
Etelä-Karjalan varhaiskasvatuksen johto 10.11.2022
Liikkuva varhaiskasvatus -tapaaminen



OHJELMA

klo 12.30 kahvit

klo 13.00 Alkusanat ja virittäytyminen

Heli Puhakainen, päiväkodin johtaja ja EKLU:n varhaiskasvatuksen asiantuntija

Lasse Heiskanen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, EKLU

Lasten motoristen taitojen havainnointi ja tukeminen päiväkodin toimintakulttuurissa

o Piilo-tutkimus 2022 tuloksia, Anette Mehtälä, tutkija, Likes/Jamk. 

Piilo: Pienten lasten liikunnan ilon, fyysisen aktiivisuuden ja motoristen taitojen 
seurannan tutkimus- ja kehittämishanke

o keskustelu

EKLU:n ajankohtaiset

Työhyvinvointia liikkeellä

o Säde Siljamo, varhaiskasvatuksen lehtori, Laurean ammattikorkeakoulu

o keskustelu

klo 15.00 Päätös



Nykytilan arviointi -työkalu

www.liikkuvavarhaiskasvatus.fi/fi/nykytilan-arviointi

Arvioi

Suunnittele

Kehitä

https://www.liikkuvavarhaiskasvatus.fi/fi/nykytilan-arviointi












Liikkuva 
varhaiskasvatus 
vuosikellomalleja

https://www.eklu.fi/palvelut/materiaalipankki/lapset-nuoret-perheet/varhaiskasvatus/




Lasten motoristen taitojen havainnointi ja 
tukeminen päiväkodin toimintakulttuurissa



Varhaiskasvatussuunnitelmasta poimittua

”Säännöllisellä ja ohjatulla liikunnalla on tärkeä merkitys lasten kokonaisvaltaiselle kehitykselle ja motoriselle oppimiselle. Tämän vuoksi 

lasten motoristen taitojen suunnitelmallinen havainnointi on tärkeää. Henkilöstön tulee suunnitella päivän rakenne, sisä- ja ulkoympäristö 

sekä toiminnan sisällöt niin, että lapset voivat monipuolisesti nauttia liikkumisesta eri tilanteissa.”

”Varhaiskasvatuksen tehtävänä on kehittää lasten kehontuntemusta ja -hallintaa sekä motorisia perustaitoja, kuten tasapaino-, liikkumis-

ja välineenkäsittelytaitoja.”

”Säännöllisellä ja ohjatulla liikunnalla on tärkeä merkitys lasten kokonaisvaltaiselle kehitykselle ja motoriselle oppimiselle.”

”Oppimisen alue Kasvan liikun ja kehityn: Oppimisen alueet eivät ole erikseen toteutettavia, toisistaan irrallisia kokonaisuuksia.”

”Oppimisympäristöjä suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä lasten kanssa. Niiden tulee tukea lasten luontaista uteliaisuutta ja oppimisen 

halua sekä ohjata leikkiin, fyysiseen aktiivisuuteen, tutkimiseen sekä taiteelliseen ilmaisuun ja kokemiseen.”

”Huoltajaan ollaan yhteydessä heti, kun huoli lapsella ilmenee kehityksen tai oppimisen haasteita tai kun herää huoli. 

Varhaiskasvatuksessa lapsi saa tarvitsemaansa kehityksen ja oppimisen tukea etunsa mukaisesti, vaikka huoltajat eivät sitoutuisikaan 

yhteistyöhön.”

”Lapsen tuen tarpeen havaitsemisessa sekä tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa yhteistyö lapsen, huoltajan, lastentarhanopettajan, 

erityislastentarhanopettajan sekä varhaiskasvatuksen muun henkilöstön kanssa on tärkeää. Tuen tarpeen havainnointi ja tuen antaminen 

kuuluvat koko henkilöstölle heidän koulutuksensa, työnkuviensa ja vastuidensa mukaan.”



Taidon hallinnan merkitys lapsen 
osallistumisen mahdollisuuksiin

Osallistuminen = 
lapsen fyysinen, 
sosiaalinen tai 
toiminnallinen 
osallistuminen 
lapsen omassa 
arjessa.



EKLU:n ajankohtaiset ja tukipalvelut



EKLU:n palvelut varhaiskasvatukseen

• Maksuton sparraustuki yksiköille ja kunnille (LV-ohjelma)

• Verkostotapaamiset kuntakoordinaattoreille

• Koulutuksia, teematapaamisia ja liikuntaseminaareja 

• EKLU:n tilattava koulutustarjonta

• Perheliikuntatapahtumat, liikunnalliset vanhempainillat, 
sporttitoiminta... kysy apua!

