
Liikkuva lapsi
varhais-
kasvatuksessa

EKLU kuntien ja yksiköiden 
tukena



Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri
muutoksessa

HUOM! ohjelman nimi muuttui Liikkuva varhaiskasvatus –ohjelmaksi talven 2020 
aikana (vanha nimi Ilo kasvaa liikkuen). 

Ohjelman strateginen johtaminen OKM ja OPH, koordinointi Likes



Rekisteröityminen Etelä-Karjalassa

- Valtakunnallisesti ohjelmaan rekisteröitynyt 133 kuntaa, 2436 yksikköä, n. 169000 
lasta

- Rekisteröityminen ohjelmaan Etelä-Karjalassa

- 2 kuntaa, Lappeenranta ja Savitaipale

- 41 yksikköä, yksikkö / pph-tiimi
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https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmM5MWYwMmEtMDdkNy00NzRiLThjNmYtM2ViNDc5MTk3ZDRiIiwidCI6IjA3MjlmNzA0LTIwMTktNGY2ZC05MmU0LTMzNjdiMmRhOWMxMSIsImMiOjh9


Nykytilan arviointi: suunnitte, kehitä, arvioi
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https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNmE4NmViYTYtMDNkNC00ZjA3LTliYmQtM2UxZjFkODcwNTdmIiwidCI6IjA3MjlmNzA0LTIwMTktNGY2ZC05MmU0LTMzNjdiMmRhOWMxMSIsImMiOjh9


nykytilan arviointi -työkalun 
hyödyntäminen 

- Hyödyntäminen Lappeenrannassa: ”nykytilan arvioinnista on suuri apu yksiköiden toiminnansuunnittelussa, 
kehittämisessä ja arvioinnissa. Kunnalle arviointitulokset puolestaan tarjoavat tietoa siitä, miten Ilo kasvaa liikkuen -
toiminta on yksiköissä toteutunut. Tulokset myös helpottavat uusien liikkumista lisäävien toimenpiteiden 
suunnittelussa sekä jalkauttamisessa. Tuloksia voidaan hyödyntää myös Lappeenrannan kaupungin 
strategiatyössä.”

- Suuri osa yksiköistä Etelä-Karjalassa rekisteröitynyt ohjelmaan, mutta vain osa toteuttaa 
sitä aktiivisesti. EKLU:n tukitoimet auttavat!
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https://www.liikkuvavarhaiskasvatus.fi/tarina/lappeenrannassa-hyodynnetaan-nykytilan-arviointityokalua


Kuntakoordinoinnin 
ideaopas
- Onko kuntamme mukana 

Liikkuva varhaiskasvatus -
ohjelmassa kuntatasoisena 
toimijana? 

- Onko kunnassamme tarvetta 
varhaiskasvatuksen liikkumista 
koordinoivalle henkilölle?

- Käytetäänkö yksiköissämme 
nykytilan arviointi -työkalua? 

- Miten kuntamme hyödyntää 
nykytilan arviointia 
kehittämistyössä?

- Kehittämisen kuntakoordinaation 
rakenne meidän kunnassamme?
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https://www.liikkuvavarhaiskasvatus.fi/materiaalit
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EKLU:n Liikkuva lapsi varhais-
kasvatuksessa -hankkeen tukitoimet

1. VALTAKUNNALLISEN LIIKKUVA 
VARHAISKASVATUS OHJELMAN 
PAIKALLINEN EDISTÄMINEN KUNNAN 
JA VARHAISKASVATUSYKSIKÖN 
TARPEET HUOMIOIDEN

2. ALUEELLINEN JA PAIKALLINEN 
VERKOSTOTYÖ

3. ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN JA 
HEIDÄN PERHEIDEN LIIKUNNALLISEN 
ELÄMÄNTAVAN EDISTÄMINEN



1. Liikkuva varhaiskasvatus ohjelman 
edistäminen kunnassa
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• Innostamme varhaiskasvatuksen esimiehiä ja varhaiskasvatuksen 
henkilöstöä mukaan Liikkuva varhaiskasvatus –ohjelmaan. 

• Tarjoamme mukaan lähteville kunnille sekä varhaiskasvatusyksiköille 
Pienten askelten perehdytys –työpajoja sekä sparrausta kehittämistyön 
tueksi.

• Tuemme varhaiskasvatuksen henkilöstöä Liikkuva varhaiskasvatus -
ohjelman sivuston käytössä.

