
 
OHJELMA  
9.00  Kahvit (SALI) 
9.30  Tervetuloa, Lasse Heiskanen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, EKLU ry  
9.45  Ilo kasvaa liikkuen –ohjelma, Päivi Virtanen, varhaiskasvatuksen 
 liikuntakoordinaattori, Kouvolan kaupunki  
10.15  Lappeen päiväkodin liikunnallinen  
 toimintakulttuuri, Heli Puhakainen, päiväkodin johtaja, Lappeen päiväkoti  
 
10.30  Lisää liikettä -pysäkit  
11.30  Lounas (RUOKALA) 
12.30  Lisää liikettä –pysäkit jatkuvat   
 
13.30  Kahvit (SALI) 
13.45  Pysäkkien yhteenveto   
14.00  Miten tästä eteenpäin?  
14.30  Hyvää kotimatkaa  

 



1) Osoittamalla tilaa leikkimiselle. Lapsi liikkuu leikkimällä, ja kun lasta voi 
kannustaa leikkimään luomalla tilaa vapaalle ja turvalliselle leikille, oli se 
sitten sisällä, omalla pihalla, leikkipuistossa tai metsässä. 
 
2) Ympäristön valinta. Vuoden kestävä norjalainen tutkimus (Fjortolt 2004) 
osoitti, että metsämaastossa leikit ovat huomattavasti monipuolisempia 
kuin pihassa. Metsässä oli enemmän fyysisesti aktiivisia leikkejä, 
rakenteluleikkejä ja symbolileikkejä. 
 
3) Kannustuksella on iso rooli. Lapset kaipaavat aikuista mukaan leikkeihin 
ja liikuntaan kannustamaan ja rohkaisemaan.  
 
4) Ulkoileminen on tärkeää. Lapsilla runsas ulkoilemisen määrä on 
yhteydessä runsaaseen fyysiseen aktiivisuuteen, hyvin motorisiin 
perustaitoihin ja parempaan fyysiseen toimintakykyyn. 
 
5) Välineillä on väliä. Päiväkotilasten fyysistä aktiivisuuta on voitu lisätä 
ulkotelineillä, pihamaalauksilla, leikkivälineillä sekä työnnettävillä 
pyörällisillä leluilla.  
      Arja Sääkslahti,LitT 

 



Apua liikkeen lisäämiseen 
varhaiskasvattajille 

Lasse Heiskanen 

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry  





 www.eklu.fi  koulutus  varhaiskasvattajat 

 

 Kaikkia koulutuksia voi tilata valmiille ryhmälle 
(max 20) 

 Koulutuksen hinta ryhmälle noin 150 €/h, sis. 
kouluttajan kulut ja materiaalit 

 Ota yhteyttä lasse.heiskanen@eklu.fi 
 

http://www.eklu.fi/


 EKLU ylläpitää maakunnan 
varhaiskasvatuksen liikuntavastaavien 
verkostoa (eklu.fi) 

 

 Tiedotetaan ajankohtaista liikunta-asiaa ja  
koulutuksista 

 

 Jos liikuntavastaava vaihtuu tai ette saaneet 
tammikuussa liikuntavastaavien kirjettä 
sähköpostiin  ilmoittakaa liikuntavastavan 
yhteystiedot lasse.heiskanen@eklu.fi 



 Sport.fi/varhaiskasvatus 
◦ Tilaa uutiskirje 

◦ Kampanjat  

◦ Koulutukset 

◦ Liikuntavinkit/materiaalit 

◦ Ilo kasvaa liikkuen –ohjelma 

 

 Valo Facebook/Twitter 

 Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu Facebook 

 



 Päätökset syksyllä 2015 vuodelle 2016 haetuista avustuksista 
helmi-maaliskuun vaihteessa 

 Seuraavan kerran avustusta voi hakea syksyllä 2016 
◦ Erilaisten toimintamallien löytäminen erityisesti terveytensä kannalta liian 

vähän liikkuvien lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi 
suositusten mukaiseksi 

◦ Hakijana kunta, omarahoitusosuus väh. 50 % 

◦ Avustusta voi käyttää kehittämiseen (esim. kouluttamiseen, 
väline/materiaalihankintohin, ohjauskuluihin), ei perustoimintaan 

 

 Hakemukset käsittelee ja päätökset tekee Aluehallintovirastot 

 

 http://minedu.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/e
lamantapa_paikalliset.html?lang=fi 



 voidaan myöntää myös päiväkotien pihojen 
liikuntaolosuhteiden rakentamiseen ja peruskorjaamiseen 

 avustusta hakee kunta 

 hankkeen kustannusarvio tulee olla vähintään 20 000 

 avustus on n. 1/3 hankkeen hinnasta 

 hakuaika vuoden loppu 



 



 




