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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa ryhmäohjaus esikouluikäisille
lapsille ja heidän huoltajilleen aiheesta ravitsemuksen ja liikunnan merkitys esikouluikäisten
lasten ylipainon ennaltaehkäisyssä. Tavoitteena oli lisätä huoltajien tietoutta esikouluikäisten
lasten hyvinvoinnin tukemisesta suhteessa ravitsemukseen sekä liikuntaan ja samalla tarjota
heille konkreettisia työkaluja arjessa hyödynnettäväksi. Lisäksi tavoitteena oli innostaa lapsia
liikkumaan monipuolisesti ja rohkaista heitä kokeilemaan uusia terveellisiä ruoka-aineita.
Toiminnallinen opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Helsingin kaupungin päiväkoti
Franzénian kanssa ja se koostui opinnäytetyöraportista sekä Terveelliset lähtökohdat elämään
-nimisestä ryhmäohjauksesta. Teoreettinen viitekehys muodostui terveellisten elämäntapojen
edistämisestä eli promootiosta sekä ylipainon ennaltaehkäisystä eli preventiosta, leikkiikäisten lasten ravitsemussuosituksista, liikuntasuosituksista sekä hyvän ryhmäohjauksen
toteutuksesta. Teorian pohjalta toteutettiin toiminnallinen kokonaisuus, joka sisälsi
monipuolisen liikuntatuokion lapsille ja verkkoluennon heidän huoltajilleen. Liikuntatuokioon
osallistui esikouluryhmä (n=21). Liikuntatuokio rakentui eri hippaleikeistä sekä motorisia
taitoja haastavasta temppuradasta. Huoltajien (n=2) verkkoluennolla esitettiin opinnäytetyön
aihe käytännön esimerkkien avulla. Aihe koettiin tekijöiden mielestä ajankohtaisena ja
tärkeänä lasten ylipainon yleistymisen vuoksi.
Palaute ryhmäohjauksesta oli pääosin positiivista, lapset toivoivat aktiviteettien jatkuvan
pidempään. Henkilökunnan palautteessa nostettiin esiin tapahtuman onnistunut organisointi,
kannustava ilmapiiri sekä kekseliäät ja riittävän yksinkertaiset aktiviteetit. Huoltajien
palautteessa toivottiin vieläkin enemmän käytännönläheisiä esimerkkejä aiheesta.
Opinnäytetyön jatkokehitysehdotuksena voidaan pitää kattavamman osallistujamäärän
varmistamista verkkoluennolle sekä infojulisteen koostamista käytännönläheisistä keinoista
lisätä monipuolista ravitsemusta ja liikuntaa perheiden arkeen. Lisäksi
jatkokehitysehdotuksena ehdotetaan liikunta- ja ruokapäiväkirja seurantaa ennen ja jälkeen
ryhmäohjauksen. Muutoksia ei tehty tähän opinnäytetyöhön.
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The purpose of this thesis was to plan and implement a group guidance for preschool children
and their parents on the subject. The importance of Nutrition and Exercise in the Prevention
of Preschool Children’s Obesity. The aim was to increase the parents’ knowledge of
supporting the preschool child’s wellbeing in relation of nutrition and exercise and to provide
the parents a concrete tool set to use in everyday life. In addition, the aim was also to inspire
the children to exercise in a versatile way and to encourage them to try new healthy
ingredients.
This functional thesis was implemented in co-operation with the City of Helsinki’s
kindergarten Franzénia and it consisted of a thesis report and a group guidance named a
Healthy Basis for Life. The theoretical framework was formed from the promotion of a
healthy lifestyle and the prevention of obesity, the nutritional recommendations for toddlers,
exercise recommendations and from the theory of good group guidance. Based on the theory
a functional entity was implemented, which consisted of versatile exercise event for the
children and online lecture for their parents. The exercise event was held for one preschool
class (n=21) and it consisted of different plays and trick trail that challenged motoric skills.
During the parents’ (n=2) online lecture the subject of the thesis was presented with the help
of practical examples. The subject was found to be current and important by the thesis’
creators as the obesity of children is becoming more common.
The feedback from the group guidance was mainly positive, the children wished that the
activities could have lasted longer. The kindergarten staff’s feedback emphasized the
successful organization of the event, supportive atmosphere, and innovative and simple
enough activities. In their feedback the parents wished even more concrete examples on the
subject. A further development suggestion could be ensuring a wider participation on the
online lecture among the parents. As well as putting together an info poster displaying
practical ways of adding versatile nutrition and exercise to daily life. Final development
suggestion would be exercise- and food diary before and after the group guidance.
Keywords: Nutrition, exercise, prevention of obesity, preschool child

Sisällys

1

Johdanto ................................................................................................... 6

2

Lapsen ylipainon syyt, ennaltaehkäisy ja arviointi ................................................. 7

3

Ravitsemuksen yhteys esikouluikäisten lasten ylipainon ennaltaehkäisyyn .................... 9

4

3.1

Kodin ja päivähoidon merkitys lapsen ravitsemukseen................................... 9

3.2

Leikki-ikäisen ravitsemussuositukset ...................................................... 11

Liikunnan yhteys esikouluikäisten lasten ylipainon ennaltaehkäisyyn ........................ 13
4.1

Ylipainon merkitys esikouluikäisen lapsen fyysiseen ja psyykkiseen toimintakyvyn

kehitykseen .............................................................................................. 13
4.2
5

Liikunnan osuus varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa ............................ 15

Ryhmäohjaus terveydenhoitajan työssä ............................................................ 16
5.1

Terveydenhoitajan työnkuva ................................................................ 16

5.2

Ryhmäohjaus osana terveydenhoitajan työtä ............................................ 17

6

Tarkoitus ja tavoite .................................................................................... 18

7

Terveelliset lähtökohdat elämään -ryhmäohjauksen toteutus ................................. 18

8

7.1

Toiminnallinen opinnäytetyö................................................................ 18

7.2

Työelämäkumppani ........................................................................... 19

7.3

Tietoperustan hakeminen ................................................................... 20

7.4

Toiminnallisen opinnäytetyön toteutus ................................................... 21

7.5

Terveelliset lähtökohdat elämään – ryhmäohjaus ....................................... 23

7.6

Ryhmäohjauksen arviointi ................................................................... 26

Pohdinta.................................................................................................. 28
8.1

Tuotoksen tarkastelu ......................................................................... 28

8.2

Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus ................................................. 28

8.3

Ammatillinen kasvu ja kehitys .............................................................. 30

8.4

Opinnäytetyön hyödynnettävyys ja kehittämisehdotukset ............................ 31

Lähteet ........................................................................................................ 32
Kuviot .......................................................................................................... 37
Taulukot ....................................................................................................... 37
Liitteet ......................................................................................................... 38

6

1

Johdanto

Ravitsemuksen sekä liikunnan merkitys hyvinvointiin liitettynä on korostunut entistä
tärkeämpänä osana varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuksessa tarjottu terveellinen ja
monipuolinen ruoka tukee lasten terveyttä ja hyvinvointia. Samalla opitaan terveellisiä
ruokailutottumuksia sekä hyviä ruokailuun liittyviä käytöstapoja. (THL 2019a.) Liikunta
puolestaan kuuluu välttämättömänä osana lapsen normaaliin fyysiseen kehitykseen ja
motoristen taitojen harjaantumiseen. Esikouluikäisen lapsen olisikin tärkeää saada keho ja
aistit kokonaisvaltaisesti huomioivaa monipuolista ja innostavaa liikuntaa noin kolme tuntia
päivässä. (Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset
2016a.)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuoden 2019 tilastoraportissa nähdään lasten ja nuorten
ylipainon tasaisesti nouseva trendi, joka on jatkanut kasvua vuosien 2014 ja 2019 välillä. Alle
kouluikäisillä (2-6-vuotiailla) ylipaino on yleistynyt poikien osalta noin yhden prosenttiyksikön
ja tytöillä noin kaksi prosenttiyksikköä. Vuonna 2019 alle kouluikäisistä pojista 24 prosenttia
oli vähintään ylipainoisia ja ala- sekä yläkouluikäisistä pojista (7-12-vuotiaat ja 13-16vuotiaat) 28 ja 29 prosenttia oli vähintään ylipainoisia. Tytöillä vastaavat luvut olivat 2-6vuotiailla 15 prosenttia ja ala- sekä yläkouluikäisillä 18 ja 20 prosenttia. (Jääskeläinen, Mäki,
Mölläri & Mäntymaa 2020.) Lähes joka neljäs poika ja joka viides tyttö oli siis edellisvuoden
tilastoraportin mukaan vähintään ylipainoinen.
Lisääntyvä digitalisaatio ohjaa lapset helposti ruudun taakse, mikä on yhä enenevässä määrin
yksi fyysistä aktiivisuutta vuorokaudessa vähentävä tekijä yhä ja näin ollen lisää ylipainon
yleistymistä. (Lihavuus lapsilla ja nuorilla: Käypähoito –suosituksen Lihavuus lapsilla ja
nuorilla potilasversio, 2020; Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Varhaisvuosien fyysisen
aktiivisuuden suositukset 2016a.) Ylipaino altistaa lapsen myös useille kroonisille sairauksille,
joilla on kauas kantoiset vaikutukset aina aikuisiälle asti (Mäki ym. 2010, 53-54). Fyysisten
haittojen lisäksi ylipaino lisää sekä psyykkisiä että sosiaalisia haittoja lapsen elämässä.
Ikätovereita heikompi fyysinen kunto voi vaikuttaa lapsen itsetuntoon ja heikentää intoa
osallistua sosiaalisiin tilanteisiin esimerkiksi liikuntaa vaativissa aktiviteeteissa. (Kalavainen
2011, 2.3.3.) Ylipainoa on siis tärkeää ehkäistä, jotta lasten fyysinen, psyykkinen ja
sosiaalinen kehitys ei kärsisi (THL 2020a).
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa ryhmäohjaus esikouluikäisille
lapsille ja heidän huoltajilleen aiheesta ravitsemuksen ja liikunnan merkitys esikouluikäisten
lasten ylipainon ennaltaehkäisyssä. Tavoitteena on lisätä huoltajien tietoutta esikouluikäisten
lasten hyvinvoinnin tukemisesta suhteessa ravitsemukseen sekä liikuntaan ja samalla tarjota
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heille konkreettisia työkaluja arjessa hyödynnettäväksi. Lisäksi tavoitteena on innostaa lapsia
liikkumaan monipuolisesti ja rohkaista heitä kokeilemaan uusia terveellisiä ruoka-aineita.