• Sparraamme varhaiskasvatuksen esimiehiä ohjelmatyön johtamiseen sekä 
vahvistamme liikkumistietoutta. Kannustamme esimiehiä hallintokuntien 
väliseen yhteistyöhön mm. neuvoloiden sekä liikuntatoimen kanssa. 

• Koulutukset keskeinen kehittämisen työkalu, koko koulutustarjonta 

• Autamme kuntia liikunnallisen elämäntavan paikallisten 
kehittämishankkeiden avustuksien hakemisessa, hankkeen sisällöllisessä 
sparrauksessa yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa

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


Liikunnallisen elämäntavan paikalliset 
kehittämisavustukset
- OKM julistaa haettavaksi syksyisin

- Haetaan aluehallintovirastolta sähköisessä palvelussa, edellinen haku 25.10.-
29.11.2019, päätökset tulivat maaliskuun alussa, hankekausi kalenterivuosi

- Yksi haun painopistealueista oli Liikkuva varhaiskasvatus

- Avustusta voidaan myöntää kunnille sekä varhaiskasvatusta järjestäville 
rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille

- Omavastuu 50 %

- Etelä-Karjalassa 2020 avustusta sai viisi varhaiskasvatuksen liikunnallistamiseen
kohdennettua hanketta: Lappeenranta, Imatra, Ruokolahti, Savitaipale, Lemi

- Todennäköisesti syksyllä 2020 vastaava haku, EKLU auttaa uusia ja jatkavia kuntia 
hakuun liittyvissä sisällöllisissä asioissa
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https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/liikunnallisen-elamantavan-paikalliset-kehittamisavustukset


2. Alueelliset ja paikalliset verkostot
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• Edistämme kuntakoordinaatiota 
varhaiskasvatuksen liikkumisen 
edistämisessä

• Tuemme kunta- ja/tai 
yksikkökohtaisten liikuntatiimien 
syntymistä.

• Toteutamme maakunnallisia 
verkostotapaamisia 
hankekoordinaattoreille ja 
yksiköiden liikuntavastaaville

• Järjestämme alueelliset 
liikuntaseminaarit 
varhaiskasvattajille yhteistyössä eri 
tahojen kanssa



Maakunnalliset verkostotapaamiset 15.6.2020???

Etelä-Karjalan varhaiskasvatuksen liikuntahankkeiden tapaaminen

Pallon liikuntahalli ja auditorio, Tukkikatu 2, Lappeenranta

ma 15.6.2020 klo 12-13

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu järjestään tilaisuuden kuntien varhaiskasvatuksen 
liikuntahankkeiden koordinaattoreille. Jos kunnalla ei ole omaa 
kehittämishanketta voi tapahtumaan silti osallistua esimerkiksi kunnan 
varhaisvastuksen liikunta-asioista keskeisesti vastaava henkilö. Tapaamisessa 
vaihdetaan kokemuksia hankkeiden toteuttamiseen, varhaiskasvatuksen liikunnan 
edistämiseen ja tulevien hankerahoitusten hakuun liittyen.

Etelä-Karjalassa on tällä hetkellä viisi aluehallintoviraston tukemaa 
varhaiskasvatukseen suunnattua liikunnallisen elämäntavan paikallista 
kehittämishanketta:

Lappeenranta: Vipinää ja kipinää -jatkohanke 1

Imatra: Liiku ja leiki – iloa päivään!

Lemi: Leiki, loiki, laukkaa – lapset liikkuvat Lemillä

Savitaipale: Hyppien ja pomppien

Ruokolahti

Tilaisuuden jälkeen järjestetään Etelä-Karjalan varhaiskasvatuksen 
liikuntavastaavien tapaaminen. Ilmoittauduthan molempiin tilaisuuksiin erikseen.

