Kumpuileva ja haastava 

maasto kehittää lasten tasapainoa, mutta ei pidä pelätä kaatumisiakaan. Eri-

laiset kaatuilut antavat lasten luustolle sen kaipaamaa hyvää tärähtelyä, mikä 

kehittää lasten luiden kasvualueita. 

Puunhalaus 

Leikissä pyritään löytämään puita, joi-

den ympäri pystytään halaamaan niin, 

että kädet koskettavat toisiaan. Puiden 

löydyttyä voidaan myös verrata keske-

nään, että miten omat kädet menevät 

jonkun toisen puun ympärille. Voi myös 

etsiä todella isoja puita ja miettiä etukä-

teen, että kuinka monen pitää halata, 

että kädet osuisivat toisiinsa.  

Tarkkuusheitto 

Etsikää metsästä erilaisia 

asioita maasta, kuten kä-

pyjä, kiviä, oksia yms. Sopi-

kaa jokin maalitaulu, esimer-

kiksi puu, johon yritätte 

heittää valitsimianne asioita 

eri tavoin. Talvella voi ko-

keilla lumipallojen heittelyä. 

Vinkki! 

Kysele lapselta kysymyk-

siä liittyen mittoihin sa-

malla. Silloin hänen hah-

mottamiskykynsä kehittyy. 

Vinkki! 

Pyrkikää löytämään asioita, jotka 

tuntuvat erilaisilta pinnoiltaan. Eri-

laiset tuntoaistimukset ovat lap-

selle mielenkiintoisia. Niiden 

myötä liikkeiden hienosäädönkin 

kehitys alkaa. 
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Yhteiset leikit vanhempien, isovanhempien ja ystävien kanssa ovat lapsille to-

della mieluisia. Erityisesti vanhempien antama positiivinen palaute ja kannus-

tus vaikuttavat lapsen minäkäsityksen kehittymiseen. Perheliikunta nähdään 

yhtenä kasvatuksen osa-alueena, sillä se sisältää sosiaalisia ja eettisiä tavoit-

teita esimerkiksi säännöissä ja yhteistyössä. Perheen kesken koettu yhteinen 

aika vahvistaakin perheen välisiä vuorovaikutussuhteita sekä luottamusta lap-

sen ja vanhempien välillä. Erilaiset loruleikit ovat hyvä tapa kehittää vuoro-

vaikutussuhteita perheen sisällä. 

Karhu nukkuu 

Yksi osallistujista on karhu, joka menee kyy-

ryyn maahan silmät kiinni. Ympärillä olevat 

kiertävät karhua ja laulavat:  

”Karhu nukkuu, Karhu nukkuu talvipesässänsä. 

Ei ole varaa kellään, näin sitä 

leikitellään. Karhu nukkuu, 

Karhu nukkuu, eipäs nuku-

kaan.” 

Karhun herätessä muut yrit-

tävät juosta pakoon ja karhu 

yrittää saada jotakin kiinni. 

Kiinniotettu on seuraavalla 

kierroksella karhu. 

Muita hyviä loruleikkejä löytyy loputon määrä esimerkiksi internetistä. Lap-

silta voi myös kysyä, että onko varhaiskasvatuksessa ollut joitakin mieleisiä 

loruleikkejä. He nauttivat siitä, kun pääsevät itse näyttämään! 

Vinkki! 

Voitte kokeilla myös muita 

eläimiä, kuten lasten lem-

pieläimiä. Leikissä voidaan 

myös liikkua sen eläimen 

tavoin, mikä on valittu. 
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Kodin arkeen mukavaa puuhaa 

Suurin osa perheen arjesta tapahtuu kotona. Koti onkin mitä mainioin paikka 

viettää yhteisiä hetkiä perheen kesken. Olohuone voi olla perheille oiva liikun-

tapaikka. Sinne voi rakentaa erilaisia temppuratoja lapsille tai pitää vaikkapa 

olohuone jumppaa. On tärkeää käyttää mielikuvitusta ja antaa lapsenkin osal-

listua radan tai jumpan suunnitteluun. 

Valokuvaaja 

Leikissä otetaan lasta tukevasti kä-

sivarresta tai kainaloista kiinni ja 

pyöritetään ympäri. Vauhti pysäyte-

tään ja lapsi jää johonkin asentoon. 

Aikuinen eli valokuvaaja ottaa asen-

nosta hauskoja kuvia ja arvuuttelee, 

mitä asento esittää. 

Sohvapallo 

Sohvapallossa aikuinen toimii maalivahtina soh-

valla ja koittaa puolustaa aluettaan maaleilta. Pe-

livälineenä toimii aluksi ilmapallo, 

mutta lasten taitojen karttuessa 

voi palloa vaihtaa. Maalivahdin 

roolia voi vaihtaa myös lasten 

kesken ja mitä enemmän pelaajia, 

niin voi suunnitella toisenkin maa-

lin. 

Vinkki! 

Voitte myös vaihtaa osia niin, 

että aikuinen pyörii ja lapsi ot-

taa valokuvia. Pyri jäämään 

kummallisiin asentoihin, niin 

lapsi pääsee arvuuttelemaan 

Vinkki! 

Muista antaa lapsen onnistua 

maalinteossa. Hyvät muistijäl-

jet tuovat taidot esiin myös 

myöhemmällä iällä 
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Erilaisten välineiden käyttö liikunnassa kehittävät lasten jalkojen ja käsien 

käyttöä. Näköaistilla on tärkeä rooli välineitä käytettäessä, koska silloin lapsi 

opettelee koordinaatiokykyään esimerkiksi palloa lyödessä tai esineitä pitä-

essä. Aina ei välttämättä tarvitse onnistua täydellisesti, sillä pelkästään jo 

liikkuminen on lapselle palkitsevaa puuhaa. 