2

Lapsen ylipainon syyt, ennaltaehkäisy ja arviointi

Ylipainolla tarkoitetaan kehon rasvakudoksen liiallista määrää, jonka syntyyn vaikuttaa
energian kulutuksen ja sen saannin välinen epätasapaino. Tämä tarkoittaa, että ravinnosta
saatava energiamäärä on suurempi kuin päivittäisissä askareissa kulutettu määrä.
Kuluttamaton energia, eli kalorit, toisin sanoen jäävät kehoon ja näin muodostuu
rasvakudosta. (Wolin & Petrelli 2009, luku 2.) Lapsen syömiskäyttäytymiseen vaikuttavat
muun muassa perheen ruokailutottumukset, perintötekijät sekä kasvuympäristö ja siitä opitut
mallit ja asenteet. Huoltajien elintavat, äidin tupakointi ja liikkumattomuudesta johtuva
ylipaino ennen ja jälkeen lapsen syntymän ovat keskeisessä asemassa lapsuusiän ylipainon
kehittymisessä. Suuret tarjoilu- ja annoskoot sekä aterioiden lukumäärä ovat myös yhteydessä
liialliseen painonnousuun yhdessä ruuan suuren energiatiheyden kanssa. Muita ylipainolle
altistavia tekijöitä ovat muun muassa lyhyt yöuni, fyysisen aktiivisuuden väheneminen
esimerkiksi koulussa tai harrastuksessa sekä harvemmin painon kertymisen taustalla oleva
sairaus. (Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset): Käypähoito -suositus, 2020.)
Lasten ja nuorten ylipaino on huomattava kansanterveydellinen ongelma, sillä sen
kehittyminen alkaa jo nuorena, 3-8-vuoden iässä. Ylipaino altistaa useille kroonisille
sairauksille, kuten tyypin 2 diabetekselle, sydän- ja verisuonisairauksille sekä tuki- ja
liikuntaelinsairauksille jo nuorella iällä. (Mäki ym. 2010, 53-54.) Lapsuudessa alkanut
ylipainon vauhdittama sairaus voi jatkua aikuisikään asti ja sairauden vaikutukset voivat jäädä
näkyviin myös silloin, vaikka sairaudesta parantuisikin. Lapsuuden ylipaino myös lähes
kaksinkertaistaa riskin tulla ylipainoiseksi aikuisiällä. Mikäli lapsi saavuttaa normaalipainon
viimeistään aikuisikään mennessä, pienenee sydän- ja verisuonitautien riski merkittävästi ja
jo viiden prosentin painon pudotuksella tyypin 2 diabetekseen sairastumisen riski pienenee.
(UKK-instituutti 2014; Kansallisen lihavuusohjelman ohjelmaryhmä. Lihavuus laskuun.
Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta 2013.) Lisäksi ylipaino ja lihavuus vaikuttavat usein
lapsen psykososiaaliseen kehitykseen ja toimintakykyyn. Liikunta on olennainen osa lapsen
psyykkistä kasvua ja kehitystä. Tämä tarkoittaa muun muassa sosiaalisten ja emotionaalisten
taitojen kehittymistä ja mielialan kohentumista. (Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä.
Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016a.) Ylipaino voi aiheuttaa psyykkisiä ja
psykologisia ongelmia lapselle, mikä vaikuttaa esimerkiksi painonhallintaan. Ylipaino monesti
leimaa lapsen ja altistaa syrjinnälle, joka voi pitkällä aikavälillä heikentää lapsen itsetuntoa
merkittävästi. (Lihavuus lapsilla ja nuorilla: Käypähoito –suosituksen Lihavuus lapsilla ja
nuorilla potilasversio, 2020.)
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Lasten ja nuorten ylipainon ennaltaehkäisyn keskiössä ovat painonnousun tunnistaminen ja
sen hallinta promootion ja salutogeneesin keinoin. Promootiolla, eli terveyden edistämisellä
tarkoitetaan toimintaa, jonka tavoitteena on ylläpitää yksilöiden, väestöjen ja
elinympäristöjen terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä. Sen tarkoituksena on parantaa
terveysoloja sekä ihmisten mahdollisuuksia hallita, ylläpitää ja parantaa omaa terveyttään.
Promootiolla pyritään lisäksi kaventamaan eri väestöryhmien välisiä terveyseroja.
Salutogeneesi on promootiota tukeva tieteen ala, jonka avulla tuetaan ja vahvistetaan jo
olemassa olevia voimavaroja. Menestyksekäs toiminta vaatii kattavaa yhteiskunnan eri
tahojen yhteistyötä prevention, eli sairautta ehkäisevien toimien eri tasoja hyödyntäen
esimerkiksi ehkäisemällä lasten ylipainoa ja siitä johtuvia sairauksia ja riskitekijöitä.
(Haarala, Honkanen, Mellin & Tervaskanto-Mäentausta 2015, 36-43; Kuntaliitto 2020.)
Keskeisiä toimijoita ovat muun muassa terveydenhuolto, sosiaali- ja terveysjärjestöt,
varhaiskasvatus, koulu ja elintarviketeollisuus. Myös valtion tulee osallistua ylipainon
ennaltaehkäisyyn sekä lainsäädännöllisin että verotuksellisin keinoin. Tuloksellinen
ennaltaehkäisy vaatii toimintaa niin yksilö- kuin yhteiskuntatasolla. Terveydenhuollolla on
tärkeä tehtävä lapsen ylipainon tunnistamisessa, määrittämisessä ja ennaltaehkäisyssä.
Terveydenhuollon terveystarkastusjärjestelmä mahdollistaa varhaisen lapsen painonnousun
tunnistamisen sekä koordinoinnin eri terveydenhuollon toimijoiden välillä. (Lihavuus (lapset,
nuoret ja aikuiset): Käypähoito -suositus, 2020; Duodecim 2005.) Varhaiskasvatuksen
tarkoituksena on rakentaa pohja lasten terveysmyönteiselle ja fyysiseen aktiivisuuteen
kannustavalle elämäntapa-ajattelulle sekä tukea arjen hallintaan ja itsestä huolehtimiseen
liittyviä taitoja (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016). Toisin sanoen liikunnalla ja
terveellisellä ravitsemuksella voidaan ehkäistä ylipainon kehittymisen riskiä.
Ylipainon seulonnan tavoitteena on löytää ne lapset, joiden painon kehityksen jatkuessa
samanlaisena, on riski ylipainoon aikuisena huomattava. Painonhallinnan tavoitteena ovat
pysyvät elintapamuutokset, kuten fyysisen aktiivisuuden lisääminen, muutokset
ruokailutottumuksissa sekä ruutuajan vähentäminen ja riittävä lepo. Terveellisten
elämäntapojen edistäminen ja oikea-aikainen tuki ovat painon seurannan kanssa toimivampia
menetelmiä painonhallinnassa, kuin ylipainon vaarojen korostaminen. Useimmiten
hoitokeinona riittää lapsen painon pitäminen ennallaan, jolloin pituuskasvun lisääntyessä lapsi
hoikistuu. (Syödään yhdessä – ruokasuositukset lapsiperheille 2019, 81; (Lihavuus (lapset,
nuoret ja aikuiset): Käypähoito -suositus, 2020.) Tärkeintä on motivoida koko perhettä
elämäntapamuutokseen yksilölliset tarpeet huomioiden ja edistää lapsen myönteistä painosta
riippumatonta kehonkuvaa sekä itsetuntoa. Elämäntapamuutosta koskevat tavoitteet tulisi
asettaa yhdessä perheen kanssa realistisiksi ja koko perhettä koskeviksi. Esimerkiksi
säännöllinen liikunta, terveellinen ja monipuolinen ateriarytmi, oikean kokoiset annoskoot
sekä koko perheen yhteiset ruokailuhetket edesauttavat painonhallintaa. Motivoivalla
haastattelulla vahvistetaan lapsen ja tämän huoltajien sisäistä motivaatiota
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elämäntapamuutokseen auttamalla havaitsemaan ristiriita nykyisen ja toivotun olotilan
välillä. (Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset): Käypähoito -suositus, 2020; Järvinen 2020.)
Säännöllisen lapsen kasvunseurannan tehtävä on tunnistaa kasvuun vaikuttavia häiriöitä ja
sairauksia ennen mahdollisten vaikeiden oireiden ja ongelmien ilmenemistä. Tärkeintä on
huomata poikkeavuudet lapsen kasvussa ja selvittää niiden taustalla olevat syyt. (Neuvokas
perhe 2020.) Lapsen kasvua arvioidaan pituuspainokäyrällä sekä painoindeksillä (Body Mass
Index, BMI). Pituuspainokäyrä kuvaa lasten pituuden ja painon välistä suhdetta käyrän
omaisesti, jossa pituuspaino tarkoittaa painoa verrattuna samanpituisten ja samaa sukupuolta
olevien lasten keskipainoon. (Lihavuus lapsilla ja nuorilla: Käypähoito –suosituksen Lihavuus
lapsilla ja nuorilla potilasversio, 2020.) Alle kouluikäisen pituuspainon ollessa 10-20 prosenttia
yli samanpituisten lasten keskiarvon, on kyseessä ylipaino (Lihavuus (lapset, nuoret ja
aikuiset): Käypähoito -suositus, 2020). Pituuspainokäyrän vertailuaineistona käytetään
suomalaisia kasvukäyriä, jotka kuvaavat samanikäisten ja samanlaisessa kasvuympäristössä
elävien lasten kasvua (THL 2020b). Painoindeksi puolestaan on pituuden ja painon välisen
suhteen tarkasteluun tarkoitettu kaava, joka lisäksi antaa suuntaa kehon rasvakudoksen
määrästä. Painoindeksi kaava ei sovellu sellaisenaan lasten ylipainon tarkasteluun, vaan se
tulee muuttaa ISO-BMI-kaavaksi. Siten lapsilla voidaan käyttää samoja raja-arvoja kuin
aikuisilla, jossa ylipaino on 25kg/m2, lihavuus 30kg/m2 ja vaikea lihavuus yli 35kg/m2. Lasten
ISO-BMI kuvaa painoindeksiä, joka lapsella tulisi olemaan myös tulevaisuudessa, mikäli painon
kehitys jatkuisi samalla tavalla. (Lihavuus lapsilla ja nuorilla: Käypähoito –suosituksen
Lihavuus lapsilla ja nuorilla potilasversio, 2020.)

3
3.1

Ravitsemuksen yhteys esikouluikäisten lasten ylipainon ennaltaehkäisyyn
Kodin ja päivähoidon merkitys lapsen ravitsemukseen

Oman ruokakulttuurin piirteet ja ruokatottumukset opitaan jo varhain lapsena. Ruokailu on
tärkeä osa sosiaalista elämää, jonka lisäksi perheen kesken yhdessä nautittu ruoka vahvistaa
sosiaalisia suhteita. (Parkkinen & Sertti 2006, 10-11.) Perheen ruokailu yhdessä arjen
normaalien rytmien, kuten liikkumisen, ruutuajan hallinnan, unen ja levon kanssa ovat osa
lapsen hyvinvointioppimista. Säännöllinen ateriarytmi on perusta terveyttä edistävälle
ruokavaliolle. Aterioita tulisi tarjota usein, sillä lapsi ei pysty syömään suuria annoksia
kerralla. Epäsäännölliset ja pitkät ateriavälit lisäävät hallitsemattoman syömisen ja siten
ylipainon riskiä. (Syödään yhdessä – ruokasuositukset lapsiperheille 2019, 12-18.) Säännöllinen
syöminen luo turvallisuuden tunteen lapselle sekä vähentää pitkistä ruokailuväleistä johtuvaa
väsymystä. Lapsen kehitykselle on tärkeää, että välipalat ovat laadultaan pääaterioiden
tavoin ravintorikkaita ja terveellisiä. Yleisesti käytetyin ateriarytmi on aamupala, lounas,
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välipala sekä päivällinen ja iltapala. On tavallista, että jotkut lapset tarvitsevat myös toisen
välipalan päivän aikana. (Hasunen ym. 2004, 19-20.)
Lapsen lähipiirin ruokaan liittyvillä esimerkeillä ja valinnoilla on merkittävä vaikutus tämän
ruokatottumusten kehittymisessä. Ruokatottumuksiin vaikuttaa keskeisesti ruokaan liittyvät
asenteet, ilmapiiri sekä siihen liittyvät kokemukset. Ruokailusta on tärkeää tehdä
luonnollinen sekä kiireetön osa arkea ja lasta tulisi huomioidaan ruokailutilanteessa
esimerkiksi keskustelemalla hänen kanssaan päivän tapahtumista. Näin ruokailusta kehittyy
lapselle myönteinen ja mielekäs asia samalla syventäen huoltajan ja lapsen välistä
vuorovaikutussuhdetta. Lapsen ruokatottumusten kehityksen kannalta on myös keskeistä, että
lapsi tutustuu omatoimisesti ruokaan esimerkiksi koti- ja kauppaleikkien kautta sekä olemalla
mukana ruokaostoksilla huoltajien kanssa tai kattamalla pöydän kauniisti. On tavallista, että
huoltajien ruokatottumusten muuttuessa, myös lasten asenteet ruokaa kohtaan muuttuvat.
(Hasunen ym. 2004, 139-142.)
Lasten myönteisten ruokatottumusten kehitykselle on keskeistä perheen ja päivähoidon
yhdessä rakentama pohja. Koti ja päivähoito ovat lapselle kasvuympäristöjä, joissa monet
tavat, tottumukset ja arvot voivat erota toisistaan. Siksi on hyvin tärkeää, että perheen ja
päivähoidon välillä vallitsisi avoin ja vastavuoroinen vuorovaikutus. Molempien
kasvuympäristöjen tulisi toimia toisilleen tukipilareina ja lisäksi odotukset lasta kohtaan olisi
hyvä olla sopusoinnussa. (Nurttila, A. 2003, 123.) Lasten päivähoidossa saama ruoka on
tasapainoista ja monipuolista. Lapsia rohkaistaan tutustumaan uusiin ruoka-aineisiin
maistamalla erilaisia ruokia. Yhteiset ateriat auttavat kehittämään lapsen sosiaalisia taitoja
sekä hyviä pöytätapoja ja toisten huomioon ottamista. Lapsi oppii arvostamaan ruokaa ja
ottamaan vastuuta osallistumalla muun muassa ruuan tarjoiluun. Aterioilla lapsi ottaa mallia
toisista lapsista ja hoitohenkilökunnasta, siten ruokailu antaa lapselle erilaisia tietoja ja
taitoja sekä opettaa ruokaan liittyviä asenteita. (Hasunen ym. 2004, 150-151.)
Säännöllinen kotona ja päivähoidossa toteutettu ateriarytmi muodostaa lapselle monipuolisen
ja terveellisen kokonaisuuden. Jokainen ateria toimii kasvatustilanteena, jossa lapsi kehittää
ruokatottumuksiaan. (Syödään yhdessä – ruokasuositukset lapsiperheille 2019, 77-88.) Lapsi
tutustuu ruokiin, niiden ulkonäköön, koostumukseen, makuun ja alkuperään tutkimalla niitä
erilaisten aistien, kuten näkö- ja makuaistin avulla (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet
2018). Ruokailuhetket tulisi rauhoittaa leikeistä ja muista aktiviteeteistä, jotta ruokailusta
tulisi rauhallinen ja sosiaalinen tapahtuma. Siten on erityisen tärkeää, että kodilla ja
päivähoidolla olisi yhteinen linjaus lapsen ruokakasvatuksen tavoitteista ja toteutumisesta.
Ruokakasvatuksessa lasta ja tämän itsemääräämisoikeutta tulee kunnioittaa. Lisäksi
ruokailuille tulee järjestää riittävästi aikaa ja resursseja kuitenkin huomioiden, että aikuinen
päättää lapsen ruokailuajoista ja niihin liittyvistä rajoituksista. (Syödään yhdessä –
ruokasuositukset lapsiperheille 2019, 77-88.)
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3.2

