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Tiivistelmä
Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli julkisuudessakin runsasta huomiota herättänyt lasten liikunnan määrän
vähentyminen. Tiedetään, että fyysinen aktiivisuus on välttämätöntä lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen
kannalta. Liikuntakasvatuksella on merkittävä rooli esiopetusikäisen lapsen kasvun tukemisessa ja liikunnallisen
elämäntavan oppimisessa. Aikaisempien tutkimustulosten mukaan tämänhetkinen lasten kasvu ja kehitys ovat vaarassa
vähäisen fyysisen aktiivisuuden takia. Huolestuttavien tutkimustulosten seurauksena on laadittu Nuoren Suomen
asiantuntijaryhmässä varhaiskasvatuksen liikuntaa koskevat suositukset vuonna 2005.
Tämän tapaustutkimuksen tarkoituksena oli selvittää varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten toteutuminen kolmen
oululaisen päiväkodin esiopetusryhmissä. Tutkimuksella selvitettiin varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten eli fyysisen
aktiivisuuden määrän, fyysisen aktiivisuuden laadun, suunnittelun ja toteutuksen, liikuntaympäristön, välineiden ja
vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön kanssa toteutumista. Teoreettinen viitekehys rakentui kolmesta osasta.
Ensimmäinen osa käsitteli liikuntakasvatuksen toteuttamista esiopetuksessa. Toinen osio rakentui fyysisen aktiivisuuden
merkityksestä lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle, fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttaville tekijöille ja fyysisen
aktiivisuuden ilmenemiselle leikin muodossa. Kolmannessa teoriaosiossa esiteltiin varhaiskasvatuksen liikunnan
suositukset.
Pyrkimyksenä oli luoda eri aineistonkeruumenetelmiä käyttäen laaja ja monipuolinen kuva varhaiskasvatuksen liikunnan
suositusten toteutumisesta. Fyysisen aktiivisuuden määrää tutkittiin Polarin aktiivisuusmittareiden avulla.
Havainnoimalla tarkasteltiin päiväkotien liikuntaympäristöä ja liikuntavälineistöä. Teemahaastattelun avulla selvitettiin
liikuntakasvatuksen suunnittelua ja toteutusta sekä yhteistyötä vanhempien kanssa. Fyysisen aktiivisuuden laatua
tutkittiin sekä havainnoimalla että lastentarhanopettajia haastattelemalla. Aineisto kerättiin tammikuussa 2014 kolmen
oululaisen päiväkodin esiopetusryhmissä. Aineiston analyysi toteutettiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla ja
fyysisen aktiivisuuden määrän osalta myös määrällisin keinoin.
Tässä tutkimuksessa, kuten aikaisemmissakin, on tullut ilmi, että lasten fyysisen aktiivisuuden määrä on suosituksiin
nähden liian vähäinen. Vain yksi tutkimuksessamme mukana olleista lapsista saavutti kahden tunnin reippaan liikunnan
määrän päivittäin. Fyysisen aktiivisuuden laadun osalta tutkimustuloksista nousi ilmi kaikkien tapausten osalta
henkilökunnan asennoituminen liikuntakasvatukseen. Liikuntakasvatuksen suunnittelun ja toteutuksen osalta kaikki
kolme esiopetusryhmää olivat hyvin eri vaiheissa. Kahdessa kolmesta päiväkodista liikuntaympäristö välineineen oli
monipuolinen ja lähes suositusten mukainen. Yhteistyö vanhempien kanssa liikunnan suhteen rajoittui melko pitkälti
esiopetussuunnitelmakeskusteluiden varaan kaikissa kolmessa esiopetusryhmässä.
Tutkimuksen laatua ja luotettavuutta lisää se, että tutkimuksessa on käytetty kolmea eri aineistonkeruumenetelmää.
Jokainen tapaus on käsitelty huolellisesti niin aineistonkeruu- kuin analyysivaiheessakin. Ennen aineistonkeruuta
tutkittavia on informoitu huolellisesti ja muistutettu tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuudesta.
Tapaustutkimuksella ei pyritä luomaan yleistettävää tietoa, koska jokainen tutkimustapaus käsitellään omanaan.
Tutkimus on antanut arvokasta tietoa yhteistyössä mukana olleille tahoille eli Oulun kaupungin Liikkuva varhaiskasvatus
-hankkeelle ja Polar Electro Oy:lle.
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1 JOHDANTO
”Jos varhaiskasvatuksessa 60 prosenttia ajasta menee istumiseen, olennaisempaa on nyt
keskittyä muutokseen varhaiskasvatuksessa kuin siihen, paljonko työpaikoilla
istutaan.” Näin kommentoi elinkeinoministeri Jan Vapaavuori puheenvuorossaan
lokakuussa 2013 Muutosta liikkeellä! Terveyttä edistävän liikunnan linjaukset 2020 julkaisun julkistamistilaisuudessa. Vapaavuori totesi myös, että liikkumattomuus on jo
kansallinen hätätila ja varhaiskasvatus on tämän tilan ratkaisemisen keskipisteessä.
(Salmela, 2013.) Fyysinen aktiivisuus on välttämätöntä lapsen fyysisen kasvun ja
kehityksen kannalta ravinnon, riittävän unen, hygienian ja liikkumiseen mahdollistavan
ympäristön rinnalla (Pönkkö & Sääkslahti, 2013, s. 464).

Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että suomalaiset päiväkoti-ikäiset lapset liikkuvat
liian vähän kahden tunnin suositukseen nähden (Soini, Kettunen, Mehtälä, Sääkslahti,
Tammelin, Villberg & Poskiparta, 2012; Jämsén, Villberg, Mehtälä, Soini, Sääkslahti
& Poskiparta, 2013; LATE-tutkimus, 2010). Nuoren Suomen asiantuntijaryhmä on
koonnut varhaiskasvatukseen liikunnan suositukset; nykyisellä fyysisen aktiivisuuden
määrällä lapsen normaali kasvu ja kehitys ovat vaarassa. Fyysisen aktiivisuuden
määrään on sidoksissa fyysisen aktiivisuuden laatu, jonka pitäisi olla motoristen
perustaitojen harjoittamista erilaisissa ympäristöissä. Varhaiskasvattajien tehtävänä on
suunnitella ja toteuttaa monipuolista ja tavoitteellista liikuntakasvatusta: lapsia
kasvatetaan liikunnan avulla ja lapsia kasvatetaan liikuntaan. Hyvä liikuntaympäristö ja
välineet houkuttelevat lapsia liikkumaan. Varhaiskasvattajien tehtävänä onkin
turvallisen

liikuntaympäristön

luominen

ja

perusvälineistön

tarjoaminen.