Tyynytouhut 

Tasapainoleikki tyynyjen kanssa. Laitetaan 

tyyny pään päälle ja koitetaan pitää se siellä. 

Leikkiä voi vaikeuttaa eri tavoin esimerkiksi 

liikkumalla, seisomalla yhdellä ja-

lalla, menemällä kyykkyyn tai kal-

listumalla sivulle. Heitelkää tyy-

nyjä toisillenne tai koittakaa kul-

jettaa tyynyjä yhdessä eri kehon-

osilla (Pää, peppu, maha, jne.). Tyy-

nyistä voi tehdä radan ja leikkiä 

‘’lattia on laavaa’’ -leikkiä. 

Sanomalehtimaila 

Käärikää sanomalehti pötköksi ja teipatkaa 

se teipillä mailaksi. Kuljettakaa ilmapalloa 

paikasta toiseen yhdessä. Syötelkää ilma-

palloa toisillenne muutaman metrin päästä. 

Ilmapalloa voi myös koittaa pitää mailan 

avulla ilmassa. 

Vinkki! 

Muistakaa eläytyä kunnolla ki-

periin tilanteisiin esimerkiksi 

laavaa väistellessä. Jännittävät 

kokemukset yhdessä vahvista-

vat suhdetta toisiin. 

Vinkki! 

Erikokoiset ilmapal-

lot tuovat vaikeutta 

lisää. 
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Liikunta on varhaiskasvatusiässä olevan lapsen tuki- ja liikuntaelimistön kehi-

tyksen virittäjä ja käynnistäjä. Lihaksisto kykenee suuriin ponnisteluihin, 

mutta se ei kestä vielä suuria rasitusmääriä. Tämän vuoksi on tärkeää, että 

lapsi saa itse säädellä lepotaukonsa siinä määrin kuin itse jaksaa. Erilaiset 

hipat ja muut kiinniottoleikit ovat hyviä esimerkkejä tämänkaltaisista liikun-

taleikeistä. Lapsi unohtaa usein ajan kulumisen mieleisissä liikuntamuodoissa, 

minkä myötä väsymistä ei saata edes huomata. Vanhemmalla on tärkeä rooli 

laittaa rajoja asioihin, että lapsella on turvallista toimia. 

Keräilykisa 

Keräilykisa on hyvä esimerkki liikunta-

leikistä, jolla on lukemattomia eri toteutus-

tapoja. Sitä voi hyödyntää leikin lopetuk-

sessa, ulos lähtemisessä tai vaikka ulkona ol-

lessa. Siinä asetetaan joku sääntö, jonka 

myötä toimitaan. Esimerkiksi valitaan 

jokin väri, jonka värisiä asioita kerä-

tään ja voittaja on se, joka on kerännyt 

eniten kyseistä väriä olevia asioita. Ul-

kona voidaan päättää, että kerätään 

erilaisia puunlehtiä tai roskia ympäris-

töstä roskakoriin laittamista varten. 

Sisällä leikin loppuessa voidaan kisailla 

siitä, että kuka kerää eniten tavaroita 

takaisin laatikoihin yms. Vauhtia saa 

olla keräillessä, mutta tärkeää on pitää 

turvallinen ympäristö siihen.   

Vinkki! 

Tärkeä asia kisailun loppu-

essa on muistaa huomioida 

myös voittajan lisäksi muut 

sijat. Esimerkiksi voi kehua, 

että on löytänyt hienoimman 

lehden tai vaikkapa eniten 

suuria legoja laatikkoon. 
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Aktiivisuus-

taulukko 

MA TI KE TO PE LA SU 
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Edellisellä sivulla oleva aktiivisuustaulukko on luotu kuvaamaan perheen päi-

vittäistä yhdessä liikkumista. Yhdessä perheen kesken voidaan keskustella ja 

miettiä, minkä eläimen tavoin on liikuttu tänään ja sitten laittaa merkki yms. 

eläimen osoittamalle riville. Välillä voi myös käydä niin, että on liikuttu todella 

paljon, mutta lapsien mielestä ollaan silti esimerkiksi etanoita. Se ei haittaa, 

sillä tärkeintä on se, että lapset saavat oman äänensä kuuluviin. He voivat 

kertoa mietinnän päätteeksi, mikä on ollut mieleistä ja mikä ei. Kaikkia liikun-

taleikkejä voidaan soveltaa lasten toiveiden mukaisesti ja mikäs sen parempaa 

kuin oma keksimän liikuntatuokion pitäminen. 

Lisää erilaisia vinkkejä yhteiseen liikkumiseen löytyy monilta sivuilta interne-

tistä, joista tässä muutama: 

• Suomen Latu: www.suomenlatu.fi 

• Neuvokas Perhe: www.neuvokasperhe.fi 

• Suomen Mielenterveys ry. Mielen perheliikuntavinkkikortit: 

www.mieli.fi/fi/esitteet/perheliikunnan-vinkkikortit 

• Lappeenrannan kaupungin perheliikunnan sivustot:  

www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Kulttuuri-ja-liikunta/Ohjattu-lii-

kunta/Lasten-ja-perheiden-liikunta 

• Vipinää ja Kipinää -perheliikuntahankkeen sivusto: 

https://peda.net/lappeenranta/varhaiskasvatus/vjkp 

Toivotamme kaikille liikunnan iloa ja mukavia hetkiä 

liikkumisen parissa perheen kesken! 
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