Leikki-ikäisen ravitsemussuositukset

Terveellinen ruokavalio edellyttää jokapäiväisiä valintoja pitkällä aikavälillä. Riittävä
energian ja suojaravintoaineiden saanti pitää ihmiskehon toimintakykyisenä ja terveenä
energiankulutuksen ja -saannin pysyessä tasapainossa. (THL 2019b.) Leikki-ikäisen eli 2,5-6vuotiaan lapsen ruokahaluun vaikuttavat terveydentila, kasvunopeus, unen määrä sekä
päivärytmin vaihdokset ja ulkoilu. Lapsen syömä ruokamäärä on hyvin yksilöllinen hänen
syödessään täyspainoista ruokaa ruokahalunsa mukaan. Siten lapsen kasvua seuraamalla
saadaan selville ruokamäärän riittävyys. On tavallista, että leikki-ikäinen syö vähemmän
runsasenergisen aterian jälkeen, poikkeuksena makeiset, jotka maistuvat kylläisyydestä
riippumatta. (Ihalainen, Lehto, Lehtovaara & Toponen 2008, 65.)
Kasvikunnan tuotteet, kuten kasvikset, marjat, hedelmät ja täysjyvävilja ovat pohja terveyttä
edistävälle ruokavaliolle yhdessä kalan, vähärasvaisten maitovalmisteiden ja pehmeiden
rasvojen kanssa. Terveyttä edistävään ruokavalioon kuuluu myös kohtuullinen määrä
siipikarjaa ja punaista lihaa. Tällainen ruokavalio sisältää paljon kuitua, vitamiineja sekä
kivennäisaineita, unohtamatta hyvälaatuisia proteiineja, hiilihydraatteja ja rasvoja. (Syödään
yhdessä – ruokasuositukset lapsiperheille 2019, 19.) Lautasmalli (kuvio 1) on hyvä esimerkki
terveellistä ateriaa valmistaessa. Lautasmallin mukaan puolet lautasesta tulisi olla salaattia,
kasvislisäkettä tai raastetta. Salaatinkastikkeena tulisi käyttää kasviöljyä. Noin neljännes
lautasesta täytetään täysjyväpastalla, perunalla tai muulla täysjyväviljalisukkeella. Toinen
neljännes on liha-, kala- tai munaruualle. Vaihtoehtoisesti lihan voi korvata esimerkiksi
palkokasveja, siemeniä tai pähkinöitä sisältävällä kasvisruualla. Lautasmallin mukaan
janojuomana tulisi käyttää vettä, mutta ruokajuomaksi sopii hyvin esimerkiksi rasvaton maito
tai piimä. Terveelliseen ateriaan kuuluu myös kourallinen marjoja täysjyväleivän kera.
(Terveyttä ruoasta – suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 2014, 20.)

Kuvio 1. Lautasmalli. Ruokavirasto 2019.
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Terveellisen ruokavalion perusta ovat kasvikset, marjat ja hedelmät. Siksi niitä tulisi tarjota
jokaisella aterialla. Lapsen tulisi syödä vähintään viisi oman kouran kokoista annosta joka
päivä riittävän määrän turvaamiseksi. Peruna sisältää hiilihydraatteja sekä kivennäisaineita ja
sopii siten mainiosti lapsiperheen ruokavalioon. Täysjyväviljavalmisteet sisältävät runsaasti
muun muassa kuitua, folaattia sekä E-vitamiinia. Leikki-ikäisen lapsen tulisi saada päivittäin
noin neljä annosta viljavalmisteita, eli yksi desilitra esimerkiksi riisiä, pastaa tai puuroa.
Maitovalmisteista suositellaan vähärasvaisia tai rasvattomia vaihtoehtoja. Esimerkiksi neljä
desilitraa maitoa tai piimää juustoviipaleen kanssa ovat riittävä annos maitovalmisteita
päivässä leikki-ikäiselle. Maitovalmisteet sisältävät runsaasti proteiinia, sinkkiä sekä B12vitamiinia. Lisäksi niistä saadaan luustolle elintärkeää kalsiumia. (Syödään yhdessä –
ruokasuositukset lapsiperheille 2019, 21-24.) Vaihtoehtoisesti vegaaniruokavalion tulisi
sisältää täydennettyjä maidonkaltaisia kasvijuomia. Suositelluimpia kasvijuomia ovat Dvitamiinilla, kalsiumilla sekä B-12 ja B-2 vitamiinilla täydennetyt soija-, pähkinä-, kaura- tai
mantelipohjaiset juomat. (Syödään yhdessä – ruokasuositukset lapsiperheille 2019, 100.) Hyviä
proteiinin lähteitä maidon lisäksi ovat kala, liha, kananmuna sekä palkokasvit. Ne sisältävät
myös rasvaa, jonka vuoksi rasvan laatuun ja määrään tulisi kiinnittää huomiota. Kalan
sisältämä rasva on elimistölle terveellisin ja siksi kalaa tulisi nauttia kahdesta kolmeen
kertaan viikossa. Leikki-ikäisen tulisi syödä punaista lihaa enintään 250g viikossa.
Tyydyttymättömiä rasvahappoja eli pehmeää rasvaa sisältävät margariinit ja kasviöljyt ovat
terveellisin vaihtoehto. Leikki-ikäisille sopiva määrä näkyvää rasvaa on 20-30g eli 1,5-2rkl
vuorokaudessa. Avokado, pähkinät ja mantelit sisältävät runsaasti kuitua ja tyydyttymättömiä
rasvahappoja. Leikki-ikäiselle sopiva päiväannos esimerkiksi pähkinöitä on 15g vuorokaudessa.
Leikki-ikäisen lapsen tulisi nauttia kohtuullisesti sokeria ja suolaa ruokavaliossa. Monet
jogurtit, sokeriset mehut sekä leivonnaiset sisältävät huomattavasti piilosokeria. Siksi
aikuisen tulisi huolehtia, että lapsen ruokavalio ei sisällä liikaa näitä tuotteita. 2-10 vuotiaan
lapsen suolan päivittäinen määrä tulisi olla enintään 3-4g. Monet leikkeleet, leivät ja murot
sisältävät luonnostaan jonkin verran suolaa, joten siksi suolan liikakäyttöä esimerkiksi
ruuanvalmistuksen yhteydessä tulisi välttää. (Syödään yhdessä – ruokasuositukset
lapsiperheille 2019, 25-32)
Kasvisruokavalio sisältää monipuolisesti juureksia, vihanneksia, marjoja, hedelmiä,
palkokasveja, täysjyväviljaa, siemeniä ja pähkinöitä sekä kasviöljyjä. Kasvisruokavalioita on
kolme, semi-vegetaarinen, lakto-ovo-vegetaarinen ja laktovegetaarinen. Semi-vegetaarinen
kasvisruokavalio sisältää kasvikunnantuotteiden lisäksi maitovalmisteita, kananmunia sekä
kalaa. Lakto-ovo-vegetaarinen ruokavalio sisältää puolestaan kasvikunnantuotteiden lisäksi
vain maitovalmisteita ja kananmunia, kun taas laktovegetaarinen ruokavalio koostuu
ainoastaan kasvikunnantuotteista ja maitovalmisteista. Näissä ruokavalioissa on tärkeää
suosia rasvaista kalaa, siemeniä ja pähkinöitä, kasviöljyjä sekä kasviöljypohjaisia
rasvalevitteitä. Vegaaniruokavalio sisältää vain kasvikunnantuotteita, jonka vuoksi muun

13

muassa D-vitamiinin, B12-vitamiinin, raudan, sinkin, proteiinin sekä kalsiumin ja jodin
saannista tulee erityisesti huolehtia. (Terveyttä ruoasta – suomalaiset ravitsemussuositukset
2014 2014, 32-33.) Riittävä proteiinin saanti turvataan syömällä monipuolisesti erilaisia
kasviproteiineja. Näitä ovat muun muassa linssit, herneet, pavut, tofu sekä soijapuristeet.
(Terveyttä ruoasta – suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 2014, 32-33.)