Kasvatuskumppanuuden toteuttaminen lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen
prosessien tukemisessa koskee myös liikuntakasvatusta. (Varhaiskasvatuksen liikunnan
suositukset, 2005, s. 3–32.)

Tutkimuksen aiheen valintaan vaikuttivat molempien tutkimuksen tekijöiden
kiinnostus liikunta-aihetta kohtaan sekä pitkä tausta lasten liikunnan ohjaus- ja
valmennustyöstä. Oulun kaupungissa on meneillään kolmivuotinen (2012–2015)

2
Liikkuva varhaiskasvatus -hanke, jonka päätehtävänä on lapsen päivähoitopäivän
liikunnallistaminen. (Oulun kaupunki.) Hankkeen puolesta toivottiin pro gradu tutkielmaa,

jossa

käytettäisiin

Polarin

aktiivisuusmittareita

yhtenä

aineistonkeruumuotona. Aiheen valintaan vaikuttivat myös sen ajankohtaisuus ja
julkisuudessa käyty keskustelu. Ylen uutisessa 17.3.2014 ”Älä juokse, älä kiipeile, älä
hypi, istu nyt hiljaa! – Turhat kiellot passivoivat lapsen” kerrotaan, että kahden tunnin
liikunnan suositus ei toteudu lähes koskaan ja lapsia pidetään sitä kiltimpinä, mitä
enemmän he istuvat paikoillaan ja ovat hiljaa (Kasurinen, 2013).

Pro gradu -tutkielman tekeminen käynnistyi ajatuksesta mitata lasten fyysistä
aktiivisuutta Polarin aktiivisuusmittareiden avulla. Lasten fyysisen aktiivisuuden
määrää on kuitenkin mitattu jo useassa tutkimuksessa, esimerkiksi Soini et al.
tutkimuksessa Kolmivuotiaiden lasten mitattu fyysin0en aktiivisuus (2012), joten
päädyimme laajentamaan oman tutkimuksemme aihepiirin kaikkiin varhaiskasvatuksen
liikunnan suositusten osa-alueisiin. Toisin sanoen asioihin, jotka mahdollisesti
vaikuttavat fyysisen aktiivisuuden määrään. Päiväkotien samanaikaisen tarkastelun
mahdollistivat Liikkuva varhaiskasvatus -hanke sekä Polar Electro Oy, joilta saimme
käyttöömme tarvittavan määrän aktiivisuusmittareita. Kaikkien varhaiskasvatuksen
liikunnan suositusten toteutumista ei ole tutkittu samassa tutkimuksessa aiemmin, vaan
tutkimukset ovat koskeneet yleensä yhtä osa-aluetta kerrallaan.

Tutkimuksemme on tapaustutkimus, jossa yhdistyy laadullinen ja määrällinen
tutkimusote. Tapauksina tutkimuksessamme on kolme oululaista päiväkotien
esiopetusryhmää, jotka ovat keskenään erilaisia sijainniltaan sekä Liikkuva
varhaiskasvatus

-hankkeen

vaiheeltaan.

Aineistonkeruumenetelminä

tässä

tutkimuksessa käytetään haastattelua, havainnointia ja Polarin aktiivisuusmittareita.

Teoreettinen viitekehyksemme rakentuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä osassa
johdannon jälkeen käsitellään liikuntakasvatuksen toteuttamista esiopetuksessa,
toisessa

osassa

tarkastellaan

fyysisen

aktiivisuuden

merkitystä

lapsen

kokonaisvaltaisen kehityksen kannalta ja käydään läpi fyysiseen aktiivisuuteen
vaikuttavia tekijöitä sekä fyysisen aktiivisuuden ilmenemistä leikin muodossa. Kolmas
osa teoreettisesta viitekehyksestämme muodostuu varhaiskasvatuksen liikunnan
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suositusten osa-alueista eli määrästä, laadusta, suunnittelusta ja toteutuksesta,
liikuntaympäristöstä, välineistä ja yhteistyöstä vanhempien kanssa.

Viidennessä

luvussa käymme läpi tutkimuksen tehtävät tutkimuskysymyksineen ja kuudennessa
luvussa kuvaamme tutkimuksen toteuttamista. Seitsemäs luku koostuu aineiston
analyysistä tapauskohtaisesti. Kahdeksannessa luvussa tarkastelemme tutkimuksen
tuloksia tulosten johtopäätösten sekä eettisyyden ja luotettavuuden osalta. Viimeinen
luku koostuu pohdinnasta.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten varhaiskasvatuksen liikunnan
suositukset
kohteena

toteutuvat
ovat

kolmessa

fyysisen

oululaisessa

aktiivisuuden

määrä,

esiopetusryhmässä.
fyysisen

Tutkimuksen

aktiivisuuden

laatu,

liikuntakasvatuksen suunnittelu ja toteutus, liikuntaympäristö, liikuntavälineet ja
yhteistyö vanhempien kanssa.
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2 LIIKUNTAKASVATUS JA ESIOPETUS
Liikkuminen on lapselle ominainen tapa toimia. Esiopetusikäinen lapsi tarvitsee liikuntaa
päivittäin terveen kasvun ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Liikunnan avulla lapsi tutustuu
niin ympäristöönsä, toisiin ihmisiin kuin itseensäkin. Terveen itsetunnon perusta on
tietoisuus omasta kehosta ja sen toiminnasta. Liikunnan avulla omaan kehoon ja sen
toimintaan

tutustuu

helposti,

koska

liikkuessa

koko

keho

on

käytössä.

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2005, s. 22.) Fyysisten ominaisuuksien lisäksi
liikunta edistää lapsen kognitiivista ja sosio-emotionaalista oppimista (Numminen, 1996, s.
12–13).

Tässä

luvussa

esittelemme

esiopetusta

yleisesti

siltana

varhaiskasvatuksen

ja

perusopetuksen välillä. Lähestymme liikuntaa ja liikuntakasvatusta esikoululaisen lapsen ja
esiopetusryhmän näkökulmasta. Määrittelemme, mitä liikunta sekä liikuntakasvatus
käsitteinä tarkoittavat. Esittelemme myös liikuntakasvatuksen toteuttamisen tapoja
esiopetuksen kontekstissa.