Tilaa uutiskirjeet: eklu.fi 

Facebook, Instagram ja Youtube: EKLU ry

Facebook: Etelä-Karjalan liikkuva varhaiskasvatus

eklu.fi → palvelut → lapset ja nuoret → liikkuva varhaiskasvatus

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


EKLU:n liikunnanohjaaja ohjaa matalan kynnyksen monipuolista 
liikunnallista harrastustoimintaa Luumäellä, Ruokolahdella ja 
Taipalsaarella

• päiväkotipäivän aikana

• avoin toiminta kerran viikossa klo 15-17

• Koulussa 

Kunnat ostavat palvelua hankeavustuksilla

• Liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset 
(OKM)

• Harrastamisen Suomen mallin avustukset (OKM)



Jekku jänön seikkailuviikko

7.-11.11.2022 varhaiskasvatuksessa

- Liikunnan aluejärjestöjen Jekku jänö materiaalit 
tukevat lasten motorisia perustaitoja

- Kaikki materiaali maksutonta

- Muista myös aiemmat Jekku materiaalit

- Lorukortit

- Muistipeli

- Sisäseikkailu

https://www.liikunnanaluejarjestot.fi/varhaisvuodet/jekku-jano/


Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus

Imatralla to-pe 12.-13.1.2023, klo 8-16, 180 €/hlö

Ilmoittautuminen eklu.fi 19.12. mennessä

Liikuntaleikkikoulu on 2-6-vuotiaille lapsille suunnattu 
liikuntaharrastamisen konsepti.

Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus, lasten liikunnan asiantuntijoiden 
suunnittelemat valmiit tuntimallit ja toimintatapa edistävät pienten lasten 
liikuntaa urheiluseuroissa, yhdistyksissä ja varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatuksessa Liikuntaleikkikoulu tukee varhaiskasvatusyksikön 
liikuntakasvatusta.

Liikuntaleikkikoulun sisältö on suunniteltu vastaamaan varhaisvuosien 
liikuntasuosituksia (2016). Liikuntaleikkikoulu tukee Liikkuva 
varhaiskasvatus- ohjelman pienten askelten toteuttamista.



Tulevat koulutukset ja verkostotapaamiset

• 25.1.2023 12.30-14 liikunnan aluejärjestöjen webinaari kasvattajille: 
Ohjatun liikunnan suunnittelu ja toteutus. Ilmoittautuminen aukeaa 
marraskuussa

• 7.2.2023 klo 13-15 Etelä-Karjalan varhaiskasvatuksen liikuntavastaavien 
tapaaminen, teema: digiloikka liikkuen

• Maalis-huhtikuu avoimet digiloikka liikkuen koulutukset kasvattajille 3 h

• Elo-syyskuu 2023 Etelä-Karjalan varhaiskasvatuksen liikuntaseminaari

Liikkuva varhaiskasvatus kuntakoordinaattorit tapaavat noin 3 krt/vuosi
seuraavan kerran 8.3.2023



Etelä-Karjalan Eräviikko

• vko 8/2023 luontotiedon ja –taitojen 
teemaviikko 

• Ilmoittautuminen marras-tammikuussa eklu.fi

• Yhteistyökumppaneiden palvelut 
ilmoittautuneiden käytössä

• EKLU tarjoaa vaka-yksiköille Eläimet piilosilla -
luontoaiheista liikunnallista työpajaa 
• Lähitoteutus 10-20 yksikköä vko 7-8

• Materiaalit kaikille vapaaseen käyttöön

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


Liikunnallisen elämäntavan paikalliset 
kehittämisavustukset (OKM)

• Painopistealueina liikkuva varhaiskasvatus, liikkuva aikuinen ja ikiliikkuja, 
muuna hakukohteena liikkuva perhe -toiminta

• Haku käynnissä, päättyy 30.11. klo 16.15

• Avustus max 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista

• LIITE_+Vaka+2023.pdf (okm.fi)

• Liikkuva varhaiskasvatus -avustushaussa painotetaan varhaiskasvatuksen 
toimintakulttuurin liikunnallistamista, varhaiskasvatuksen henkilöstön 
osaamisen ja tietoisuuden lisäämistä, yhteistyötä huoltajien kanssa sekä 
kuntakoordinaatiota

• AVI:n infosta tallenne katsottavissa

https://okm.fi/documents/1410845/4269043/LIITE_+Vaka+2023.pdf/e695ace0-1f84-daec-3ca3-4ab2bb6b4c9e/LIITE_+Vaka+2023.pdf?t=1666262192904














Kiitos

Annathan palautetta eklu.fi/palvelut/palaute

Linkin materiaalikansioon ja palautelomakkeeseen saa sähköpostiisi