4
4.1

Liikunnan yhteys esikouluikäisten lasten ylipainon ennaltaehkäisyyn
Ylipainon merkitys esikouluikäisen lapsen fyysiseen ja psyykkiseen toimintakyvyn
kehitykseen

Ylipaino vaikuttaa väistämättä liikunnallisiin suorituksiin. Liikunnallisia suorituksia voivat olla
esimerkiksi juokseminen tai pyöräily. Aerobisten, eli happea hyödyntävien suorituksen aikana
on voitu huomata ylipainoisten lasten maksimi hapenottokyvyn eroavan normaalipainoisten
lasten suorituksista. Samoihin lukemiin ylipainoisten ja normaalipainoisten lasten kohdalla on
päästy vain silloin, kun aerobisen harjoitteen kesto oli lyhyt. (Pařízková 2015, luku 5.2)
Myös motoristen taitojen heikkeneminen tai heikko kehitys voi johtua ylipainosta. Ylipainoiset
lapset saattavat jättää helpommin osallistumatta liikunnallisiin hetkiin tai leikkeihin, koska
tekeminen koetaan työnä leikin sijaan sen fyysisen haastavuuden vuoksi. Tämä voidaan usein
huomata esimerkiksi pallopelien kohdalla, joissa tulee heittää tai potkaista palloa.
Useimmiten taustasyynä on lapsen lihasheikkous ja pitkään jatkunut fyysinen inaktiivisuus,
jonka vuoksi motorisia taitoja ei ole päästy hyödyntämään tarpeeksi. (Tieteelliset perusteet
varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksille 2016b.) Ikätovereihin verrattuna huonompi
fyysinen ja motorinen suorituskyky voi johtaa siihen, ettei ylipainoinen lapsi koe liikuntaa
yhtä miellyttävänä kuin normaalipainoiset lapset (Kalavainen 2011, luku 2.3.3).
Liikunta, eli fyysinen aktiivisuus on välttämätöntä lapsen normaalille kasvulle sekä
kehitykselle. Psyykkisen kasvun ja kehityksen lisäksi liikunta vaikuttaa lapsen fyysiseen ja
kognitiiviseen kasvuun ja kehitykseen. Näistä fyysinen kehitys on toimintakykyyn ja
motoriikkaan sekä elimellisiin seikkoihin vaikuttavaa kehitystä. Kognitiivinen kehitys taas
osaltaan tukee lapsen oppimisen edellytyksiä, kuten vireystilaa, keskittymistä ja
tarkkaavaisuutta. (Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden
suositukset 2016a.) Liikunnalla on siis valtava merkitys lapsen elämässä.
Lapsen päivittäinen liikuntatavoite on kolme tuntia (Kuvio 2). Tämän kolmen tunnin tulisi
liikuntasuositusten mukaisesti pitää sisällään vaihtelevasti kehoa kuormittavaa liikuntaa
erilaisissa ympäristöissä aina kevyestä tekemisestä vauhdikkaaseen fyysiseen aktiivisuuteen
asti. (Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset
2016a.) Monipuolista liikuntaa voi edistää muun muassa arkiliikunnalla. Arkiliikuntaa voi olla
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esimerkiksi pyöräily, portaiden käyttö hissin sijaan tai vapaa leikkiminen. (Lihavuus lapsilla ja
nuorilla: Käypähoito –suosituksen Lihavuus lapsilla ja nuorilla potilasversio, 2020.) Vaihtelevan
leikkiympäristön mahdollistaminen lapselle on tärkeää. Erilaiset ympäristöt houkuttelevat
lasta liikkumaan ja näin ollen oppimaan erilaisia taitoja, kuten ongelmanratkaisua,
tasapainoilua sekä erilaisia liikkumistapoja. (Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Varhaisvuosien
fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016a.)

Kuvio 2. Päivittäisen fyysisen aktiivisuuden määrä. Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä.
Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016a.
Jotta liikkuminen olisi sujuvaa ja taloudellista, tulee lapsen hallita karkeamotorisia taitoja,
eli suurilla lihasryhmillä suoritettavia tekemisiä. Lapsen motorinen kehitys on osa fyysistä
kasvua ja kehitystä. Silloin yhdellä tai useammalla kehonosalla tehdään opittu tahdonalainen
ja tiettyyn tulokseen tähtäävä liike. (Tieteelliset perusteet varhaisvuosien fyysisen
aktiivisuuden suosituksille 2016b.) Lapsen kymmenen ensimmäistä elinvuotta ovat
kriittisimmät liikuntataitojen kehityksen osalta. Lapsi on herkimmillään kehonhallinnallisten
taitojen ja liikunnallisuuden omaksumisen osalta päiväkoti-ikäisestä aina ensimmäisen luokan
aloitukseen asti. (UKK-instituutti 2014.) Motoriset taidot jaetaan kolmeen ryhmään, joita ovat
tasapainotaidot, liikkumistaidot sekä käsittelytaidot. Tasapainotaitoja ovat kiertoliikkeet ja
hypystä alastulot, liikkumistaidoilla tarkoitetaan kykyä liikkua paikasta toiseen ja
käsittelytaitoihin lukeutuvat heitto- ja kiinniottotaidot. Käsittelytaitoihin vaaditaan
karkeamotoristen taitojen lisäksi hienomotorisia taitoja, eli pienten lihasten erityisellä
tarkkuudella tehtyjä suorituksia. (Tuomi 2009, Motoriset perustaidot.) Oikein ja ajoissa opitut
motoriset taidot auttavat lasta selviytymään arjessa, sillä tällöin lapsi osaa havainnoida omaa
kehoaan suhteessa ympäristöön eikä esimerkiksi kompastele. Motoriset taidot ovat myös
olennainen osa erilaisia liikuntamuotoja kuten juoksua, potku- tai heittolajeja tai
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hyppäämistä vaativia tekemisiä kuten pituushyppyä. Lapsen inaktiivisuuden myötä osa
tärkeistä motorisista taidoista ei pääse välttämättä kehittymään oikein. Tämä altistaa lapsen
muun muassa tapaturmille ja haluttomuudelle osallistua erilaisten liikuntamuotojen
kokeiluun. (Tuomi 2009, Motoriset perustaidot; Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä.
Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016a.)
Liikkuminen ja leikkiminen ovat lapselle luonnollista. Tehokkainta se on yhdessä tehdessä.
Perheen ja huoltajien esimerkillä sekä kannustuksella on keskeinen rooli lapsen innostuksessa
fyysiseen aktiivisuuteen. Jos huoltajat ovat ylipainoisia, myös lapsen riski tulla ylipainoiseksi
kasvaa. Siksi on tärkeää jo varhaisessa vaiheessa puuttua perheessä vallitseviin elintapoihin ja
kannustaa koko perhettä liikkumaan. (Lihavuus lapsilla ja nuorilla: Käypähoito –suosituksen
Lihavuus lapsilla ja nuorilla potilasversio, 2020.)
Liikuntakasvatuksessa liika turvallisuushakuisuus on syytä karsia ja kieltoja vältettävä. On
keskeistä, että lapsi pääsee kokeilemaan ja erehtymään sekä tutkimaan ja oivaltamaan. Tällä
tavoin edistetään lapsen kokonaisvaltaista oppimista ja kehittymistä. (Lihavuus lapsilla ja
nuorilla: Käypähoito –suosituksen Lihavuus lapsilla ja nuorilla potilasversio, 2020.) Pitkiä
paikallaan oloja ja yli tunnin kestäviä istumisjaksoja tulisikin välttää tai muokata lasta
aktivoivimmiksi. Leikin ja yhdessä tekemisen kautta pystytään myös opettamaan lapselle
esimerkiksi sääntöjä, vuorovaikutustaitoja ja myötätuntoa sekä muiden huomioon ottamista,
mikä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja. (UKK-instituutti 2014; Iloa, leikkiä ja yhdessä
tekemistä. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016a.) Lapsen tulisi antaa itse
valita liikkumismuodot ja harrastukset tarjotuista vaihtoehdoista, sillä tällöin motivaatio
tekemiselle kasvaa. On kuitenkin hyvä muistaa, ettei liikunnalle aseteta liiallisia tavoitteita
liian varhain. Lapsen kuuluu saada palautetta liikunnasta, mutta positiivisesti ja kannustaen,
jotta tekemisen ilo säilyy ja kokemukset ovat voimaannuttavia. (Lihavuus lapsilla ja nuorilla:
Käypähoito –suosituksen Lihavuus lapsilla ja nuorilla potilasversio, 2020.)
4.2

Liikunnan osuus varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018) on opetushallituksen laatima määräys, joka
perustuu pitkälti varhaiskasvatuslakiin. Laissa on säädetty varhaiskasvatuksen tavoitteista ja
lasten oikeudesta saada varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden
tehtävänä on ohjata ja tukea järjestettyä varhaiskasvatusta sekä sen toteuttamista ja
kehittämistä. Perusteiden avulla pyritään edistämään Suomessa järjestettävän
varhaiskasvatuksen laatua ja yhdenvertaisuutta kaikille lapsille asuinpaikasta riippumatta.
(Opetushallitus 2020.)
Liikkuminen on sisällytetty tavoitteena varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin, sillä
terveellisten elämäntapojen opettaminen varhain on tärkeää. Terveyttä ja hyvinvointia
edistävien toimintatapojen oppiminen luo perustan lapsen kasvulle ja kehitykselle osana

16

yhteiskuntaa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tavoitteena on pedagogisin toimin
vahvistaa lapsen myönteisiä oppimiskokemuksia muun muassa leikin ja liikkumisen kautta
terveellisessä ja turvallisessa ympäristössä. Tasapuolisuuden nimissä on myös huomioitava
lasten mahdolliset erityistarpeet oppimisympäristöjen esteettömyydessä sekä asianmukaisissa
toimivälineissä, joita voivat olla esimerkiksi lelut tai leikkitelineet. Monipuoliset
oppimisympäristöt tarjoavat leikkeihin vaihtelevat maastot sekä erilaiset materiaalit, joita
tutkia. Oppimiseen kannustava ilmapiiri rohkaisee lasta omaksumaan tietoa ja löytämään
omia kiinnostuksen kohteita. (Opetushallitus 2020.)
Lasten tulee saada toteuttaa leikkiä ja liikuntaa ohjauksen sekä opettamisen kautta.
Liikuntakasvatuksen tulee olla säännöllistä ja suunniteltua. Kun liikunta yhdistetään osaksi
arjen toimintoja, tulee siitä luonnollinen osa päivää. Huoltajien kanssa tehtävällä yhteistyöllä
pystytään liittämään liikunta osaksi myös niitä hetkiä, jolloin lapsi viettää aikaa muualla kuin
järjestetyssä varhaiskasvatuksessa. Kun liikunta ja leikki on toteutettu suunnitelmallisesti ja
tavoitteellisesti, toteutuu lapsen kokonaisvaltainen kehitys ja oppiminen motorisia ja
kognitiivisia taitoja myöten. Liikuntakasvatuksessa on kuitenkin muistettava, että liikuntaa
tulee toteuttaa lapsen ehdoilla, jotta kokemukset pysyvät positiivisina ja voimaannuttavina.
Myönteiset kokemukset kannustavat lasta jatkamaan liikunnan parissa ja oppimaan uutta.
(Opetushallitus 2020.)

5
5.1

Ryhmäohjaus terveydenhoitajan työssä
Terveydenhoitajan työnkuva

Terveydenhoitaja on sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan tutkinnot suorittanut
terveydenhuollon laillistettu ammattilainen, jonka työnkuva kiteytyy jo itse
ammattinimikkeeseen. Terveydenhoitaja pyrkii omalla työllään edistämään yksilön terveyden
sekä kansanterveyden laatua ja samalla aktiivisesti ennaltaehkäisemään sen laadun
heikkenemistä. Hän on terveyden asiantuntija. Terveydenhoitaja vaikuttaa toiminnallaan niin
yksilö-, kuin yhteisöllisellä ja yhteiskunnallisellakin tasolla. Työ tapahtuu siellä missä
asiakkaatkin ovat, eli kouluissa, kodeissa, neuvoloissa, työpaikoilla ja vastaanotoilla, siis
missä tahansa, missä tarvitaan terveyden edistämisen asiantuntijan panosta. (Suomen
Terveydenhoitajaliitto ry 2020.)
Terveydenhoitajan työssä hyödynnetään tuoreinta ja tutkittua sekä tieteellisesti todistettua
tietoa, kuten myös kokemustietoa. Tietotaidon ylläpidosta huolehditaan säännöllisellä
kouluttautumisella ja uuteen tietoon perehtymisellä. Kokemustieto ja käytännön hoitotyön
osaaminen karttuu ja kehittyy työnteon kautta. Työssään terveydenhoitajan tulee olla
itsenäinen, rohkea ja pystyä eläytymään sekä sopeutumaan erilaisiin tilanteisiin ja ihmisiin
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heidän eri elämänvaiheissaan. (Suomen Terveydenhoitajaliitto ry 2020.) Terveydenhoitaja on
myös usein osana moniammatillista tiimiä ja yhteistyössä muiden ammattilaisten ja
asiantuntijoiden kanssa hän toimii terveyttä edistävästä näkökulmasta.
Työssään terveydenhoitaja kohtaa erilaisia ihmisiä ja elämäntilanteita, jolloin eettiset
kysymykset ovat osa hoitotyön arkea. Työntekoa ohjaavat ja määrittelevät koko ajan
terveydenhoitotyön asettamat arvot sekä eettiset suositukset, kuten myös voimassa olevat
lait ja terveyspoliittiset linjaukset koskien sosiaali- ja terveydenhuoltoalaa. (Suomen
terveydenhoitajaliitto ry 2020.) Pystyäkseen toimimaan työssään, terveydenhoitajan tulee siis
pystyä pohtia erilaisia eettisiä ongelmia ja seurata ammatin asettamia arvoja tasapainossa
omien arvojensa kanssa.
5.2