Ilmoittautuminen 8.6. mennessä 
https://www.eklu.fi/palvelut/ilmoittautumislomake/
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Etelä-Karjalan varhaiskasvatuksen liikuntavastaavien tapaaminen

Pallon liikuntahalli ja auditorio, Tukkikatu 2, Lappeenranta
Ma 15.6.2020 klo 13 – 15.30

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu (EKLU) sekä Lappeenrannan varhaiskasvatuksen 
Vipinää ja kipinää -liikuntahanke järjestävät maakunnan varhaiskasvatuksen 
liikuntavastaaville verkostotilaisuuden. Tapaamiset tukevat kuntia ja yksiköitä 
Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman toteuttamisessa. Tapaamisia järjestetään 
jatkossa kahdesti vuodessa.

klo 13-13.30 Kahvit tarjolla
klo 13.30 Avaus, verkoston järjestäytyminen ja tutustuminen
klo 13.55 Liikkuva varhaiskasvatus ohjelman puheenvuoro, Nina Korhonen 
varhaiskasvatuksen liikunnallistamisen asiantuntija ja Kirsi Naukkarinen 
yhteyspäällikkö
klo 14.20 EKLU:n tukipalvelut, Lasse Heiskanen, lasten liikunnan kehittäjä
klo 14.45 Liikuntavälineet ja lelut – innosta kokeilemaan. Toiminnallista 
tutustumista lasten liikunta- ja leikkivälineisiin. Paikalla esittelemässä ja 
liikuttamassa välinevalmistajien Lekolar, Tevella ja Piresma edustajat.
klo 15.30 Päätös

Ilmoittautuminen 8.6. mennessä 
https://www.eklu.fi/palvelut/ilmoittautumislomake/

https://www.eklu.fi/palvelut/ilmoittautumislomake/
https://www.eklu.fi/palvelut/ilmoittautumislomake/


Varhaiskasvattajien liikuntaseminaari 
19.8.2020 klo 9 - 15 Anjala

• EKLU:n ja Kymenlaakson Liikunta ry:n yhteinen tilaisuus

• osallistuminen maksuton, ilmoittautuminen auki toukokuun lopussa

• lisäksi maksuton edestakainen bussikuljetus Imatra – Lpr -Taavetti – Anjala
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Johtajien työpaja 

9.30 Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnan johtaminen, Kirsi Naukkarinen, 

yhteyspäällikkö, Liikkuva koulu ohjelma

10.15 Miten teemme sen meidän päiväkodissa? 

Heli Puhakainen, päiväkodin johtaja, Lappeen päiväkoti, Lappeenranta

Tarja Hairo, päiväkodin johtaja, Ekholmintien päiväkoti, Kouvola

10.45 Motorisen oppimisen vaikeuksien tunnistaminen ja tukeminen 

varhaiskasvatuksessa, Piritta Asunta, liikuntatieteiden tohtori, Likes-

tutkimuskeskus

11.30 lounas (omakustanteinen)

iltapäivän osalta ilmoittautuminen seminaarin muihin työpajoihin

Työpajoja

• Ihan pihalla -työpaja, toiminnallista oppimista 
ulkona

• Digiloikka leikkiin
• Metsäeskari toimintaa 
• Pyöräilytyöpaja
• Suunnistusta varhaiskasvatukseen
• Musapalloilua
• Luontoparkouria
• Ympäristökasvatus varhaiskasvatuksessa
• Labyrintti- seikkailu
• Motorisen oppimisen vaikeuksien tunnistaminen 

ja tukeminen varhaiskasvatuksessa



Rakennetaan yhdessä

• Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaa 
toteutetaan yhteistyössä laajan 
asiantuntijaverkoston kanssa.

• Työjaosto, jonka tehtävänä on kehittää, 
tukea ja valmistella toimenpide-
esityksiä.

• Varhaiskasvatuksen asiantuntijoista 
koostuva kehittäjäverkosto linkkinä 
kentän ja ohjelman välillä sekä 
tärkeässä roolissa muun muassa 
tukimateriaalien kehittämisessä.

• Kuntakoordinaattoreiden 
valtakunnallinen verkosto.

• Liikunnan aluejärjestöt paikallisen työn 
tukena ja paikallisten verkostojen 
edistäjinä.

• Kunnat ja varhaiskasvatusyksiköt 
ohjelman toteuttajina.



3. Alle kouluikäisten ja lasten ja heidän 
perheiden liikunnallisen elämäntavan 
edistäminen

14

• Toteutamme toiminnallisia vanhempainiltoja, joissa viestimme vanhemmille 
lasten liikkumisen tärkeydestä sekä kannustamme perheliikuntaan 
(ohjattuun sekä omaehtoisen)

• Kannustamme varhaiskasvatuksen henkilöstöä ottamaan puheeksi 
huoltajien kanssa lapsen vasu –keskusteluissa lapsen päivittäisen 
liikkumisen tärkeyden sekä motorisen kehityksen. 