2.1 Lapsi esiopetuksessa

Lakisääteinen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää seitsemän vuotta.
Vuosi ennen oppivelvollisuuden alkua lapsella on oikeus osallistua esiopetukseen
(Perusopetuslaki 1998/). Lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytysten kehittäminen ovat
esiopetuksen keskeisimpiä tehtäviä. Lapsen terveen itsetunnon vahvistaminen myönteisten
oppimiskokemusten avulla sekä vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa korostuvat
esiopetuksen tavoitteissa. Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat lapsen
elämässä jatkumon, joten esiopetuksessa on huomioitava myös varhaiskasvatuksen ja
perusopetuksen sisällöt ja tavoitteet. Näin lapsen kehitys ja oppiminen turvataan.
(Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2010, s. 6–7.)

Lähtökohtana esiopetuksessa on aina lapsi. Esiopetuksen toimintaa ohjaavat lasten
yksilölliset tarpeet, toiveet, valinnat sekä kiinnostuksen kohteet. (Lummelahti, 1995, s. 28.)
Esiopetus

toteutetaan

ryhmätoimintana,

mutta

se

pohjautuu

jokaisen

lapsen

henkilökohtaiseen oppimissuunnitelmaan. Lasta kannustetaan asioissa, joissa hän on hyvä
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ja edistynyt, mutta rohkaistaan harjoittelemaan myös asioita, jotka eivät vielä suju tai joita
lapsi jostain syystä välttelee. Esiopetuksessa pyritään kiinnittämään huomiota lapselle
vaikeuksia tuottaviin asioihin, jotka ovat jääneet kehittymättä. (Lummelahti, 1995, s. 13–
14.) Esiopetus on silta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välillä, ja sen tehtäväksi on
koettu pehmentää lapsen siirtymistä kouluun. Esiopetusta järjestetään sekä päiväkodeissa
että kouluissa. Päiväkodissa järjestettävä esiopetus niveltyy osaksi arjen toimintoja, kun
taas koulun esiopetus korostaa kouluvalmiuksia. (Brotherus, Hytönen & Krokfors, 2001, s.
29.) Tässä tutkimuksessa mukana olevat esiopetusryhmät ovat päiväkodin tiloissa toimivia.

Esiopetuksen oppimiskäsitys pyrkii lapsilähtöisyyteen. Lapsilähtöisyydellä tarkoitetaan
voimakasta uskoa lasten kykyihin ja potentiaaliin. Se on luottamusta siihen, että
lapsilähtöisissä projekteissa tulevat esille kaikki ne oleelliset ilmiöt, jotka ovat ihmisen
tulevaisuuden ja elämän kannalta oleellisia tai välttämättömiä. (Brotherus et al., 2001, s.
51.) Lapsilähtöisyyttä kuvataan myös lapsen omasta kulttuurista, kokemuksesta ja
toiminnasta lähtevänä oppimis- ja opettamisprosessina. Lapsilähtöisessä esiopetuksen
toiminnassa painottuvat lapsen oma aktiivisuus, toiminnallisuus, elämyksellisyys ja leikki
oppimisprosessia ohjaavina tekijöinä, eli oppimisen lähtökohtana ovat lapsen välittömät
kokemukset jokapäiväisessä elämässä. Esiopetus ei näin ollen perustu ainoastaan ohjatuille
yksittäisille tuokioille. (Hujala, 2000, s. 11.)

2.2 Liikunta ja liikuntakasvatus

Kaikkea ihmisen tahdonalaista liikkumista sanotaan liikunnaksi. Keholla tehtävät erilaiset
liikkeet ovat lihasten tuottamia ja niitä säädellään aivoista hermoston välityksellä.
(Sääkslahti, Hakamäki, Holopainen, Laakso, Lemmetty, Luukkonen, Paukku, Puttonen,
2012, s. 5.) Liikunta on moniulotteinen käsite. Arkikielessä liikunta ymmärretään fyysisenä
toimintana,

urheiluna.

Tieteellisesti

liikunta

tarkoittaa

tarkoituksellista

fyysistä

aktiivisuutta eli lihastoimintaa, joka saa aikaan energiankulutusta. Arkiaskareet,
koulumatkapyöräily tai marjastus lasketaan myös liikunnaksi, kun niihin sisältyy tietoista
fyysistä aktiivisuutta. (Laakso, 2007, s. 16–17.) Liikkuminen on elämän perusilmiö ja
ihminen on riippuvainen siitä. Liikkuminen on käsitteenä moniulotteinen. Sillä tarkoitetaan
useita asioita, kuten kävelemistä, syömistä, kirjoittamista, piirtämistä tai jalkapallon
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pelaamista. Liikkumisella ei siis tarkoiteta ainoastaan eteenpäin liikkumista. (Zimmer,
2001, s. 14.)

Liikuntaa voidaan määritellä erilaisilla merkityksillä, jotka ovat riippuvaisia yksilön
elinolosuhteista, yksittäisistä tilanteista sekä iästä. Zimmer (2001, 14) esittelee Groupen
(1982) jaottelun liikunnan neljästä eri merkitysulottuvuudesta. Merkitysulottuvuudet
kertovat siitä, millaisia tarkoituksia liikunnalla on ihmisen elämässä. Jaottelussa
ensimmäisenä on liikunnan instrumentaalinen eli välineellinen merkitys. Liikunta
koetaan välineeksi jonkin asian tai päämäärän saavuttamiseksi. Päämäärä voi olla
esimerkiksi bussipysäkille juokseminen. Tällainen liikkuminen on usein huomattavissa
vasta, kun keho ilmoittaa väsymisestä ja hengästymisestä ja antaa siten merkkejä
liikkumisesta. Liikunnalla voi olla myös aistillinen ja kokeva merkitys, jolla tarkoitetaan
omasta kehosta ja ympäristöstä liikunnan avulla saatavia tietoja. Toisaalta liikunnalla on
sosiaalinen sekä omakohtainen merkitys. Sosiaalisella merkityksellä liikunnassa
tarkoitetaan yhteydenottoa toiseen ihmiseen eli kommunikointia. Kommunikoinnin tapoja
voivat olla esimerkiksi vilkuttaminen ja halaaminen. Yhtälailla leikkien ja pelien säännöt
ovat

sosiaalisia

sopimuksia,

joita

opitaan

yhdessä

noudattamaan.

Liikkumisen

omakohtaisella merkityksellä tarkoitetaan ihmisen kykyä oppia tuntemaan ja toteuttamaan
itseään. (Zimmer, 2001, s. 14–15.)

