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Ajatus liikuntaprojektin käynnistämisestä lähti Haminan avoimen kasvatuksen lastenhoitajalta ja 
liikunnanohjaajalta, Johanna Kiviharjulta. Johannalle liikunta ja erityisesti ulkona toteutettu liikunta 
yhdessä lasten kanssa on sydämen asia ja sitä hän toteuttaa päivittäin työssään. Olimme keskustelleet 
Johannan kanssa useamman kerran keväällä 2019 siitä, miten varhaiskasvatus- ja esiopetusyksiköissä 
voitaisiin lisätä toiminnallista oppimista liikunnan avulla ja tuoda esille ulkoliikunnan pedagogiikan 
mahdollisuuksia oppimisessa. Johannan haaveena oli toteuttaa projekti, jossa toiminnallisen oppimisen ja 
ulkoliikunnan vinkkejä voisi viedä suoraan yksiköihin ja lapsiryhmien käyttöön ohjattujen 
ulkoliikuntatuokioiden muodossa. Ne toteutettaisiin yhdessä yksikön henkilöstön ja lapsiryhmien kanssa 
heidän omassa toiminta- ja oppimisympäristössään. 

 

Kun sain syksyllä 2019 mahdollisuuden aloittaa uudessa tehtävässä varhaiskasvatuksen pedagogisena 
kehittäjänä, näin tämän muutoksen myötä mahdollisuuden Johannan haaveen toteuttamiseen. Koin, että 
liikuntaprojektin toteuttaminen sopii myös oman työni tehtävänkuvaan, joten lähdimme suunnittelemaan 
projektia jo loppukeväästä 2019. Näin meillä oli elokuun alussa jo hyviä suunnitelmia projektin sisällöksi. 
Pyysimme mukaan suunnitteluun vielä kaksi muuta varhaiskasvatuksen työntekijää, jotka olivat 
aloittamassa liikunnanohjaajakoulutuksen vuoden 2020 alussa. He olivat muutaman kerran mukana myös 
ohjaamassa liikuntatuokioita. 

 

Liikuntaprojektin punaisena lankana on, että lähes minkä tahansa opeteltavan 
asian voi tehdä toiminnallisen oppimisen menetelmin ulkona. Läheskään 
kaikki alle kouluikäiset lapset eivät saa päivittäin liikuntaa varhaisavuosien 
fyysisen aktiivisuuden suositusten mukaisesti, mikä tarkoittaa kolmea tuntia 
liikuntaa päivittäin eri rasituksen tasoilla. Varhaiskasvatussuunnitelma ja 
esiopetussuunnitelma velvoittavat myös kasvattajia lapsen kokonaisvaltaisen 
hyvinvoinnin tukemiseen. Liikuntaprojektin tuokiot koostuivat aktiivisista ja 
lapsia osallistavista liikuntaleikeistä, joiden avulla harjoittelimme mm. 
matemaattisia ajattelua, ympäristökasvatusta ja kielellisiä taitoja 
liikunnallisten taitojen ohella. Toimme ulkoliikuntaan mukaan leikkejä, joita 
yleensä pelataan sisällä istuen (esim. Afrikan tähti, Kim-leikki ja 
Myrkkysieni-leikki). Nyt pelasimme niitä liikunnallisina sovelluksina. 



Erityisen suuren suosion sai Afrikan-tähti. Pyrimme viemään käymiimme yksiköihin jotakin materiaalia, 
kuten Afrikan tähteen pelinappulat tai luontokuvakortteja, joita lapsiryhmissä voi hyödyntää myöhemmin. 

Ehdimme syksyn aikana vierailla kahdeksassa yksikössä. Ensisijaisesti valikoimme käyntiemme 
kohteeksi niitä yksiköitä, joissa ei vielä ollut 
liikunnanohjaajakoulutuksen käynyttä henkilöstöä. Pyysimme jokaisesta 
yksiköstä palautetta liikuntatuokioista pienen kyselyn muodossa, jotta 
pystyisimme tulevaisuudessa kehittämään ja parantamaan 
toimintaamme ja liikuntatuokioiden sisältöä. Saamamme palaute on 
ollut poikkeuksetta positiivista, mikä kannustaa meitä jatkamaan. 
Jatkamme keväällä liikuntatuokioiden vetämistä niissä yksiköissä, joissa 
emme ehtineet vielä käydä syksyllä sekä perhepäivähoidossa. Olemme 
hakeneet myös hankerahaa liikuntaprojektiimme, jotta voisimme ensi 
syksystä lähtien panostaa siihen enemmän ja tehokkaammin, 
olemmehan nyt tehneet tätä työtä niiltä osin kuin oma perustehtävämme 
on sen mahdollistanut. Liikuntaprojekti on ollut meille erittäin 

mieluinen ja silmiä avaava kokemus. Toivomme, että voisimme esimerkin voimalla lisätä lasten aktiivista 
liikkumista ja vahvistaa varhaiskasvatuksen henkilöstön toiminnallisen oppimisen pedagogiikkaa arjessa. 

  

 

Lopuksi vielä lainaus saamastamme palautteesta: 

” Toimien ja liikkuen tehdä on lapselle luontaisin tapa oppia - ja 
mikä parasta, kun se on vielä hauskaa ja kivaa, niin ilolla opitaan!” 

  

(Kuvauksen projektista kirjoitti: Johanna Oleander, 
varhaiskasvatuksen pedagoginen kehittäjä) 

 


