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Ilo kasvaa liikkuen ohjelman 
päämäärä ja tavoitteet

• Jokaisella lapsella oikeus leikkiin ja liikkumiseen joka päivä 

liikkuminen luonnollinen osa varhaiskasvatuksen 
toimintakulttuuria  sekä arjen pedagogiikkaa (Vasu2016 sekä 

EsiOPS2014)

• Tavoitteena on, että varhaiskasvatuksen fyysisen 

aktiivisuuden suositukset toteutuvat jokaisen lapsen kohdalla 

(vähintään 3 h liikkumista päivittäin) 





VASU 2016

• Lapsia ja kasvattajia kannustetaan liikunnallisiin ja terveellisiin 

elämäntapoihin

• Liikutaan monipuolisesti sekä sisällä että ulkona ja vältetään 

pitkäkestoista istumista tai paikallaan oloa

• Lähiympäristö ja luonto kuuluvat varhaiskasvatuksen 

oppimisympäristöön

• Riittävä liikkuminen joka päivä sisällä ja ulkona 

• Liikuntavälineiden tulee olla lasten käytettävissä omaehtoisen 

liikunnan ja leikin aikana

• Lapsilla oltava mahdollisuus vauhdikkaaseen liikkumiseen, leikkiin ja 

peliin

• Kannustetaan liikkumiseen kaikkina vuodenaikoina  sekä poistetaan 

liikkumiseen liittyviä esteitä

• Säännöllisen ohjatun liikkumisen lisäksi riittävästi mahdollisuuksia 

päivittäiseen omaehtoiseen liikuntaan sekä sisällä että ulkona

• Suunnitelmallinen havainnointi lasten motoristen taitojen 

kehittymisestä





Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä
varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset





Miltä lapsen arki näyttää?

• Kuinka paljon lapsilla on mahdollisuus liikkua päivän aikana?

• Kuinka pitkiä ovat lasten ulkoiluajat?

• Onko lapsella mahdollisuus myös keskittyä, opetella uusia 

asioita ja rentoutua?

• Onko mahdollista lisätä toiminnallisuutta opettajajohtoisiin 

tuokioihin?  

• Millä tavalla jokainen kasvattaja voisi omalla toiminnallaan 

rohkaista ja kannustaa lapsia liikkumaan enemmän? Voisiko 

sanallisen rohkaisemisen määrää lisätä?

• Miten oppimisympäristöt (ulkona ja sisällä) tukevat lapsen 

liikkumista?

• Millaiset ovat päiväkodin säännöt, millainen toimintakulttuuri 

tukee liikkumista?



Mitä ajatuksia kuva herättää?







Ilo kasvaa liikkuen- nykytilan arviointi

- Työkalu on kehitetty yhteistyössä Likes-tutkimuskeskuksen kanssa Liikkuva 
koulu- ohjelman mallin pohjalta. Työkalu otetaan käyttöön 1.9.16

- Linkki työkaluun upotetaan Ilo kasvaa liikkuen ohjelma-alustalle kohtaa 
kaksi (=järjestelmällisen kehittämisen vaihe), jolloin se auttaa 
varhaiskasvatusyksiköitä valitsemaan oikeat kehittämiskohteet. 

- Seitsemän osa-aluetta:

1. Ohjelman toteuttaminen
2. Liikkumisen lisääminen ja istumisen vähentäminen
3. Henkilökunnan osallistuminen, osaaminen ja työhyvinvointi
4. Lapsen osallisuus
5. Varhaiskasvatusyksikön pihat, tilat ja välineet

6. Toiminnallisuus ja motorinen kehitys
7. Yhteistyö lasten liikkumisen edistämiseksi

- Tehdessään arvioinnin kerran vuodessa yksikkö voi hyödyntää tuloksia 
vuosisuunnittelussa sekä pystyy seuraamaan toiminnan kehitystä.

- Kunta voi pyytää yhteenvedon oman kuntansa yksiköiden tuloksista.
- Valtakunnallinen kooste kerran vuodessa. 



Esimerkki varhaiskasvatusyksikön 

saamasta yhteenvedosta



Näin pysyt ajan tasalla

• Ilmoittautuminen ohjelmaan: www.ilokasvaaliikkuen.fi

Osallistujille joka kuukausi tsemppiviesti

• Uutiskirjeen tilaamalla saat ajankohtaista tietoa Ilo 

kasvaa liikkuen ohjelmasta ja liikkumiseen liittyvistä 

asioista: https://www.olympiakomitea.fi/tilaa-uutiskirje/

• Liittymällä facebook-ryhmään: Ilo kasvaa liikkuen

• Twitteristä:#ilokasvaaliikkuen

• Blogit mm: http://digiloikkaleikkiin.blogspot.fi

http://www.ilokasvaaliikkuen.fi/
https://www.olympiakomitea.fi/tilaa-uutiskirje/
http://digiloikkaleikkiin.blogspot.fi/



