
Varhaiskasvatuksen 
liikuntavastaavien 
tapaaminen
11.8.2020

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: ideoita, osaamista, vertaistukea

Tapaamisia järjestetään jatkossa kahdesti vuodessa

Tavoite tälle tapaamiselle 
on, että jokainen voi 
huomenna yksikössään 
toteuttaa/aloittaa yhden 
liikuntavälineisiin liittyvän 
asian, joka lisää liikettä



klo 13.30 Avaus, verkoston järjestäytyminen ja 
tutustuminen

klo 13.55 Liikkuva varhaiskasvatus ohjelman 
puheenvuoro

Kirsi Naukkarinen yhteyspäällikkö

klo 14.15 EKLU:n tukipalvelut

Lasse Heiskanen, lasten liikunnan kehittäjä

Klo 14.35 Lappeenrannan sporttareiden
ajankohtaiset asiat

Jenna Backman, Vipinää ja kipinää hankekoordinaattori

klo 14.45 Liikuntavälineet ja lelut – innosta 
kokeilemaan. 

Toiminnallista tutustumista lasten liikunta- ja 
leikkivälineisiin. Paikalla esittelemässä ja liikuttamassa 
välinevalmistajien Lekolar ja Piresma edustajat

klo 15.30 Päätös
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Etelä-Karjalassa on 9 
kuntaa, joista 6 on 
rekisteröitynyt ohjelmaan 

- Imatra

- Lappeenranta

- Lemi

- Rautjärvi

- Ruokolahti

- Savitaipale

Etelä-Karjalassa on 9 kuntaa, 
joista 6:ssa on ohjelmaan 
rekisteröityneitä yksiköitä

- Imatra

- Lappeenranta

- Luumäki

- Ruokolahti

- Savitaipale

- Taipalsaari

Etelä-Karjalassa on 40 
ohjelmaan 
rekisteröitynyttä 
yksikköä, joka on noin 
2/3 kaikista yksiköistä

Tiedätkö

Onko oma yksikkösi rekisteröitynyt?

Onko kuntasi rekisteröitynyt?
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Etelä-Karjalan 40 ohjelmaan 
rekisteröityneestä yksiköstä 
toimintakauden 2019-2020 
aikana 28 yksikköä täytti 
nykytilan arvioinnin.

Vain osa hyödyntää 
aktiivisesti

Nykytilan arviointi: suunnittele, kehitä, arvioi

Pariporina:

Milloin teitte viimeksi nykytilan arvioinnin?

Miten hyödynnätte sen tuloksia?

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNmE4NmViYTYtMDNkNC00ZjA3LTliYmQtM2UxZjFkODcwNTdmIiwidCI6IjA3MjlmNzA0LTIwMTktNGY2ZC05MmU0LTMzNjdiMmRhOWMxMSIsImMiOjh9


nykytilan arviointi -työkalun hyödyntäminen 

Hyödyntäminen 
Lappeenrannassa:

”nykytilan arvioinnista on 
suuri apu yksiköiden 
toiminnan suunnittelussa, 
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.”
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https://www.liikkuvavarhaiskasvatus.fi/tarina/lappeenrannassa-hyodynnetaan-nykytilan-arviointityokalua
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Nykytilan arviointi Etelä-Karjala - liikuntavälineet
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Pariporina:

Mitä kehittämistä teidän yksikössä on 
liikuntavälineisiin liittyen?

Onko jokin konkreettinen kehittämisidea?

Tavoite tälle tapaamiselle on, 
että jokainen voi huomenna 
yksikössään 
toteuttaa/aloittaa yhden 
liikuntavälineisiin liittyvän 
asian, joka lisää liikettä



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

- Yksiköiden 
liikuntavastaavien 
tapaamiset 11.8. klo 13-
15.30

- Varhaiskasvatuksen 
liikuntaseminaari 
19.8.2020 Anjala

- Esimiesten työpajat 22.9. 
ja 23.9.

- Hankekoordinaattoreiden 
verkosto 27.10. Imatra

- 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 ja hinnat eklu.fi 

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


Tulevat tilaisuudet
- Liikutaa yhes –seminaari 19.8. Anjala

- Pyöräily osana lasten ja nuorten opetusta, 
11.9.2020 klo 9-15 h, Lappeenranta, 60 €

- Johtajien työpajat – 22.9. ja 23.9. (alustava)

- Haastava lapsi ryhmässä klo 8.30-15.30, 
28.9. Imatra ja 29.9. Lappeenranta 78 €

- vaka hankekoordinaattorit 27.10., Imatra

KEVÄT 2021

- Varhaiskasvatuksen liikuntavastaavat 
28.1.2021 Imatra

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

10

https://www.eklu.fi/palvelut/lapset-ja-nuoret/liikkuva-varhaiskasvatus/varhaiskasvattajien-liikuntaseminaa/
https://www.eklu.fi/tapahtumat/pyoraily-osana-lasten-ja-nuorten-op/
https://www.eklu.fi/tapahtumat/haastava-lapsi-ryhmassa-osa-2/
https://liikkuvakoulu.fi/seminaarit


Eklu.fi

Ryhmä: Etelä-Karjalan liikkuva 
varhaiskasvatus

@eklury

@eklury

Mistä löydät meidät?

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

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








Seuraava liikuntavastaavien 
tapaaminen

Paikka: Imatra
Aika: 28.1. klo 13-15.30
Teema/sisältö:
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Täytäthän vielä 
palautelomakkeen
eklu.fi/palaute
kerro erityisesti toiveita tulevien tapaamisten sisällöiksi 

Eklu.fi

Ryhmä: Etelä-Karjalan liikkuva 
varhaiskasvatus

@eklury

@eklury



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/