Liikuntaa eri muodoissaan, lasten omatoimisesta liikunnasta koululiikuntaan ja
urheiluseuratoimintaan, pidetään tärkeänä sosiaalistumisympäristönä (Telama, 2000, s. 60).
Erityisesti lapsilla liikuntaan liittyy usein sosiaalinen motiivi, sillä liikuntatoiminnan avulla
koetaan yhteenkuuluvuuden tunnetta. Liikunta koetaan välineeksi kuulua johonkin
ryhmään. Se harjaannuttaa lasta myös tunteiden ilmaisun säätelyyn. Lapsen ollessa
henkisesti tasapainossa hän pystyy myös tasapainoiseen vuorovaikutukseen toisten lasten
kanssa. (Hakala, 1999, s. 102; Pönkkö et al., 2012, s. 138.)

Varhaislapsuudessa liikunta eli fyysinen aktiivisuus on itsessään tärkeää, mutta se on myös
oppimisen väline. Asioita opitaan yrityksen ja erehdyksen kautta. Motoriset perustaidot eli
kävely, juoksu, hyppääminen, heittäminen, kiinniottaminen sekä potku- ja lyöntiliikkeet
harjaantuvat liikunnan avulla useiden toistojen myötä. Hyvät motoriset perustaidot luovat
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perustan arkielämässä tarvittaville toiminnoille, kuten päiväkotiin kävelemiselle.
(Numminen, 2000, s. 49–50; Pönkkö et al., 2012, s. 137.)

Liikuntakasvatuksella tarkoitetaan kaikkea sellaista toimintaa, joka tarkastelee liikuntaan
liittyviä ilmiöitä kasvatuksen näkökulmasta. Kokonaisvaltaisella liikuntakasvatuksella on
pitkäikäinen tausta. Ruumiillisuus ja fyysinen toiminta on nähty olennaisena osana ihmisen
persoonallisuutta historiallisesti pitkään, joten myös kasvatuksessa on pyritty tasapainoon
henkisten ja fyysisten ominaisuuksien välillä. Hyvä fyysinen kunto ei yksiselitteisesti ole
esiopetuksen oppimistavoite. Lapsi ei voi oppia itselleen hyvää fyysistä kuntoa, mutta hän
voi oppia monipuolisia tapoja kohottaa ja ylläpitää kuntoaan sekä oppia hyvän kunnon
merkityksestä. (Laakso, 2007, s. 20.) Liikuntakasvatus on suunnitelmallista toimintaa ja
sen avulla tuetaan normaalia fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä sekä lapsen yleistä
hyvinvointia. Yksi keskeisimmistä liikuntakasvatuksen tavoitteista on saada aikaan lapselle
liikunnallinen elämäntapa. (Sääkslahti et al., 2012, s. 5.) Liikuntakasvatuksen ongelmaksi
koetaan fyysisen kunnon säilyvyys, koska liikunnan myönteiset vaikutukset menetetään
melko nopeasti, jos säännöllinen harjoittelu lopetetaan. (Laakso, 2007, s. 20) Fyysisellä
kunnolla tarkoitetaan fyysisten ominaisuuksien toimintakykyä ja -tehoa. Näitä ovat
esimerkiksi nopeus, voima, kestävyys ja lihasten liikkuvuus. (Sääkslahti et al., 2012, s. 5.)

2.3 Liikuntakasvatuksen toteuttaminen esiopetuksessa

Liikuntaan kasvattamisen lisäksi liikuntakasvatuksen toinen tärkeä tavoite on kasvattaa
liikunnan avulla. Yleisten kasvatustavoitteiden edistäminen liikunnan avulla on tehokasta,
mutta se vaatii opetustilanteiden järjestelyä. Esimerkiksi oikean ja väärän tai itsekkyyden
ja oikeudenmukaisuuden pohtimiselle liikunta tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden
luonnollisissa tilanteissa. (Laakso, 2007, s. 21.) Liikuntaleikeissä lapsi oppii reilun ja
rehellisen pelin sääntöjä sekä hyväksymään sen, että aina ei voi voittaa (Lummelahti, 1995,
s. 70). Kasvattajan rooli on käyttää tilanteet oikealla tavalla moraalikasvatuksen kannalta
hyödyksi (Laakso, 2007, s. 22).

Liikunnan

avulla

edistetään

kognitiivista

oppimista.

Kognitiiviset

taidot

ovat

havaitsemiseen, ajatteluun, kieleen sekä muistamiseen liittyviä taitoja. (Sääkslahti et al.,
2012, s. 6.) Esiopetuksessa sisällölliset tavoitteet esitetään keskusaiheiden muodossa

8
teemaopetuksena. Teemaopetus tarjoaa mahdollisuuden kokonaisvaltaiselle opetukselle, ja
aihealueet voidaan valita ajankohtaisuuden ja lasten kiinnostuksen kohteiden mukaan.
(Lummelahti, 1995, s. 18.) Matemaattisen orientaation integroiminen liikuntakasvatuksen
kontekstiin on luonnollista. Miksi isompi pallo kaataa enemmän keiloja kuin pienempi?
Kuinka monta mailaa tarvitaan, jotta kaikki pelaajat saavat mailan? Parhaimmillaan
liikunnan ja eri oppisisältöjen integrointi on tilannesidonnaista ja ympäristöön luontevasti
soveltuvaa. (Pönkkö et al., 2012, s. 145.)

Kulttuuri- ja taideopetus ovat osa esiopetuksen liikuntakasvatusta. Ilmaisulliset, esteettiset
ja luovuutta edistävät elementit kuuluvat liikuntaan. Vuodenaikojen vaihtelu mahdollistaa
monipuolisen liikuntalajien harjoittelun. Lisäksi liikunta antaa mahdollisuuden eri
kulttuurien kohtaamiselle. Fyysinen toiminta perustuu non-verbaaliseen viestintään, joten
puutteellinen kielitaitokaan ei ole este liikunnalle ja siten uusien asioiden oppimiselle
liikunnan avulla. (Laakso, 2007, s. 22.) Liikuntalain (1998) mukaan liikunnan avulla
edistetään ihmisten tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tuetaan kulttuurien moninaisuutta.
Suomalaisten harrastamien perusliikuntamuotojen, kuten hiihdon, uinnin, pyöräilyn ja
voimistelun taitojen hallinta tulee varmistaa liikuntakasvatuksessa. Näiden lisäksi
monipuolisesti fyysis-motorisia taitoja kehittäviä liikuntamuotoja tulisi olla mukana
liikuntatuokioilla ja esiopetuksen arjessa. Taitojen oppimisen yksi perusperiaate on
oppimaan oppiminen, jolla annetaan edellytyksiä uusien taitojen oppimiselle. (Laakso,
2007, s. 21.)
Liikuntakasvatusta toteutetaan esiopetuksen oppimisympäristön lisäksi päiväkodin muissa
sisä- ja ulkotiloissa sekä lähiympäristössä. Oppimisympäristö on käsitteenä laaja ja
monimerkityksinen. Laajimmillaan oppimisympäristöksi voidaan käsittää koko todellisuus
lapsen ympärillä. Tässä tutkimuksessa oppimisympäristöllä tarkoitetaan lasta ympäröivää
mikrotason kontekstia, eli esiopetusympäristöä ryhmätiloineen, erillisine liikuntatiloineen
ja päiväkotia ulkotiloineen. (Hujala & Junkkari, 2004, s. 4.) Esiopetusympäristö
kaikkineen koostuu fyysisten, sosiaalisten, psyykkisten, kognitiivisten ja emotionaalisten
tekijöiden kokonaisuudesta. Oppimisympäristössä on keskeistä lasten ja aikuisten välinen
myönteinen, iloinen ja avoin ilmapiiri, joka mahdollistaa hyvän vuorovaikutuksen.
(Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2010, s. 10.) Vaatimukset oppimisympäristön
järjestämisestä asetetaan kasvatuksesta ja opetuksesta vastuussa oleville aikuisille.
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Esiopetuksessa kasvattajan rooli on oppimisen ohjaajana ja oppimisympäristön
vastuullisena suunnittelijana. (Hujala, 2000, s. 11.)
Lasten mielenkiinnon kohteet,

