
Varhaiskasvatuksen liikuntavastaavien 
tapaaminen 27.1.2020

OHJELMA

Esittäytymiskierros ja ajankohtaisia asioita

Lasse Heiskanen, EKLU

Jenna Backman, Vipinää ja Kipinää -hanke

Lasten liikunnan edistäjä varhaiskasvatuksessa -

ammattitutkinto

Ilkka Aho, kehittämispäällikkö, Vierumäen urheiluopisto

Motoristen perustaitojen tukeminen lattiateippausten avulla

Emilia Ketvell, Vipinää ja Kipinää -hanke

Sikke Korhonen, EKLU

Seikkailudiplomi

Anu Heinonen, Lappeen koulu
Mikko Tilli, Lappeen koulu



Liikunnan aluejärjestöjen Liikkuva lapsi 
varhaiskasvatuksessa –hanke
1. tuki kunnille ja yksiköille ohjelman toteuttamiseen
2. maakunnalliset kehittämisverkostot
3. vanhempiin vaikuttaminen ja liikuntaleikkikoulut

2

Alueellisesti

- Yksiköiden 
liikuntavastaavien 
tapaamiset 

- Hankekoordinaattoreiden 
verkosto 

- Varhaiskasvatuksen 
liikuntaseminaari 

- Esimiesten työpajat 

- Avoimet koulutukset

- Viestintä, FB-ryhmä

Kunnassa

- Liikuntahankkeiden 
kumppani

- Koulutussuunnitelma 

- Liikuntaleikkikoulut

- Avustushaun sparraus 
syksy

- Tyhy-toiminta

Yksikössä

- Pienten askelten 
perehdytys (maksuton)

- Liikkuva varhaiskasvatus 
työpaja (maksullinen)

- Sparrauskäynnit 
(maksuton)

- Koulutussuunnitelman 
toteutus

- Vanhempainillat



Varhaiskasvatuksen koulutuskokonaisuus

Katso koko koulutuskuvaukset eklu.fi 

https://www.eklu.fi/palvelut/lapset-ja-nuoret/liikkuva-varhaiskasvatus/


Eräviikko | Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry (eklu.fi)
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https://www.eklu.fi/palvelut/lapset-ja-nuoret/eraviikko/


Liikuntaa kaikille -koulutus | Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry (eklu.fi)
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https://www.eklu.fi/tapahtumat/liikuntaa-kaikille-koulutus/


Koulutukset:

Lapsen karkeamotorinen kehitys ja 
motoriset taidot 3 h

Lapsen motoristen taitojen 
havainnointi 3h6
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Jekku Jänön lorukortit

• Saatekirje kasvattajille
• 8 kuvitettua lorukorttia + ideoita 
• hyödyntämiseen
• Kampanja maalikuussa
• Vinkkivideo toukokuussa



Tallenne katsottavissa 4.2. asti 
Liikunta_varhaiskasvatuksessa_2101-2021.mp4 -
Google Drive

esityksen diat toimitetaan teille
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Arja Sääkslahti, 
liikuntapedagogiikan 
apulaisprofessori, 
luennoi viime viikolla 
1400 varhaiskasvattajalle

https://drive.google.com/file/d/10nw-Iya02w5KheUGP6T54nbdhU5TVJ_9/view


Etelä-Karjalan Liikkuva varhaiskasvatus | Facebook
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https://www.facebook.com/groups/234839871063988
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Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma 
järjestää keväällä 2021 kolme webinaaria

ideoita ja kokemuksia liikkumisen lisäämisestä varhaiskasvatukseen, 
henkilöstön hyvinvoinnista sekä varhaiskasvatuksen ja perheiden 
yhteistyöstä lasten liikkumisessa. Jokaiseen webinaariin 
ilmoittaudutaan erikseen. Mikäli webinaarin ajankohta ei sovi, voit 
tilata itsellesi ilmoittautumislomakkeella webinaarin tallenteen.

1. Liikkuva varhaiskasvatus – näin me sen teimme!, torstaina 11.2. 
klo 12.30–13.30

2. Henkilökunnan hyvinvointi, maanantaina 15.3. klo 13.00–14.00

3. Vanhempien ja perheiden kanssa tehtävä yhteistyö, keskiviikkona 
14.4. klo 12.30–13.30

Liikkuva varhaiskasvatus -webinaarit keväällä 2021 | Liikkuva 
varhaiskasvatus

https://www.liikkuvavarhaiskasvatus.fi/fi/ajankohtaista/liikkuva-varhaiskasvatus-webinaarit-kevaalla-2021
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Eklu.fi

Ryhmä: Etelä-Karjalan liikkuva 
varhaiskasvatus

@eklury

@eklury

Seuraava liikuntavastaavien 
tapaaminen syksy 2021



Ota yhteyttä

Lasse Heiskanen

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry

Puh. 0405001849

lasse.heiskanen@eklu.fi

- Alue- ja kuntayhteistyö

- Koulutusten sopiminen

- Hankkeiden suunnittelu
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Sikke Korhonen

Varhaiskasvatuksen liikunnan asiantuntija

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry

Puh. 0445841887

korhonensikke@gmail.com

- Yksikköjen tukeminen

- Pienten askelten perehdytys

- Sparrauskäynnit

https://www.eklu.fi/palvelut/lapset-ja-nuoret/liikkuva-varhaiskasvatus/

mailto:lasse.heiskanen@eklu.fi
mailto:korhonensikke@gmail.com
https://www.eklu.fi/palvelut/lapset-ja-nuoret/liikkuva-varhaiskasvatus/