• Edistämme Liikuntaleikkikoulujen ja perheliikuntakerhojen käynnistymistä 
varhaiskasvatuspäivän päätteeksi päiväkodin tiloissa hallintokuntien tai 
seurojen ja muiden yhdistyksien välisellä yhteistyöllä 



Liikunnan täydennyskoulusta
varhaiskasvatuksen henkilöstölle



Varhaiskasvatuksen 
koulutuskokonaisuus

• Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma, Pienten askelten

perehdytys työyhteisölle (maksuton) 1,5–2 t

• Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -työpaja 3 t

• Toiminnallinen oppiminen varhaiskasvatuksessa 3 t

• Lasten motoristen taitojen havainnointi 3 t

• Sparrauskäynnit yksikössä (maksuton)

Koulutusta työyhteisöille

= luentoa ja keskustelua

Katso koko koulutuskuvaukset ja hinnat 

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


Varhaiskasvatuksen 
koulutuskokonaisuus

Koulutusta varhaiskasvatuksen henkilöstölle

= luentoa ja keskustelua

= liikkumista

• Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä

– Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden 

suositukset käytäntöön -koulutus 5 t

• Liikuntaleikkikoulu

ohjaajakoulutus 16 t



Varhaiskasvatuksen 
koulutuskokonaisuus

Koulutusta esimiehille

Varhaiskasvatuksen esimiesten työpaja 1,5–2 t

• Lasten liikkumisen lisäämiseen omassa yksikössä

• Työhyvinvoinnin edistäminen

• Henkilökunnan ammatillisuuden vahvistaminen

= luentoa ja keskustelua



Varhaiskasvatuksen 
koulutuskokonaisuus

Vanhempainilta-luento tai 
toiminnallinen vanhempainilta

= luentoa ja keskustelua

= liikkumista

Luennon aikana avataan tutkimuksellisia perusteita varhaiskasvatusikäisen 
lapsen liikkumisen merkityksestä lapsen kokonaiskehitykselle, herätellään ja 
kannustetaan perheitä liikunnan mahdollisuuksiin arjessa sekä tarjotaan 
perheille 
ideoita yhteiseen liikkumiseen.

Toiminnallisessa vanhempainillassa ovat myös perheiden 
lapset mukana liikkumassa.

Tilaisuus muokataan varhaiskasvatusyksikön/
kunnan tarpeiden mukaan.



Muita koulutuksia
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• Perheiden elintapaneuvonnan hyvät mallit – koulutus, ajankohta auki, 0 €

• Pyöräily osana lasten ja nuorten opetusta, 6 h, 11.9.2020 Lappeenranta, 60 €

• Haastava lapsi ryhmässä 6 h, 28.9. Imatra ja 29.9. Lappeenranta xx €

• Liikkuva ja oppiva yhteisö (valtakunnallinen) seminaari, Seinäjoki 27.-28.4.2021

• Varhaiskasvattajien teemakoulutukset 
• Lastentanssi 3 h
• Liikettä pihaleikkeihin 3 h
• Liikuntaa pienissä tiloissa 3 h
• Rytmikkäästi liikkuen 3h
• Seikkailuliikunta 3-6 h
• Vekaravipellys 3 h

https://liikkuvakoulu.fi/seminaarit
https://www.liikunnanaluejarjestot.fi/alueiden-koulutus-ja-tapahtumaka/varhaiskasvattajat/teemakoulutukset/


Tyhy– ja mittauspalvelut
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https://www.eklu.fi/palvelut/aikuisliikunta/mittaus_ja_tyhy-palvelut/

• Suomen liikkuvin työpaikka -
kartoitus

• Kehon kuntoindeksi –mittaukset, 
yksilö- ja työyhteisöpalautteet

• Työhyvinvointipäivät

• Elämykselliset lajipaketit

• Hauskat kisailut

• Voimaa luonnosta

• Amazing race -kaupunkiseikkailu

Hyödynnä OKM:n kehittämisavustus: 
Liikkuva aikuinen!!!

https://www.eklu.fi/palvelut/aikuisliikunta/mittaus_ja_tyhy-palvelut/


Tukitoimet 
yhteenveto 
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Alueellisesti

- Hankekoordinaattoreiden 
tapaamiset 15.6. klo 12-13

- Yksiköiden 
liikuntavastaavien 
tapaamiset 15.6. klo 13.30-
15.30 

- Esimiesten työpaja

- Varhaiskasvatuksen 
liikuntaseminaari 
19.8.2020 Anjala, 

- 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



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/