yksilölliset tarpeet ja oppimistavoitteet toimivat

esiopetusryhmissä ympäristön rakentamisen kivijalkoina (Hujala, 2000, s. 11). Lapsi
kasvaa ja kehittyy vastavuoroisessa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Lihastensa ja
jänteidensä kehittymisen ja vahvistumisen turvaamiseksi lapsi tarvitsee fyysisen
ympäristön, jossa voi liikkua ja leikkiä vapaasti ja monipuolisesti. (Sääkslahti et al., 2012,
s. 5.) Fyysisen ympäristön kehittämiseen on sitouduttava koko päiväkodin henkilökunnan
karsimalla turhia kieltoja, ottamalla liikuntavälineitä esiin lasten käytettäväksi ja
kannustamalla lapsia aktiiviseen liikkumiseen (Pönkkö et al., 2012, s. 149).
Esiopetusikäinen lapsi tarvitsee tilanteita ja paikkoja, joissa saa purkaa energiaa luvallisella
riehumisella (Numminen, 2000, s. 51).
Fyysinen aktiivisuus on laaja käsite lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen kannalta. Se on
välttämätöntä normaalin kehityksen ja kasvun turvaamiseksi. (Pönkkö & Sääkslahti, 2011,
s. 136.) Seuraavassa luvussa käsittelemme tarkemmin fyysistä aktiivisuutta ja sen
merkitystä lapselle.
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3 FYYSINEN AKTIIVISUUS
Fyysisellä aktiivisuudella tarkoitetaan liikkumista, jossa toistuvat motoriset suoritukset ja
liikkuminen kuluttaa energiaa. Geeniperimä, lapsen elinympäristö ja lähiympäristö,
sosiaalinen ympäristö sekä säätilat ja vuodenaikojen vaihtelut vaikuttavat fyysisen
aktiivisuuden määrään. (Sääkslahti, Numminen, Raittila, Paakkunainen & Välimäki, 2000.)
Suomessa termin fyysinen aktiivisuus rinnalla voidaan käyttää myös käsitettä liikuntaaktiivisuus (Nupponen, Halme, Parkkisenniemi, Pehkonen & Tammelin, 2010, s. 14).
Käytämme tässä tutkimuksessa käsitettä fyysinen aktiivisuus, sillä se tulee käsitteenä
varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksista.

Caspersenin, Powellin ja Christianssonin (1985) mukaan fyysinen aktiivisuus voidaan
jakaa kategorioihin eri tavoin, mutta yleisin tapa on jakaa aktiivisuus päivittäisten
aktiviteettien mukaan. Tämä jaottelu sisältää seuraavat luokat: nukkuminen, työssä
oleminen sekä vapaa-aika. Vapaa-aika voidaan lisäksi jaotella vielä pienempiin luokkiin,
kuten urheilu ja kotitaloustyöt. Fyysistä aktiivisuutta voidaan määrittää myös sen
rasittavuuden mukaan: kevyt, keskiraskas, rankka.

Tässä luvussa käsittelemme fyysisen aktiivisuuden merkitystä kokonaisvaltaisen
kehityksen kannalta. Käymme läpi myös fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttavat tekijät sekä
leikin muodossa ilmenevää fyysistä aktiivisuutta.

3.1 Fyysisen aktiivisuuden merkitys kokonaisvaltaisen kehityksen kannalta

Lapsen tasapainoiseen kasvuun, kehitykseen ja terveyteen tarvitaan päivittäistä fyysistä
aktiivisuutta (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset, 2005, s. 10; Mäki & Laatikainen,
2010, s. 104). Lapsen kokonaisvaltainen kehitys tapahtuu fyysisen toiminnan kautta:
motoriset perustaidot harjaantuvat liikunnan avulla, lapsi oppii liikkeiden kautta ja liikunta
tarjoaa mahdollisuuden tunteiden ilmaisuun. Voidaan sanoa, että kun lapsi oppii
liikkumaan, hän myös oppii liikkumisen avulla. Fyysinen aktiivisuus on myös terveyden
edistämisen kannalta tärkeässä roolissa. (Numminen, 2000, s. 50–51; Numminen, 1997,
11.)
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Motoristen perustaitojen hallinta luo vahvan pohjan arkielämässä tarvittaville
toiminnoille (Numminen, 2000, s. 51). Lapsen ja ympäristön välisessä vuorovaikutuksessa
tapahtuvat progressiiviset muutokset lapsen toiminnoissa tarkoittavat motorista kehitystä.
Motorinen kehitys vaatii motorista oppimista. Motorinen oppiminen rakentuu vartalon ja
sen osien säätely- ja ohjausjärjestelmien muutoksista: aivot ovat mallintaneet suorituksen,
minkä jälkeen suoritus voidaan nähdä tarkoituksenmukaisena, tehokkaana ja tarkkana
toteutuksena. Motorinen oppiminen lähtee motoristen perustaitojen (kävely, juokseminen,
hyppääminen, heittäminen, kiinniottaminen, potkaiseminen ja lyöminen) oppimisesta ja
etenee lajitaitojen oppimiseen. (Numminen, 1997, s. 11.)