Ryhmäohjaus osana terveydenhoitajan työtä

Terveydenhoitajan työhön kuuluu keskeisesti työskentely muun muassa neuvoloissa ja
kouluissa. Itsenäisen työskentelyn lisäksi terveydenhoitaja työskentelee osana erilaisia
työryhmiä. (Suomen terveydenhoitajaliitto ry 2020.) Tällöin keskeisessä asemassa ovat
ryhmäohjaus ja ryhmähallinta. Ryhmäohjaus on yksi eniten käytetyistä ohjausmenetelmistä
terveydenhuollossa. Ryhmäohjausta järjestetään eri aiheita koskevissa ryhmissä, joissa
ryhmäkoot voivat vaihdella. Ryhmälle asetetaan aina jokin tavoite, joka ohjaa sen jäseniä
samaan suuntaan sekä luo yhtenäisyyden tunnetta. Siten ryhmässä oleminen voidaankin kokea
voimaannuttavaksi ja jopa tehokkaammaksi kuin yksilöohjaus. (Kyngäs ym. 2007, 104.)
Ryhmänhallinnalla puolestaan tarkoitetaan ryhmän toiminnan hallitsemista ohjaajan
auktoriteettia käyttämällä. Ryhmänhallintaa edistävät muun muassa rutiinit sekä sovittujen
sääntöjen noudattaminen. (Suunnittelen liikuntaa 2020.)
Terveydenhuollon ohjaustilanteissa hoitajan rooli perustuu tiedonhallintaan ja
asiantuntemukseen. Tällöin hoitajan rooli on ulkoapäin annettu. Hoitajalla on vastuu ryhmän
toimivuudesta ja sen turvallisuudesta ollessaan ryhmänohjaaja. Siten hänellä tulee olla tietoa
muun muassa ryhmäohjauksesta sekä taitoa kuunnella ja auttaa ryhmän jäseniä tarpeen
vaatimalla tavalla. (Kyngäs ym. 2007, 106-114.) Hyvä ryhmäohjaus rohkaisee ja tukee ryhmän
jäseniä tarjoten hyödyllisiä toimintamalleja ja työkaluja. Ryhmänohjaaja toimii ikään kuin
terapeuttina, joka tarjoaa uusia näkökulmia keskusteluun. Hyvä ryhmänohjaaja toimii itse
esimerkkinä ja motivoi ja innostaa ryhmän jäseniä. Ryhmän toimivuudelle on olennaista, että
ryhmän keskuudessa vallitsee tasa-arvoinen vuorovaikutus ja luottamuksellinen ilmapiiri.
(Alitolppa-Niitamo ym. 2014.) Ryhmäyttämistä käytetään ryhmissä, joissa jäsenet ovat
entuudestaan toisilleen tuntemattomia. Sen tarkoituksena on lisätä luottamusta ja
turvallisuutta ryhmäläisten välillä sekä tukea ryhmän sisäistä viestintää. Hyviä
ryhmäyttämistapoja ovat erilaiset toiminnalliset menetelmät, joissa jäsenet työskentelevät
tavoitteellisesti yhdessä saadakseen ryhmän toimimaan. (Kyngäs ym. 2007, 106-114.)
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6

Tarkoitus ja tavoite

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa ryhmäohjaus esikouluikäisille
lapsille ja heidän huoltajilleen aiheesta ravitsemuksen ja liikunnan merkitys esikouluikäisten
lasten ylipainon ennaltaehkäisyssä. Tavoitteena oli lisätä huoltajien tietoutta esikouluikäisten
lasten hyvinvoinnin tukemisesta suhteessa ravitsemukseen sekä liikuntaan ja samalla tarjota
heille konkreettisia työkaluja arjessa hyödynnettäväksi. Lisäksi tavoitteena oli innostaa lapsia
liikkumaan monipuolisesti ja rohkaista heitä kokeilemaan uusia terveellisiä ruoka-aineita.

7

Terveelliset lähtökohdat elämään -ryhmäohjauksen toteutus

7.1

Toiminnallinen opinnäytetyö

Vilkkan ja Airaksisen (2003) kirjan Toiminnallinen opinnäytetyö mukaan toiminnallinen
opinnäytetyö toteutetaan sekä kirjallisena raporttina että konkreettisena tuotoksena.
Tuotoksen tavoitteena on olla ammatillisella kentällä hyödynnettävää ohjeistusta,
opettamista tai tapahtuman järjestämistä. Lisäksi sen avulla opiskelija osoittaa omaa
ammatillista osaamistaan. Tässä opinnäytetyössä käytännön toteutus oli kaksiosainen
ryhmäohjaus. Terveelliset lähtökohdat elämään -nimeä kantava ryhmäohjaus yhdisti
huoltajille suunnatun luentopäivän ja lapsille räätälöidyn liikuntatuokion. Kuviossa 3
havainnollistetaan tämän opinnäytetyön toteutusaikataulua.

Joulukuu 2019
Aiheen valinta ja
tarkoituksen sekä
tavoitteiden rajaus.
ONT-suunnitelman aloitus

Tammikuu 2020
Työelämäkumppanin
varmistuminen ja aiheanalyysin
teko ja sisällysluettelon luonti

Helmikuu 2020
Työelämäkumppanin tapaaminen
ja idean esittely. Tietoperustan
hankkiminen

Kesäkuu 2020
Ohjaus keskustelu puhelimitse

Heinäkuu 2020
Teoriatiedon ja ONTsuunnitelman viimeistelyä.
Sähköisen kyselylinkin ja –
palautekyselyn luominen

Syyskuu 2020
ONT-suunnitelman esitys
seminaarissa

Marras-joulukuu 2020
Toiminnallisen päivän toteutus ja
ONT-raportin viimeistely sekä
ohjaus keskustelu.
Työn opponointi

Tammikuu 2021
ONT-seminaari ja
opinnäytetytöntyön julkaisu

Kuvio 3. Opinnäytetyön aikataulu.

Hyvän toiminnallisen opinnäytetyön aihe on työelämälähtöinen opiskelijaa itseään kiinnostava
ja motivoiva sekä ammatillisista opinnoista kumpuava. Aiheen lisäksi opinnäytetyön luonnetta
määrittelee vahvasti myös kohderyhmä, mikä vaikuttaa osaltaan sisältöön ja toteutustapaan.
On kuitenkin myös tärkeää tunnistaa toimeksiannon riskitekijä, joka on aiheen laajentuminen
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oletettua mittavammaksi ja omat voimavarat ylittäväksi. (Vilkka & Airaksinen. 2003, 16,18,
20, 22-23.)
Tämän opinnäytetyön aihe ja kohderyhmä valikoitui tekijöiden omien mielenkiinnonkohteiden
ja aiheen ajankohtaisuuden vuoksi, myös tekijöiden kokemus alle kouluikäisten lasten kanssa
työskentelystä tuki valintaa. Alle kouluikäisistä lapsista valittiin tarkennetuksi kohderyhmäksi
esikouluikäiset 5-6-vuotiaat lapset heidän kehitystasonsa vuoksi. Alle 5-vuotiaita lapsia olisi
ollut haastavampi ohjata ja tunnin mittainen liikuntatuokio olisi voinut olla heille liian raskas.
Lisäksi huoltajien osallistaminen opinnäytetyön ryhmäohjaukseen koettiin tärkeänä, sillä
terveellisten elämäntapojen oppiminen alkaa kotoa (Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset):
Käypähoito -suositus, 2020).
Opinnäytetyötä koskevat riskitekijät kartoitettiin projektin edetessä. Riskitekijöiksi
muodostuivat muun muassa COVID-19 pandemian aiheuttamat kokoontumisrajoitukset,
epätietoisuus ryhmäohjauksesta kiinnostuneiden määrästä, työelämäkumppanin
yhteyshenkilön vaihtuminen ja ajankäytön hallinta. Riskitekijöiden osalta tehtiin
varasuunnitelma, jossa suunniteltiin huoltajien kontaktiluennon mahdollista muuttamista
verkkoluennoksi. Yhteistyökumppanin yhteyshenkilön vaihtuminen lisäsi myös hiukan
työmäärää ylimääräisen tiedottamisen muodossa. Lisäksi toiminnallisen päivän
aikataulutuksen osalta piti varautua muun muassa leikkien venymiseen ja huoltajien
mahdollisiin kysymyksiin. Näihin suunniteltiin tarkoituksella lisäaikaa varsinaisen aikataulun
ulkopuolelle.
Toiminnallista opinnäytetyötä tehdessä tulee muistaa raportoida omaa kirjoittamis- ja
ideoimisprosessia esimerkiksi päiväkirjaa pitäen. Toimintasuunnitelman avulla opiskelija
osoittaa toimintansa johdonmukaisuutta ja pysyy itse oman tekemisensä perässä.
Toimintasuunnitelman luominen on myös ikään kuin palvelulupaus siitä mihin toiminnallisella
opinnäytetyöllään pyrkii. (Vilkka & Airaksinen. 2003, 20, 25, 32, 36 & 38-43.) Tämän
opinnäytetyön prosessin rakentumista tarkasteltiin jatkuvasti, jotta työn tarkoitus ja
tavoitteet täyttyisivät toivotulla tavalla. Työskentely tapahtui sekä verkkoalustalla
reaaliaikaisesti että tapaamisten muodossa. Tiivis yhteistyö tekijöiden välillä takasi jatkuvan
tilanteen tasalla pysymisen sekä yhteistyön että yksilötyön osalta. Opinnäytetyöntekijät
hyödynsivät myös oman työskentelynsä tukena ohjaavan opettajan ammattitaitoa
ohjaustuokioiden muodossa, kuten Vilkka & Airaksinen ohjaavat teoksessaan (2003, 48-49.)
7.2

Työelämäkumppani

Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Helsingin kaupungin päiväkoti Franzénian kanssa. Päiväkoti
sijaitsee Kalliossa hyvien kulkuyhteyksien varrella ja on noin kahdensadan lapsen päiväkoti.
Franzénian jokaisessa esikouluikäisten ryhmässä on noin 21 5-6-vuotiasta lasta.
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Ryhmäohjausta ajatellen 21 lapsen ja heidän huoltajiensa koettiin tarjoavan kattava
osallistujamäärä opinnäytetyön toiminnalliseen päivään.
Yhteistyö päiväkodin kanssa oli tiivistä koko prosessin ajan. Viestintä toteutui pääosin
sähköisesti lukuun ottamatta kahta päiväkodilla pidettyä suunnittelupalaveria.
Ryhmäohjauksen sisältöä ideoitiin yhteisymmärryksessä päiväkodin henkilökunnan kanssa ja
aikataululliset seikat huomioitiin kaikkia osapuolia palveleviksi.
7.3

