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Innostun liikkumaan-hanke on toiminut vuodesta  2013. Hanke on 

STEAn rahoittama ja kuuluu Emma&Elias-avustusohjelmaan. 

 
Hankkeen tavoitteena on edistää erityisesti vähän  liikkuvien lasten ja 
nuorten liikkumista sekä antaa  työkaluja motoristen perustaitojen 
vahvistamiseen ja  edistää motoriikan oppimisvaikeuden sekä muiden  
motoriikan haasteiden tunnistamista.  
 
www.skillilataamo.fi  löytyy  monipuolinen kortisto motoristen 

perustaitojen  harjoitteluun ja tukemiseen sekä erilaisia  

teemataitokortteja, kuten Rennosti! –korttisetti! 

 

http://www.skillilataamo.fi/


Miksi joogaa ja mindfulnessia? 
• Levoton keho ja mieli 

• Ulkopuoliset aistiärsykkeet 

• Ainainen kiireen tuntu 

• Vaikeus hahmottaa omaa kehoa ja olemista 

• Ulkopuolelta tulevat paineet ja odotukset 



Läsnäolon harjoitteet 
Vähentävät 
• Stressiä 

• Ahdistusta  

• Masennusta 

 

 

Kehittävät 
• Keskittymiskykyä 
• Muistia 
• Tunnetaitoja 
• Luovuutta 
• Kehonhahmotusta 



Olemisen havainnointi kokonaisuutena 
                        
                  KEHO (aistimukset, hengitys) 

 
 
   
 
 
                
               MIELI (ajatukset, mielikuvat)             TUNTEET (tunnistaminen, 
hyväksyminen) 

 



Huomioi ohjatessa 
• Oma olosi on rauhallinen ennen kuin aloitat 

• Harjoittele läsnäolon taitoja itse 

• Ympäristö on rauhallinen 

• Harjoitteet ovat ikätasolle sopivia 

• Harjoitteet ovat innostavia ja herättävät uteliaisuuden 

• Sanoita kokemusta ohjatessasi (mitä ajatuksia, tunteita ja 
aistimuksia koet?) 

• Kuuntele lasten kokemuksia uteliaana ja opi elämästä 
itsekin! 



Omassa kehossa on 
mukavampi olla,  kun 
sen tuntee läpikotaisin! 



 Lapset, joilla on haasteita motoriikassa 

• Kortteja taitojen kehittämiseen tavoitteellisesti ja 
suunnitelmallisesti.  

• Korttien avulla taitoa harjoitellaan askel askeleelta, harjoittelua 
voidaan pilkkoa ja kehitystä voidaan havainnoida.  

• Kortit innostavat lapsia liikkumaan. Taidon kehittyessä harjoitellaan 
kortti-vinkkien avulla siirtämään taito uuteen ympäristöön, voidaan 
opetella jokin leikki tai peli, mikä liittyy kyseiseen taitoon.  

• Kortteissa on myös vinkkejä, kuinka kyseisen taidon harjoittelua 
voidaan soveltaa. 

Kaikki lapset 
• Kortteja arjen tueksi sekä ideoiden herättäjäksi 

toiminnan ja leikin sisällön suunnitteluun ja 
toteutukseen, liikkeen ja liikkumisen lisäämiseen 

• Kortteja käytetään havainnoinnin apuvälineenä, 
tavoitteellisesti motoristen taitojen harjoitteluun, 
uusien taitojen harjoittelun oppaana, 
vinkkilataamona mitä, missä, miten opetellaan 
sekä lasten osallistajana toiminnan suunnittelussa 

 Lapset, joilla on DCD 
 • Kortteja taitojen kehittämiseen tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti 

kuntoutuksen tukena ja lisänä.  
• Korttien avulla taitoa harjoitellaan askel askeleelta, harjoittelua voidaan pilkkoa 

ja kehitystä voidaan havainnoida.  
• Korteissa on huomioitu kognitiivisen ohjaamisen tärkeys eli korteista löytyy 

kysymyksiä, joilla lasta ohjataan oivaltamaan ja oppimaan. 

15 % 

100 % 

15 % 

5-6 % 

Skillipedia 
Skillipedia kertoo skillin ohjaamisen 
kannalta oleellisimmat seikat.  
Jos skilli ei ota sujuakseen, tarkasta 
skillipedian tärpit! 
 

  Tsekkitrio 
  Havainnoi motorisia taitoja 
  tsekkaamalla kolme asiaa.  
 
 
 

Modaa skilli 
Skilliä modaamalla eli soveltamalla  
saat mukautettua skillien vaikeustasoja  
ympäristöjä ja välineitä.  
 
 

    Kysyttävää?  
    Kysymyksillä kartoitat osallistujien  
    kokemuksia ja ohjaat oivaltamaan.  

www.skillilataamo.fi - kaikille hyödyksi! 



Bongaa verkosta ajankohtaisimmat asiat! 