Lapsen tahdonalaisten liikkeiden oppiminen eli hermostollisten prosessien kehittyminen
vaatii päivittäistä liikuntaa.

Aktiivinen, vastavuoroinen toiminta ympäristön kanssa

kehittää tahdonalaisten liikkeiden sujuvuutta.

Kehonhahmotuksen ja -puolisuuden

oppiminen ovat hermostollisen kehittymisen tuloksia. Hyvä kehonhahmotus näkyy hyvinä
motorisina

taitoina

ja

niiden

sujuvana

käyttönä

erilaisissa

ympäristöissä.

(Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset, 2005, s. 12–13.) Malinan & Bouchardin (1991,
s. 383) mukaan hermoston rakenteet ovat lähes aikuisen mitoissa 6–8 vuoden iässä, joten
tuohon aikaan motoristen perustaitojen harjoittaminen on erityisen tärkeää. Kehon
hahmotuksen myötä lapsi alkaa jäsentää ympäristöään myös tilan ja ajan suhteen
(Numminen, 1997, s. 12).

Fyysinen aktiivisuus on myös oppimisen väline, sillä fyysinen aktiivisuus ja liikuntaleikit
stimuloivat ajatteluun yhteydessä olevia aivojen osia (Numminen, 2000, s. 50). Lapsen
tiedollinen kehitys liittyy hermostolliseen kehittymiseen tiiviisti. Tarkkaavaisuushäiriöitä
ja muita oppimista vaikeuttavia ongelmia omaavilla lapsilla on usein puutteita motorisissa
taidoissa. (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset, 2005, s. 14.) Lapsen oppiminen ja
kanssakäyminen muiden lasten kanssa saattaa vaikeutua, jos hänen motoriset taitonsa
poikkeavat ympäristön vaatimuksista niin paljon, että siitä on arkielämässä haittaa
(Ahonen, Viholainen, Cantell & Rintala, 2005, s. 12).

Liikunnan avulla lapselle tarjoutuu tilaisuus oppia säätelemään ja ilmaisemaan tunteitaan
ilmeiden, eleiden ja liikkeiden kautta – tapahtuu sosioemotionaalista oppimista. Lapsi
oppii erottamaan sen, millaisia tunteita ja missä tilanteissa niitä on sopiva tuoda esille.
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Liikunta tuo myös mahdollisuuden jännityksen kokemiseen esimerkiksi erilaisten
liikuntaleikkien kautta. Lasten sosiaaliset taidot, kuten odottaminen, auttaminen ja
yhteisistä säännöistä kiinni pitäminen kehittyvät toimiessa lapsiryhmässä. (Numminen,
2000, s. 51.) Jo aiemmin mainittu oman kehon hahmottaminen luo perustan myös
myönteisen minäkuvan kehittymiselle, joka taas mahdollistaa terveen itsetunnon
kehittymisen (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset, 2005, s. 14; Numminen, 1997, s.
13).

Terveyden kannalta myönteinen kasvuympäristö luodaan varmistamalla riittävän unen ja
ravinnon saanti, hyvä hygienia sekä liikkumisen mahdollistava ympäristö (Pönkkö et al.,
2011, s. 136). Hengitys- ja verenkiertoelimistön kehittyminen, lihasten kasvu ja
lihasvoiman kertyminen sekä jänteiden, sidekudoksen ja luuston vahvistaminen vaativat
kaikki fyysistä aktiivisuutta (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset, 2005, s. 10).

Hyvän terveyden kannalta fyysinen aktiivisuus on avainasemassa. Fyysisen aktiivisuuden
ylläpitämisellä on niin suoranaisia kuin pitkäkestoisiakin vaikutuksia terveyteen. Monet
aikuisiän sairaudet saavat alkunsa jo lapsuusaikana, joten voidaan sanoa, että lapsuuden
fyysisellä aktiivisuudella on kauaskantoisia vaikutuksia. (Bouchard, Blair & Haskell, 2006,
s.260; Kohl & Hobbs, 1998.) Sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallisissa Muutosta
liikkeellä! -linjauksissa (2013, s.10) todetaan, että vaikka suomalaiset nykyisin harrastavat
liikuntaa vapaa-ajallaan aktiivisesti, on arkiliikunta päivähoitopäivän, koulupäivän,
työpäivän ja työmatkojen aikana liian vähäistä. Linjausten mukaan suomalaiset lapset
istuvat n. 60 prosenttia päivästä, aikuiset 80 prosenttia. Liian vähäinen fyysinen aktiivisuus
aiheuttaa muun muassa ylipainoa, tyypin 2 diabetesta ja masennusta (STM, 2013.) Lasten
ja nuorten ylipainosta on tullut Suomessa kansanterveydellinen haaste. Lapsuudessa
alkanut lihavuus jatkuu yleensä aikuisiälle asti, ja se altistaa monille sairauksille. Vuoden
2010 Lasten terveys- eli LATE-tutkimuksen mukaan kolmivuotiaista tytöistä 15 prosenttia
on ylipainoisia, pojista 7 prosenttia. Viisivuotiaiden tuloksissa jo 22 prosenttia tytöistä on
ylipainoisia, ja pojilla vastaava prosenttiluku on 13. LATE-tutkimuksessa lapsuusiän
lihavuus määriteltiin painoindeksin (BMI:n) mukaan, ja siinä huomioidaan ikä, sukupuoli
ja pituus. Painoa katsottiin pituuspainon lisäksi suhteessa BMI:n raja-arvoihin. (Mäki et al.,
2010, s. 53–55.) Amerikkalaisen pitkäaikaistutkimuksen mukaan lapsuudessaan fyysisesti
aktiivisimmilla lapsilla on myös myöhemmin elämässään pienemmät rasvaprosentit kuin
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fyysisesti ei-aktiivisilla lapsilla (Moore, Gao, Bradlee, Cupples, Sundarajan-Ramamurti,
Proctor, Hood, Singer & Ellison, 2003).

Fyysisellä aktiivisuudella on lasten kasvussa monta tärkeää tehtävää, mutta on myös
muistettava, että liian pitkälle vietynä sillä on myös negatiivisia vaikutuksia lapsen
kasvuun. Liiallisen rasituksen seurauksena lapsen pituuden ja painon nouseminen voi
kärsiä ja lapsi voi myös kärsiä useista tietylle urheilulajille tyypillisistä vammoista.
(Gallahue, 1982, s. 121.)

3.2 Fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttavat tekijät

Malina, Bouchard & Bar-Or (2004, s. 471) jakavat fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttavat
tekijät neljään luokkaan: biologiseen ympäristöön, fyysiseen ympäristöön, psykologiseen
ympäristöön sekä sosiaaliseen ympäristöön.