Tietoperustan hakeminen

Opinnäytetyön lähteitä etsiessä on hyvä muistaa lähdekriittisyys tutkimalla lähteitä tarkasti.
Keskeisesti lähteinä voidaan käyttää muun muassa kirjallisuutta, raportteja, suullisia
haastatteluja sekä muita sähköisiä lähteitä. (Vilkka & Airaksinen. 2003, 70-73, 78.)
Tässä opinnäytetyössä hyödynnettiin monipuolisesti sähköisiä- sekä painettuja lähteitä.
Tiedonhaku suoritettiin suomen sekä englannin kielisten lähteiden osalta Finnatiedonhakupalvelua, Google Scholaria ja sen tarkennettua hakua sekä kirjaston valikoimaa
hyödyntäen.
Opinnäytetyön teoriassa haluttiin tuoda esille faktatietoa siitä, mistä ylipaino johtuu, mitä se
aiheuttaa ja mihin se vaikuttaa sekä lopulta, kuinka sitä voidaan ennaltaehkäistä.
Hakusanoina käytettiin muun muassa lasten ylipaino, ylipainon ennaltaehkäisy lapsilla,
ylipainon vaikutus lasten kehitykseen ja ylipainoinen lapsi. Opinnäytetyön aiheen kannalta
hyödyllistä tietoa löytyi Käypähoito -suosituksista sekä THL:n Kansallisen lihavuusohjelman
(2013) havainnointeihin pohjautuen. Myös kansainvälistä aineistoa hyödynnettiin aiheen
kattavamman tarkastelun tukena. Hakusanoina käytettiin obesity of children, obesity
preventing among children ja childhood obesity. Hakutuloksista valittiin hyödynnettäväksi
muun muassa tutkimus Treatmen of Obesity in Children. A Study on the Efficacy of a Familybased Group Program Compared with Routine Counsselling.
Ravitsemuksesta kertovan teorian pohjana hyödynnettiin kohderyhmään sovellettavissa olevaa
tutkittua tietoa. Hakusanoina olivat ravitsemus, ravitsemuskasvatus sekä leikki-ikäisen
ravitsemussuositukset ja esikouluikäisen ravitsemussuositukset. Hakusanat tuottivat useita
tuloksia, joista Syödään yhdessä – ruokasuositukset lapsiperheille -opas (2019),
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016, 2018 & 2020) ja Terveyden ja Hyvinvoinnin
laitoksen (THL) suositukset toimivat teorian perustana. Lisäksi Lapsi, perhe ja ruoka. Imeväisja leikki-ikäisten lasten, odottavien äitien ja imettävien äitien ravitsemussuositus (2004) ja
Ravitsemustieto osaksi ammattitaitoa (2008) tarjosivat hyvin tietoa leikki-ikäisten lasten
ravitsemustottumuksista ja ruokahaluun vaikuttavista tekijöistä.
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Liikunnan teoriatietoa haettaessa hyödynnettiin sekä suomen että englannin kielistä
aineistoa. Hakusanoina käytettiin 5-6-vuotiaiden liikunta, lasten motorinen kehitys, alle
kouluikäisten liikunnan edistäminen, alle kouluikäisen lapsen fyysinen kehitys ja lasten
fyysinen aktiivisuus sekä children’s physical activity ja children’s physical education.
Hakutuloksista Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisut vuodelta 2016 (2016:21 & 2016:22),
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018) ja UKK-instituutin tarjoamat aineistot
ohjasivat kirjallisen teoriapohjan sekä toiminnallisen päivän toteutuksen muodostumista.
Hyvän ryhmäohjauksen ja terveydenhoitajan työnkuvan esittelyyn haettiin tietoa hakusanoilla
ryhmäohjaus ja ryhmäyttäminen sekä terveydenhoitajan työnkuva. Hakutulosten perusteella
hyödynnettiin Suomen terveydenhoitajaliitto ry:n internet sivustoa sekä Kyngäs ym. (2007) ja
Alitolppa-Niitamo ym. (2014) teoksia.
Tiedonhaussa oli ensin haastava löytää tietoa juuri esikouluikäisitä, sillä useimmat aineistot
koskivat laajempaa ikäskaalaa tai yleisesti kaikenikäisiä ihmisiä. Tämä vuoksi useita
lähdevaihtoehtoja jouduttiin poissulkemaan valinnasta. Tarkennetuilla hakusanoilla löytyi
kuitenkin tutkimustietoa opinnäytetyön kohderyhmästä, eli esikouluikäisistä lapsista. Lisäksi
tiedonhakuprosessin aikana huomattiin, että osa käytetyistä lähteistä oli prosessin aikana
vanhentunut. Tästä syystä lähteet päivitettiin tuoreisiin versioihin.
7.4

Toiminnallisen opinnäytetyön toteutus

Tämän opinnäytetyön ryhmäohjaus suunniteltiin sen teoreettiseen viitekehykseen
pohjautuen. Liikuntasuosituksia mukaillen ryhmäohjauksen liikuntatuokio rakennettiin
sisältämään lasten päivän aikana tarvitsemat eri tempoiset liikkumistavat vauhdikkaasta
hipasta lopun rentoutushetkeen (Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Varhaisvuosien fyysisen
aktiivisuuden suositukset 2016a.) Liikkumisen monipuolisuutta ja mukavuutta haluttiin tuoda
lapsille esille useiden erilaisten aktiviteettien muodossa. Liikuntatuokiossa tärkeintä oli
kaikkien lasten osallistuminen yhdessä tekemiseen ja itsensä ylittämiseen erilaisten
aktiviteettien avulla. Läpi liikuntatuokion, opinnäytetyön tekijät sekä esikouluryhmän
vastuuaikuiset olivat kannustavina ja turvallisina aikuisina läsnä lasten leikeissä.
Kannustamisella ja positiivisen ilmapiirin luomisella haluttiin luoda voimaannuttavia
kokemuksia liikuntaan liittyen. Lisäksi positiivisen palautteen avulla pyrittiin innostamaan
lapsia toteuttamaan liikuntatuokiossa opittuja aktiviteetteja myös päiväkodin ulkopuolella.
(Opetushallitus 2020; Lihavuus lapsilla ja nuorilla: Käypähoito –suosituksen Lihavuus lapsilla ja
nuorilla potilasversio, 2020.)
Liikuntatuokioon haluttiin valita useita eri aktiviteetteja tarjoamaan kaikille osallistujille
vaihtoehtoja tekemiselle. Aktiviteettien haluttiin vastaavan eri motoristen taitojen osaalueita (Tuomi 2009, Motoriset perustaidot). Lisäksi kaikkien osallistujien toimintakyky
haluttiin huomioida valitsemalla aktiviteeteiksi tekemisiä, joita voitiin muokata tarpeen
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tullen joko helpommiksi tai haastavimmiksi. Erilaisilla aktiviteeteilla tehtiin liikuntatuokiosta
jännittävä ja mielenkiintoinen tapahtuma lapsille, sillä se haastoi lasten motorisia taitoja
vaihtelevin liikkumismuotojen sekä -alustojen avulla. Vaihtelevuudella pyrittiin siihen, että
lapset joutuivat kokeilemaan rajojaan ja mahdollisesti jopa kokemaan onnistumisia
esimerkiksi temppuradan toimintapisteissä. (Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Varhaisvuosien
fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016a; Lihavuus lapsilla ja nuorilla: Käypähoito –suosituksen
Lihavuus lapsilla ja nuorilla potilasversio, 2020.) Liikuntatuokion aktiviteettien haluttiin
olevan innostavia ja mahdollisimman yksinkertaisesti ohjattavissa lapsille.
Liikuntatuokiossa oli suunnitteluvaiheesta alkaen selkeää yhdistää ryhmässä tekeminen
aktiviteetteihin sen tehokkuuden vuoksi. Esikouluryhmän aikuisten toiveena oli, että leikkien
avulla voitaisiin nostattaa ja vahvistaa ryhmähenkeä lasten keskuudessa. Yhdessä tekemisellä
voitiin opettaa lapsille muun muassa vuorovaikutustaitoja ja toisten huomioon ottamista
esimerkiksi oman vuoron odottamisella ja leikkien vaatimilla parin muodostamisilla. (UKKinstituutti 2014; Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden
suositukset 2016a.)
Huoltajille suunnattu verkkoluento pohjautui täysin opinnäytetyön teoreettiseen
viitekehykseen ravinnosta ja liikunnasta. Luento koettiin helpoimmaksi tavaksi osallistaa
vanhemmat arkipäivänä ja virka-aikana toteutettavaan ryhmäohjaukseen. Vanhempien
osallistaminen oli tärkeää, sillä terveellisten elämäntapojen oppiminen alkaa kotoa perheen
omista arvoista (Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset): Käypähoito -suositus, 2020). Luennon
tavoitteena oli promootion ja prevention näkökulmista korostaa ylipainon ennaltaehkäisyn
tärkeyttä terveellisen ravitsemuksen ja liikunnan avulla. Promootiolla pyrittiin myös
nostamaan esille sitä, että terveelliset elämäntavat ovat kaikkien väestöryhmien
tavoitettavissa ja toteutettavissa. Salutogeneesiin pohjautuen luennolla käytettiin
konkreettisia esimerkkejä apuna esiteltäessä helposti toteutettavissa olevia toimintamalleja
perheiden arkeen terveelliseen ravitsemukseen ja liikuntaan liittyen. (Haarala, Honkanen,
Mellin & Tervaskanto-Mäentausta 2015, 36-43; Kuntaliitto 2020.) Verkkoluentoon päädyttiin
vallitsevan COVID-19 pandemian vuoksi, sillä kokoontumisrajoitukset huomioiden alkuperäisen
suunnitelman mukaista kontaktiluentoa ei voitu järjestää. Verkkoluento tarjosi kuitenkin
positiivisesti matalankynnyksen osallistumisen huoltajille, sillä luennon pystyi katsomaan
reaaliaikaisesti olinpaikasta riippumatta. Viestintä ja tiedotus huoltajille opinnäytetyöhön
liittyen tapahtui päiväkodin henkilökunnan toimesta. Opinnäytetyöntekijät toimittivat
sähköiseen esitietolomakkeeseen (Liite 1) ohjaavan internetsivustonlinkin päiväkodin
henkilökunnalle, jotka oman yhteystietorekisterinsä kautta välittivät viestit huoltajille.
Sähköiset lomakkeet koettiin helpoimmaksi tavaksi tavoittaa huoltajat ja lomakkeet olivat
näin ollen myös helposti täytettävissä ja toimitettavissa opinnäytetyöntekijöille.
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7.5

