
Etelä-Karjalan varhaiskasvatuksen liikuntavastaavat 7.9.2022
Lasten motoristen taitojen havainnointi ja 
tukeminen vasu-perusteisesti



OHJELMA 7.9.

Klo 12.30 kahvit

Klo 13.00 Aloitus ja virittäytyminen päivän teemaan

Klo 13.25 Piilo-tutkimushankkeen työkalut varhaiskasvattajille, Anette Mehtälä, Likes-
tutkimuskeskus

Klo 13.45 Mallit havainnointiin ja tukemiseen
▪ 3-5 vuotiaiden kanssa, Henna Viuhkonen, Joutsenon päiväkoti
▪ 1-3 vuotiaiden kanssa, Hanna Sutinen, Imatrankosken päiväkoti

Klo 14.30 EKLU:n tukipalvelut, Lasse Heiskanen

Klo 14.40 Päivän anti mukaan omaan ryhmään ja päiväkotiin

Klo 15.00 päätös



Esittäytyminen ja virittäytyminen

1. liikutaan tilassa ja esittäydytään vastaantulevalle: nimi, pvk, ryhmä

2. valitse keskustelupari, joka ohjaa kanssasi saman ikäisiä lapsia

➔ Keskustelu 

• Miten motoriikan havainnointia, dokumentointia  ja tukemista tällä hetkellä 
yksiköissä tehdään?

• Miten asia näkyy kunta/yksikkö/ryhmä-vasussa?

• Onko lasten havainnoinnissa, dokumentoinnissa ja taitojen tukemisessa 
käytössä jokin toimintatapa tai materiaaleja?



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.



Liikkuva 
varhaiskasvatus 
vuosikellomalleja

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








EKLU:n tukipalvelut



Koulutukset

• Koulutusesite mukaan

• Lasten motorinen kehitys (3 h) ja motoristen taitojen havainnointi (3 h), á 450 €

• Tiedosta → Tunnista → TUE

• 14.9.2022 Miten mahdollistat liikkeen varhaiskasvatuksessa webinaari

• 10.11.2022 klo 13-15 Etelä-Karjala vaka-johdon verkostotilaisuus 
• Teemana mm. motoriikan havainnoinnin mallit

• 25.1.2023 12.30-14 webinaari kasvattajille: ohjatun liikunnan suunnittelu ja toteutus

• Ilmoittautuminen aukeaa loppusyksystä

• Helmikuu 2023 Etelä-Karjalan varhaiskasvatuksen liikuntavastaavien tapaaminen, teema?

• elokuu 2023 Etelä-Karjalan varhaiskasvatuksen liikuntaseminaari

https://www.liikunnanaluejarjestot.fi/lasten-ja-nuorten-liikunta/lisaa-liiketta-hanke/miten-mahdollistat-liikkeen-varh/


Tilaisuus on suunnattu 
varhaiskasvatusyksiköiden 
johtajille, kunnan 
varhaiskasvatuksen 
koordinaattoreille ja 
liikuntavastaaville sekä webinaarin 
sisällöstä kiinnostuneille 
varhaiskasvatuksen parissa 
työskenteleville



Liikunnan teemaviikot varhaiskasvatuksessa

- Arkiseikkailu 26.9.-7.10. Liikkua perhe – ja Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmat

- Jekku jänön seikkailuviikko 22.-26.11., Liikunnan aluejärjestöt

- Ilmoittautuminen 26.9.-9.10.

- Muista myös muut Jekku materiaalit

- Jekku jänö materiaalit tukevat motorisia perustaitoja

https://www.liikkuvavarhaiskasvatus.fi/fi/arkiseikkailu
https://www.liikunnanaluejarjestot.fi/lasten-ja-nuorten-liikunta/lisaa-liiketta-hanke/jekku-janon-seikkailuviikko/


Etelä-Karjalan Eräviikko

• Vko 8/2023

• EKLU tarjoaa vaka-yksiköille luontoaiheista 
toiminnallista työpajaa (max 10)

• Lisäinfo myöhemmin syksyllä

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


EKLU:n palvelut varhaiskasvatukseen

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

• Maksuton sparraustuki yksiköille ja kunnille

• EKLU:n tilattava koulutustarjonta

• Perheliikuntatapahtumat, liikunnalliset vanhempainillat... kysy 
apua!

Tilaa uutiskirje: eklu.fi

Facebook, Instagram ja Youtube: EKLU ry

Facebook: Etelä-Karjalan liikkuva varhaiskasvatus

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


Päivän anti mukaan omaan ryhmään ja 
päiväkotiin

Miten toteutan motoristen taitojen havainnointia ja tukemista omassa ryhmässäni ja 
päiväkodissani?

• työstö itse kirjaten 5min, keskustellen parin kanssa 10 min 

1. Onko meillä ryhmässä/päiväkodissa sovittu toimintamalli?

• tarvittavat toimenpiteet: esim. puheeksi ottaminen johdon ja kollegojen kanssa 
(liikuntatiimi/vastaavat)

2. Onko osaamista ja materiaaleja?

• tarvittavat toimenpiteet: esim. henkilökunnan koulutus, materiaalien hankinta

3. Mitä muuta päivästä jäi käteen, mitä muuta pitää huomioida?



Varhaiskasvatuksen 
liikuntavastaavien seuraava 
tapaaminen

Ehdotus ajankohdaksi: ti 7.2.2023 klo 13-15

Lappeenranta

Teema: Digitaalisuus liikuttajana