3.2.1 Biologinen ympäristö

Lapsilla on luontainen halu ja biologinen tarve liikkua jo syntymästään lähtien.
Perintötekijöihin liittyvää liikunnallista aktiivisuutta sanotaan fyysisesti aktiiviseksi
leikiksi (Pellegrini & Smith, 1998.)

Nämä vaiheet käymme läpi tämän teorialuvun

viimeisessä kappaleessa. Tutkimukset antavat olettaa, että perimä ja kulttuuriset tekijät
saattavat sukupolvien ajan altistaa vähäiselle fyysiselle aktiivisuudelle (Malina et al., 2004,
s. 472).

Myös sukupuoli vaikuttaa lapsen fyysisen aktiivisuuden määrään. Yleensä voidaan todeta,
että pojat ovat tyttöjä aktiivisempia. (Eaton & Yu, 1989; Kohl et al., 1998.)
Kuusivuotiaiden lasten fyysistä aktiivisuutta tutkineessa suomalaisessa tutkimuksessa pojat
olivat aktiivisempia kuin tytöt (Sääkslahti, Numminen, Raittila, Paakkunainen & Välimäki,
2000). Erilaisia tutkimustuloksia tarkastellessa voidaan tulla siihen johtopäätökseen, että
mitä vanhemmiksi lapset tulevat, sitä suuremmiksi erot fyysisen aktiivisuuden tasoissa
tyttöjen ja poikien välillä kasvavat (Sääkslahti et al., 2000). Lapset kehittyvät eri tahtiin –
tytöt kehittyvät poikia nopeammin jo varhaislapsuudessa. Tytöt saavuttavat poikia
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nopeammin seuraavan kehityksen tason, jolloin heidän fyysinen aktiivisuutensa vähenee,
ja he liikkuvat tuolloin poikia vähemmän. (Eaton & Yu, 1989.)

Lapsen terveydentila määrittää myös lapsen fyysisen aktiivisuuden määrää siten, että
yleensä kroonisesti sairaat lapset liikkuvat vähemmän (Kohl et al., 1998; Malina et al.,
2004, s. 472). Myös seksuaalisen kehityksen taso vaikuttaa fyysiseen aktiivisuuteen, mikä
voidaan selittää pääasiassa psykososiaalisilla tekijöillä. Lisäksi lapsen motoriset taidot
vaikuttavat siihen, kuinka paljon lapsi liikkuu – onnistuminen liikunnassa kannustaa
liikkumaan lisää. (Malina et al., 2004, s. 472.)

3.2.2 Fyysinen ympäristö

Erilaiset ympäristöt tarjoavat fyysiselle aktiivisuudelle erilaisia toiminnan muotoja. Lapsi
poimii ympäristöstä ne mahdollisuudet, jotka hänen omien fyysisten kykyjensä puitteissa
on mahdollista toteuttaa tai ne, jotka haastavat lapsen taidot. Jotta lapsen olisi mahdollista
toteuttaa fyysistä aktiivisuuttaan, tulisi hänellä olla riittävästi mahdollisuuksia tutkia ja
löytää itseään kiinnostavia asioita ympäristöstä. (Kyttä & Horelli, 2002, s. 15–16.)

Hyvä varhaiskasvatusympäristö on siis toimiva, turvallinen ja viihtyisä. Toimivuus
nähdään toiminnan sujuvuutena, tilojen joustavana käyttönä, yhteistyön mahdollisuutena
henkilökunnan ja vanhempien välillä, terveellisyytenä (esimerkiksi ilman laatu),
esteettömyytenä sekä turvallisuutena. Turvallisuudella hyvän varhaiskasvatusympäristön
kriteerinä tarkoitetaan varhaiskasvatustyön turvallista toteuttamista, kuten rakenteellista
turvallisuutta ja liikenneturvallisuutta. Viihtyisä päiväkoti on kodikas, innostava,
elämyksellinen, mahdollistaa sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kokemuksellisen oppimisen,
yhteisöllinen

sekä

tarjoaa

mahdollisuuden

vaikuttaa

ympäristöön

esimerkiksi

muokkaamalla sitä. (RT 96–11003, 2010, s. 7.)

Päiväkodeissa

on

siirrytty

2000-luvulla

pienryhmätoimintaan,

minkä

takia

toimintaympäristöjä rakennetaan eri tavalla kuin ennen. Lapset viettävät päiväkodeissa
suuren osan päivästä, jolloin päiväkotiympäristöstä tulee merkittävä lapselle. (Raittila,
2013, s. 69–70.) Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005, s. 17–18) sekä
Esiopetuksen

opetussuunnitelman

perusteissa

(2010,

s.

9)

laadukkaan
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varhaiskasvatustoiminnan kulmakivenä pidetään hyvää oppimisympäristöä. Päiväkodeissa
toimintaympäristöt rakentuvat ja muuttuvat arjen käytänteiden mukaan. Ympäristöjen
rakentumiseen vaikuttavat niin päivittäiset prosessit kuin kulttuuriset tekijätkin. Lapset,
henkilökunta, ulkopuoliset aikuiset sekä niin paikalliset kuin kansainvälisetkin tahot
vaikuttavat osaltaan toimintaympäristön määrittelyyn. Jokainen päiväkoti kuvastaa
tilallisilla järjestelyillään sekä omia valintoja että ”ylhäältä” tulleita määräyksiä.
Varhaiskasvatusympäristöt kätkevät sisäänsä julkisia ja piilotettuja yhteisöllisiä sääntöjä ja
periaatteita, unohtamatta lakeja ja asetuksia. (Raittila, 2013, s. 70–74.)

Nuoren

Suomen

teettämässä

valtakunnallisessa

selvityksessä

päiväkotien

liikuntaolosuhteista tutkittiin liikuntamahdollisuuksia sisätiloissa. Kyselyyn vastanneista
päiväkodeista hieman yli puolet omistaa erillisen sisäliikuntatilan. Noin kolmasosalla niistä
päiväkodeista, joilla ei ole omaa sisäliikuntatilaa, on kuitenkin mahdollisuus käyttää
lähiympäristöstä löytyvää sisäliikuntatilaa. Kaikista vastanneista hieman yli 10 prosentilla
ei ole mahdollisuutta sisäliikuntatilaan ollenkaan. 70 prosentilla päiväkodeista on
käytössään puolapuut, liikunnallisia lattiamerkkejä 40 prosentilla, peuhupaikkoja noin
neljäsosalla. Kolmannes kaikista vastanneista päiväkodeista ilmoitti käyttävänsä liikuntaan
myös muita tiloja, kuten eteisiä. (Ruokonen, Norra & Karvinen, 2009, s. 20–21.)