Terveelliset lähtökohdat elämään – ryhmäohjaus

Opinnäytetyön toteutuksena ryhmäohjaus tuntui alusta alkaen luonnollisimmalta
vaihtoehdolta, sillä ryhmäohjaus on keskeinen osa terveydenhoitajan työnkuvaa (Suomen
terveydenhoitajaliitto ry). Tämän opinnäytetyön toteutuksella tekijät pystyivät kehittämään
ryhmäohjauksellisia ja -hallinnallisia taitojaan. Lisäksi ryhmäohjaus vastasi hyvin
opinnäytetyön tavoitteisiin antamalla konkreettisia esimerkkejä perheiden arkeen niin
ravitsemuksesta kuin monipuolisesta liikunnastakin.
Opinnäytetyöstä viestintäkeinoksi valittiin sähköpostitse lähetettävä linkki esitietokyselyyn
(Liite 1), jolla haluttiin kartoittaa verkkoluennolle osallistuvien huoltajien määrää. Lisäksi
haluttiin ennakollisesti selvittää huoltajien mahdollisia toiveita aiheeseen liittyen. Kysely
luotiin Kyselynetti.com – sivustolle sen helppokäyttöisyyden ja selkeyden vuoksi. Sivusto
tarjosi mahdollisuuden nykyaikaiseen tiedonkeruuseen anonyymisti ja COVID-19
pandemiatilanteen huomioon ottaen myös kontaktittomasti. Sähköisenkyselyn luominen oli
tekijöille uusi työskentelytapa, jonka avulla haluttiin kehittää omaa digitaalista osaamista.
Lapsille suunnattu ryhmäohjaus päätettiin toteuttaa liikuntatuokiona opinnäytetyön
tavoitteita peilaten. Liikuntatuokion aktiviteetit valittiin tekijöiden kokemustiedon sekä
Terveystarkastukset lastenneuvolassa & kouluterveydenhuollossa -teoksen (2017) pohjalta.
Aktiviteetit haluttiin pitää mahdollisimman yksinkertaisina ja niin, että kaikkien lasten lisäksi
päiväkodin henkilökunta pystyi osallistumaan liikuntatuokioon opinnäytetyöntekijöiden apuna.
Huoltajien ryhmäohjauksen luento toteutettiin digitaalisesti verkkoluentona COVID-19
pandemiatilanteen ja kokoontumisrajoitusten vuoksi. Luennon visualisoimiseksi luotiin
PowerPoint -esitys (Liitteet 2-4). Teams -verkkosovelluksen kautta esikouluikäisten lasten
huoltajille lähetettiin päiväkodin henkilökunnan toimesta Teams -kutsu, jonka kautta he
pääsivät osallistumaan luennolle.
Tämän opinnäytetyön tuotos Terveelliset lähtökohdat elämään -ryhmäohjaus suunniteltiin
siten, että se on helposti toistettavissa kenen tahansa toimesta. Liikuntatuokion toteutus
vaati riittävästi tilaa, jotta osallistujat pystyivät juoksemaan törmäilemättä hippaleikkien
aikana. Lisäksi tilaa tarvittiin, jotta temppurata saatiin toteutettua siten, että kaikilla oli
aikaa tehdä aktiviteetit rauhassa eikä jonoja päässyt muodostumaan liiaksi. Toteutuspaikkana
toimisi hyvin esimerkiksi liikuntasali, jossa liikuntatuokio toteutettiin tai vaihtoehtoisesti
jokin ulkoilualue. Liikuntatuokion leikit olivat helposti organisoitavissa ja temppuradan pystyi
soveltamaan tarjolla oleviin välineisiin sopivaksi. Tasajalkahypyissä pystyi hyödyntämään mitä
tahansa ylihypättäviä esteitä. Puolapuiden sijasta olisi voinut käyttää tarpeen tullen
esimerkiksi kiipeilytelinettä tai matalaoksaisia puita. Luentoa varten luotiin PowerPoint –
esitys, jonka diat ovat hyödynnettävissä tämän opinnäytetyön liitteissä (Liitteet 2-4) ja niitä
voi hyödyntämään sekä kasvotusten että etäyhteyksin.
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Terveelliset lähtökohdat elämään –liikuntatuokio toteutettiin toiminnallisena päivänä lapsille
(n=21). Liikuntatuokio suunniteltiin tunnin mittaiseksi (Taulukko 1) ja se sisälsi viisi erilaista
aktiviteettia. Aktiviteeteilla rohkaistiin lapsia liikkumaan monipuolisesti sekä tutustumaan
erilaisiin vihanneksiin ja hedelmiin ryhmähenkeä kohottaen. Aktiviteetteina oli kolme
ravitsemukseen liittyvää leikkiä (Kuvio 4) sekä kahdeksasta eri motorisia taitoja haastavasta
pisteestä koostuva temppurata (Kuvio 5 & Liite 5). Liikuntatuokion päätteeksi pidettiin
loppurentoutus, joka toteutettiin soveltaen Neuvokas Perhe -sivuston Lasten
rentoutusharjoitusta (2019b). Lopuksi lapset saivat antaa päivästä palautetta. Kaikkien
aktiviteettien kohdalla haluttiin korostaa liikunnan iloa kannustamalla ja rohkaisemalla lapsia
liikkumaan myös vapaa-ajalla.
Hedelmäsalaattipeli
Valitaan 3-5 hedelmää, jonka mukaan pelaajat
jaetaan hedelmäryhmiin. Pelaajat istuvat ringissä,
jossa on yksi tuoli pelaajia vähemmän. Ringin
keskelle jäänyt henkilö toimii kokkina, jonka
tehtävänä on huutaa hedelmien nimiä saaden
muut pelaajat liikkumaan oikean hedelmän
kohdalla. Vaihtoehtoisesti kokki voi huutaa
hedelmäsalaatti, jolloin kaikki pelaajat vaihtavat
paikkaa keskenään. Ilman tuolia jäänyt pelaaja jää
ringin keskelle uudeksi kokiksi.

Banaanihippa
Hipan saadessa jonkun pelaajan kiinni, muuttuu
kiinni saatu pelaaja banaaniksi nostamalla kädet
yhteen ilmaan. Toiset pelaajat voivat pelastaa
banaaniksi muuttuneen pelaajan kuorimalla
banaanin auki eli laskemalla pelaajan kädet alas.

Hedelmä-vihannes-väripeli
Lattialle on sijoitettu erivärisiä papereita, jotka
kuvaavat eri hedelmien ja vihannesten
värejä. Ohjaajan huutaessa jonkin hedelmän tai
vihanneksen nimen, tulee pelaajien juosta sitä
kuvaavan värin luokse. Esimerkiksi huutamalla
kurkku, tulee pelaajien juosta vihreän paperin luo.

Kuvio 4. Liikuntatuokion leikit.
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Tasapainokävely
viivaa pitkin

Tasajalkahyppy
esteen yli

Pallon pomputus
ja kopittelu parin
kanssa

Eteneminen
karhu- tai
rapukävelyllä

Eteneminen
yhdellä jalalla
hyppien

Puolapuilla
kiipeäminen

Varpailla kävely

Kuvio 5. Liikuntatuokion temppurata.

Ryhmäohjaajien esittäytyminen, info
liikuntatuokiosta ja jakautuminen kahteen

10min

ryhmään
Toiminnallinen osuus:

30min

Ryhmä 1: Temppurata

(Aktiviteetin vaihto 15min kohdalla)

Ryhmä 2: Ryhmäleikit
Loppurentoutus

10min

Liikuntatuokion lopetus ja palautteen

10min

kerääminen
Taulukko 1. Esikouluikäisten lasten liikuntatuokion aikataulu.
Huoltajille (n=2) pidettiin Teamsin välityksellä tunnin kestävä verkkoluento (Taulukko 2), jolla
näytettiin PowerPoint esitys opinnäytetyön aiheesta (Liittet 2-4). PowerPointilla haluttiin
konkretiaa avuksi käyttäen tuoda huoltajille esiin oikeanlaisen ravitsemuksen ja liikunnan
tuomat hyödyt lapsen terveellisten elämäntapojen tukijoina. Luennon lopuksi huoltajilta
pyydettiin palautetta sähköisesti.
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Opinnäytetyöntekijöiden esittely ja

10min

verkkoluennon aloitus
Luento ravitsemuksen ja liikunnan
merkityksestä esikouluikäisten lasten

40min

ylipainon ennaltaehkäisyssä
Palautteen kerääminen ja verkkoluennon

10min

lopetus
Taulukko 2. Huoltajien verkkoluennon aikataulu.
7.6

Ryhmäohjauksen arviointi

Liikuntatuokion palaute kerättiin lapsilta hyödyntäen selkeää ja visuaalista hymynaama palautemenetelmää. Vihreän, punaisen ja keltaisen hymynaaman avulla lapset saivat kertoa,
oliko liikuntatuokio heidän mielestään onnistunut (vihreä), epäonnistunut (punainen) tai
jotain siltä väliltä (keltainen), liimaamalla tarran tunnetilaansa kuvaavan hymynaaman päälle
(Liite 6). Liikuntatuokioon osallistuneiden lasten (n=21) palaute oli pääosin positiivista.
Liikuntatuokiota piti onnistuneena 15 lasta, epäonnistuneena yksi (1) lapsi sekä tunnetilaa
onnistuneen ja epäonnistuneen väliltä viisi (5) lasta (Kuvioi 6). Hymynaama -palautteen lisäksi
lapsilta saatiin suullista palautetta läpi liikuntatuokion. Lasten mielestä liikuntatuokiossa
kivointa oli banaanihippa ja temppuradan puolapuilla kiipeily sekä pallon pomputus ja
heittely parin kanssa. Lapsista oli myös mukavaa päästä leikkimään saliin uusien aikuisten
johdolla. Negatiivista palautetta sai osakseen temppuradan matala tempoisemmat pisteet
kuten tasapaino- ja takaperinkävely. Tyttöjen ja poikien lukumäärää ei eritelty palautteen
annossa.
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Hymynaama -palaute
Keltainen; 5

Punainen; 1

Vihreä; 15

Kuvio 6. Hymynaama -palaute.

Huoltajien palaute kerättiin verkkoluennon jälkeen Kyselynetti.com -sivustolla luodun
sähköisen palautekyselyn (Liitteet 7 & 8) muodossa. Linkki kyselyyn jaettiin Teams verkkoluennon keskustelupalstalla. Palautteen annosta haluttiin tehdä mahdollisimman
helppoa, minkä vuoksi kyselyssä käytettiin neliportaista Likertin asteikkoa (Heikkilä 2014).
Likertin asteikko ohjasi palautteenantajan kuvaamaan mielipiteensä luennosta neljän
vaihtoehdon avulla. Vaihtoehdot olivat samaa mieltä, osittain samaa mieltä, osittain erimieltä
ja erimieltä. Palautekyselyn kysymykset perustuivat luennon aiheisiin ja niiden mahdolliseen
hyödynnettävyyteen perheiden arjessa. Kyselyn lopussa huoltajat saivat antaa vapaan
palautteen verkkoluennosta. Verkkoluennolle ilmoittautuneista huoltajista (n=5) vain kaksi (2)
osallistui varsinaiseen luentoon. Kumpikaan osallistuneista huoltajista ei vastannut sähköiseen
palautekyselyyn (Liitteet 7 & 8). Luennon lopussa saatiin kuitenkin suullista palautetta
osallistuneilta huoltajilta. Annetun palautteen perusteella luento tarjosi hyvää tietoa
ravitsemuksesta sekä liikunnasta kertauksen muodossa. Lisäksi visuaalinen asioiden
havainnollistamien lisäsi mielenkiintoa seurata luento loppuun asti. Palautteessa esitettiin
kehitysehdotuksena konkreettisten toimintamallien lisäämistä vieläkin laajemmassa
mittakaavassa.
Terveelliset lähtökohdat elämään -ryhmäohjauspäivästä pyydettiin vapaa kirjallinen palaute
siihen osallistuneilta päiväkodin henkilökunnan jäseniltä. Palautteessa kehuttiin
liikuntatuokion rakennetta ja organisointia sekä sen motivoivaa ja innostavaa ilmapiiriä.
Liikuntatuokion lopussa pidetty rentoutumishetki koettiin hyvänä lisänä päivään. Palautteessa
toivottiin, että opinnäytetyöntekijät olisivat voineet esitellä aluksi myös omaa tulevaa
ammattiaan esikouluryhmän lapsille.
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8
8.1

Pohdinta
Tuotoksen tarkastelu

Lapsille suunnattu ryhmäohjaus liikuntatuokion muodossa oli rakenteeltaan onnistunut ja sen
vastaanotto oli positiivinen. Päiväkodin puolesta käyttöön saatu tila ja välineet palvelivat
toteutusta toivotulla tavalla. Lapset osallistuivat innokkaasti aktiviteetteihin ja aikataulu
toteutui suunnitellusti. Tavoitteena oli suunnitella lapsia liikkumaan rohkaiseva kokonaisuus,
mikä koettiin saavutetuksi kaikkia liikkujia huomioiduilla aktiviteeteilla, joita oli mahdollista
muokata lapsen fyysisten valmiuksien mukaisesti. Ravintoon liittyvät aktiviteetit loivat
positiivisia mielikuvia lapsille eri hedelmistä ja vihanneksista leikkeihin yhdistettynä.
Kuitenkin leikeissä olisi voinut toteutunutta enemmän lapsille ennestään tuntemattomia ja
terveellisiä ruoka-aineita. Koska opinnäytetyön toiminnallinen toteutus oli vain yhden päivän
kestävä, ei voida myöskään varmistua monipuolisen liikunnan jatkuvuudesta tai uusien ja
terveellisten ruoka-aineiden käyttämisestä lasten normaalissa arjessa.
Ryhmäohjauksen toinen osio, eli huoltajien verkkoluento onnistui sisällöllisesti ja kestoltaan
suunnitellusti. Kuitenkaan luennon osallistumisprosentin perusteella esikouluikäisten
huoltajat eivät välttämättä kokeneet aihetta tarpeelliseksi tai mielenkiintoiseksi. Vähäiseen
osallistujamäärään saattoi myös vaikuttaa päiväkodin toimesta päätetty ajankohta, joka oli
iltapäivällä kello 15 & 16 välillä. Tämän aikataulun arvattiin jo ennakollisesti karsivan
osallistujamäärää. Huoltajille mahdollistettiin kahden viikon pituinen ilmoittautumisaika
minkä lisäksi luennosta tiedotettiin sekä sähköisesti että suullisesti päiväkodin henkilökunnan
toimesta useita kertoja. Terveelliset lähtökohdat elämään -verkkoluennon aikana Teamsverkkosovelluksen keskustelupalstalle laitettiin linkki sähköiseen palautelomakkeeseen ja sen
täyttämisestä muistutettiin osallistuneita huoltajia useasti. Palautetta ei kuitenkaan saatu
kirjallisena, joten opinnäytetyön tavoitteen toteutumista ei voida varmistaa. Suullisena
saadun palautteen perusteella opinnäytetyön luentomateriaaleihin olisi voinut lisätä
toteutunutta enemmän käytännönläheisiä esimerkkejä. Tekijät tarjosivat kuitenkin luennolla
huoltajille konkreettisia työkaluja arkeen muun muassa valmiiden reseptien muodossa. Lisäksi
huoltajia kannustettiin osallistamaan lapsia arjessa ruoanlaittoon ja kaupassa käymiseen sekä
koostamaan perheen yhteisiä toiveruokalistoja, joilla jokainen saisi esittää
lempiruokatoiveensa. Liikuntaan liittyviä konkreettisia esimerkkejä tarjottiin soveltavien
arkiliikuntamuotojen muodossa minkä lisäksi korostettiin luonnollisen yhdessä touhuamisen
tärkeyttä, jolloin lapsi innostuu herkästi, kun huoltajakin heittäytyy leikkiin.
8.2

Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus

Tämä opinnäytetyö tehtiin hyviin tieteellisiin käytäntöihin pohjautuen (Hyvä tieteellinen
käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen suomessa 2012). Opinnäytetyön teossa
noudatettiin yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyön edetessä. Lisäksi opinnäytetyön

29

suunnittelun aikana selvitettiin mahdollisen tutkimusluvan tarve. Suunnitteluvaiheessa
huomioitiin myös useita tutkimuseettisiä seikkoja muun muassa hyödyntämällä ohjaavan
opettajan ammattitaitoa ohjaustilanteissa ja pitämällä tiivistä yhteyttä työelämäkumppaniin
opinnäytetyön suunnitelman ja -raportin edetessä. Opinnäytetyön raportin kirjoitusasua ja
englanninkielistä abstraktia tarkasteltiin yhdessä ulkopuolisen henkilön sekä kielten
opettajien kanssa. Tämän jälkeen valmis työ lähetettiin ohjaavalle opettajalle sekä
opponentille arvioitavaksi. (Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset
2020; KAMK 2020b.)
Tutkimuseettiset asiat ja eettiset suositukset korostuivat tuotoksen muodostuessa samalla kun
toiminnallista päivää suunniteltiin. Suunnitelmat ja toteutus pohjautuivat luotettaviin ja
tutkittuihin materiaaleihin sekä ajankohtaisiin suosituksiin. Liikuntatuokio suunniteltiin
teorian pohjalta mahdollisimman yksinkertaiseksi siten, että osallistuvista lapsista jokainen
pystyi helposti ymmärtämään ohjeistuksen ja osallistumaan aktiviteetteihin riippumatta
fyysisestä kunnostaan. (KAMK 2020b.) Eettisenä ja huomionarvoisena asiana pidettiin myös
opinnäytetyön aihetta, jonka sensitiivisyys huomiotiin toiminnallisen päivän aikana lasten ja
huoltajien kanssa toimiessa. Opinnäytetyössä huomiotiin tutkimuseettisistä ja yksilön
tietosuoja syistä osallistujien anonymiteetti sekä vapaaehtoisuus tiedonkeräyksien
yhteydessä. (Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset 2020.)
Ilmoittautuessa toiminnalliseen päivään ja siitä palautetta antaessa lapsilta ja huoltajilta ei
kerätty nimiä. Palautteen kerääminen toteutettiin tieteellisen tutkimuksen kriteerien
mukaisten tiedonhankinnan menetelmien avulla (KAMK 2020b; Hyvä tieteellinen käytäntö ja
sen loukkausepäilyjen käsitteleminen suomessa 2012).
Lähdekriittisyys kuuluu olennaisesti opinnäytetyön eettisyyteen tiedon luotettavuuden ja sen
soveltuvuuden lisäksi (KAMK 2020b). Tämän opinnäytetyön lähteinä pyrittiin käyttämään
mahdollisimman paljon päivitettyjä ja ajankohtaisia tuotoksia, artikkeleita sekä suosituksia.
Lähdekriittisyys korostui, kun tiedonhaun aikana löytyi samoista aiheista uudempia tai
luotettavampia versioita. (Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset
2020.)
Opinnäytetyön luotettavuutta tarkasteltiin koko prosessin ajan. Aiheen yleinen toistuvuus
otettiin huomioon, minkä vuoksi aihe koettiin tärkeäksi. Aineistoa aiheesta löytyi paljon ja
suurin osa siitä oli verrattain tuoretta, mikä korosti tiedon luotettavuutta ja
ajankohtaisuutta. (KAMK 2020a.) Tekstissä käytettyjä keskeisiä käsitteitä ja termejä avattiin
mahdollisimman laajasti siten, että jokaisella lukijalla, riippumatta ammattitaustasta, olisi
mahdollisuus ymmärtää kokonaisuus. Teoria pohja koottiin johdonmukaisesti keskittymällä
yksitellen eri käsiteltäviin aihealueisiin ja näin tekstistä saatiin helppolukuinen kokonaisuus.
Opinnäytetytön luotettavuutta vahvistettiin myös antamalla toiminnallisen päivän
toteutussuunnitelma ennakollisesti työelämäkumppanille tarkasteluun, jotta heidän
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mahdolliset toiveensa ja ehdotukset voitaisiin huomioida toteutuksessa. Lopullisen
opinnäytetyönraportin muodostuttua lukija pystyy varmistumaan tekijöiden
asiantuntemuksesta ja ymmärtämään opinnäytetyössä tehdyt valinnat aihetta kohtaan. (KAMK
2020a; KAMK 2020b.)
8.3

Ammatillinen kasvu ja kehitys

Opinnäytetyöprosessi koettiin alussa sekavaksi ja haastavaksi kokonaisuudeksi, joka kuitenkin
pienin askelin selkeytyi ohjauksen ja itseopiskelun myötä. Aikataulullisesti
opinnäytetyöprosessi kesti noin vuoden mihin vaikutti vahvasti tekijöiden kansainvälinen
opiskelijavaihto sekä COVID-19 pandemia. Kaiken kaikkiaan opinnäytetyön tekeminen oli
kuitenkin mielekäs ja opettavainen kokemus, joka vahvisti itseluottamusta omaa ammatillista
identiteettiä kohtaan.
Valittaessa opinnäytetyön aihetta tekijät punnitsivat omia arvojaan ja mielenkiinnonkohteita.
Lasten kanssa työskentely oli näin ollen luonnollinen valinta ja sen varjolla tekijät pääsivät
harjoittamaan omia ryhmäohjauksellisia taitojaan, jotka ovat olennainen osa
terveydenhoitajan työnkuvaa. Opinnäytetyön aihe rakentui terveyden edistämisen
näkökulmasta ja näin ollen korosti sen tärkeyttä terveydenhoitajan roolia silmällä pitäen.
Tekijät kokivat opinnäytetyöprosessin tukevan ja lisäävän heidän tietotaitoaan ravitsemuksen,
liikunnan ja ryhmäohjauksen osalta. Tämän lisäksi tekijät kokivat sensitiivisen aiheen
käsittelyn tärkeäksi harjoitukseksi terveydenhoitajan ammatin kannalta. Tulevaisuutta
ajatellen opinnäytetyön aihe ja sen työstäminen vahvisti tekijöiden ammatillisen minän
kehittymistä sekä antoi konkreettisia työkaluja työelämään.
Opinnäytetyön tekeminen parityönä oli luonteva valinta tekijöille useiden aikaisempien
yhdessä tehtyjen ryhmätöiden vuoksi. Tekijät tunsivat toistensa työskentelytavat ja näin ollen
tiesivät kummankin vahvuudet ja mitä toiselta voisi työskentelyn osalta odottaa. Työskentely
sujui pääsääntöisesti tasapuolisesti ja sovitut aikataulut tapaamisille toteutuivat.
Opinnäytetyöntekijät oppivat joustavuutta sekä ongelmanratkaisuataitoja aikatauluttamisen
sekä yhteydenpidon ja muuttuvien tilanteiden osalta. Haastavaksi koettiin se, että aikataulut
oli sovitettava yhteen useiden toimijoiden kanssa joihin tekijöiden tuli olla säännöllisesti
yhteydessä. Tämän lisäksi vallitseva pandemia tilanne hankaloitti ajoittain suunnitelmia ja
työn etenemistä.
Tekijät kokivat opinnäytetyön teoriapohjan kokoamisen olevan kuvitteellinen loppukoe
terveydenhoitajaopintojen aikana harjoitetulle tiedonhaulle. Lähdekriittisyys kehittyi
tiedonhaun yhteydessä. Tekijöiden oli jatkuvasti seurattava mahdollisten uusien suositusten
ja ohjeiden julkaisuja sekä erotettava luotettavat lähteet useiden lähdevaihtoehtojen
joukosta. Tieteellisen tekstin kirjoittamisesta tuli opinnäytetyöprosessin edetessä sujuvaa ja
tekijöiden tekstin kriittinen tarkastelu kehittyi.

31

8.4

Opinnäytetyön hyödynnettävyys ja kehittämisehdotukset

Terveelliset Lähtökohdat Elämään -päivä on helposti toistettavissa esimerkiksi päiväkodin
henkilökunnan puolesta. Lisäksi verkkoluennon diat toimitettiin työelämäkumppanille, joten
he voivat hyödyntää niitä myös jatkossa. Liikuntatuokion toteutuksessa tulee olla ainakin
kolme aikuista, jotka jakautuvat siten, että yksi huolehtii leikeistä ja kaksi aikuista vastaa
temppuradan toteutumisesta. Temppuradan toteutus vaatii myös joitain välineitä, kuten
pallon, yli hypättävän esteen sekä puolapuut.
Opinnäytetyön kehittämisehdotuksena voidaan pitää huoltajien suuremman osallistujamäärän
tavoittamista toiminnallisen päivän verkkoluennolle. Suuremman joukon osallistujia voisi
tavoittaa lähettämällä luennon kutsulinkin kaikkien esikouluryhmien huoltajille. Toisena
kehitysehdotuksena on huoltajilta saadun palautteen keräämisen tehostaminen. Tämän voisi
toteuttaa lähettämällä palautekyselyn sähköpostitse kaikille osallistujille verkkoluennon
jälkeen, mikä antaisi heille enemmän aikaa vastata kyselyyn. Kolmas opinnäytetyön
kehitysehdotus pohjautuu suullisena saatuun palautteeseen. Palautteen perusteella voisi
koota esimerkiksi lyhyen julisteen konkreettisista keinoista lisätä monipuolista ravitsemusta
ja liikuntaa perheiden arkeen. Koska opinnäytetyössä ei toteutettu perheiden ravitsemus- ja
liikuntatottumusten osalta seurantaa, voisi jatkokehitysehdotuksena pitää ruoka- sekä
liikuntapäiväkirjaa pitämistä ennen ja jälkeen Terveelliset lähtökohdat elämään ryhmäohjausta. Päiväkirjojen perusteella voitaisiin tarkemmin selvittää ryhmäohjauksen
vaikuttavuus.
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