Klesgesin, Eckin, Hansonin, Haddockin & Klesgesin (1990) mukaan ulkona vietetty aika
on suoraan verrattavissa fyysisen aktiivisuuden määrään. Päiväkodin piha-alue on lasten
keskeisin liikkumisympäristö päivän aikana. (Ruokonen et al., 2009, s. 8). Nuoren Suomen
2009 teettämässä valtakunnallisessa selvityksessä päiväkotien liikuntaolosuhteista tulee
ilmi, että 94 prosentilla kyselyyn vastanneista päiväkodeista on käytössään oma piha-alue.
Lähes kaikilla päiväkodeilla on käytössään hiekkalaatikko ja kiikut. Lisäksi kiipeilyteline,
liukumäki sekä jousikeinut löytyvät suurimmalta osalta päiväkodeista. Noin 16 prosentilla
päiväkodeista oli lisäksi käytössään ”muita kiinteitä leikkipaikkavälineitä”, kuten
kiipeilyseiniä ja leikkiveneitä. 70 prosenttia päiväkotipihoista piti sisällään myös
jonkinlaisia luontosaarekkeita, kuten pieniä metsäsaarekkeita. (Ruokonen et al., 2009,
s.18–19.)

Jos lasten fyysistä aktiivisuutta halutaan lisätä päiväkodin pihoilla, tulisi

suunnitteluvaiheessa

kiinnittää

huomiota

isoon,

laajaan

ulkoilmatilaan

materiaaleineen (Brown, Pfeiffer, McIver, Dowda, Addy & Pate, 2009).

hyvine
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Suomessa ja muissakin Pohjoismaissa vuodenajat muokkaavat lasten fyysistä ympäristöä.
Suomessa lapset ovat aktiivisimpia kesäkuukausien aikana ja talvikuukausina fyysinen
aktiivisuus on heikointa. (Sääkslahti et al., 2000; Malina et al, 2004, s. 473; Kohl et al.,
1998.) Jämsénin et al. (2013) tutkimuksessa todetaan, että lapset ovat huomattavasti
aktiivisempia elo-syyskuussa verrattaessa tammi-helmikuuhun. Malinan et.al (2004, s.
474) ja Kohl et al., (1998) mukaan lapset ovat fyysisesti aktiivisempia viikonloppuisin, kun
taas suomalaisen (Soini et al., 2012) tutkimuksen mukaan lapsen päivää rytmittävät
viikonloppuisin samat rutiinit kuin viikollakin, jolloin merkittävää eroa ei synny.

Lapsen fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttaa myös se, missä lapsi vanhempineen asuu. Jos
kodin lähellä on leikkipaikkoja turvallisen matkan päässä, vanhemmat uskaltavat päästää
lapsensa sinne. Turvallisuuskysymyksistä on tullut erittäin tärkeitä, ja ne ovat suoraan
sidoksissa lapsen fyysisen aktiivisuuden määrään, sillä ulkona tapahtuu suurin osa
fyysisestä aktiivisuudesta ja leikistä. (Malina et al., 2004, s.473–474.) Lasten omatoiminen
ulkoilu on vähentynyt viimeisten vuosien aikana niin liikenteen, asenneilmapiirin
muuttumisen kuin vanhempien pelkojenkin takia (Kyttä et al., 2002, s. 16). Fyysiseen
aktiivisuuteen vaikuttaa perheen asuinympäristö, mutta siihen vaikuttavat myös kodin
sisällä olevat tavarat, materiaalit ja sisustus – nämä voivat aktivoida lasta liikkumaan tai
päinvastoin hillitä liikkumista (Zimmer, 2002, s. 88).

3.2.3 Psykologinen ympäristö

Minäpystyvyys (self-efficasy) on sidoksissa lapsen käytökseen, niin myös fyysisessä
aktiivisuudessa. Jos lapsi luottaa itseensä, hän voi myös luottaa omiin fyysisiin taitoihinsa.
Itseensä luottava lapsi on todennäköisesti myös fyysisesti aktiivisempi. Fyysisen
aktiivisuuden määrää voidaan myös ennustaa lapsen minäkuvan perusteella: mitä parempi
minäkuva lapsella on, sitä aktiivisempi hän todennäköisesti on. (Malina et al., 2004, s.
472.) Lapsi kehittää minäkuvaansa kehollaan ja kehostaan saamiensa kokemusten avulla.
Itse suorittamiensa toimintojen kautta lapsi havaitsee, että hän kykenee itse johonkin.
Minäkuvan kehittymiseen vaikuttavat erityisesti lapsen ensimmäisien vuosien fyysiset
kokemukset. (Zimmer, 2002, s. 20–22.) Liikuntaa estävien asioiden hahmottaminen
vaikuttaa myös liikunnalliseen aktiivisuuteen. Näitä estäviä asioita ovat esimerkiksi
huonoon säähän vetoaminen sekä kehnot varusteet. (Malina et al., 2004, s. 472.)
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3.2.4 Sosiaalinen ympäristö

Sosiaalinen

ympäristö

koostuu muun

muassa lapsen

vanhemmista, päiväkodin

henkilökunnasta ja muusta lähipiiristä. Lapsen elämässä vanhemmilla on suuri vaikutus
lapsen fyysisen aktiivisuuden tasoon. Se, miten vanhemmat liikkuvat ja he ajattelevat
liikunnasta, vaikuttaa myös lapseen.

Vanhemmat toimivat liikunnan, kuten monen

muunkin asian suhteen roolimalleina lapsilleen. (Malina et al., 2004, s. 473.) Lapsen perhe
muokkaa lapsen asenteita liikuntaa kohtaan, eli lapsi omaksuu vanhempiensa asenteita
liikunnasta.

Vanhempien

ja

mahdollisten

sisaruksien

liikunnalliset

harrastukset

edesauttavat lapsen liikunnallisen kiinnostuksen heräämistä. (Zimmer, 2002, s. 88–89.)
Australialaisessa tutkimuksessa (Loprinzi & Trost, 2010) todetaan, että vanhemmat voivat
nostaa lastensa fyysisen aktiivisuuden määrää esimerkiksi leikkimällä lastensa kanssa
kotona, kuljettamalla lapsia liikunnallisiin harrastuksiin sekä vahvistamalla lapsen
innostusta fyysistä aktiivisuutta kohtaan. Pönkön (1999) tutkimuksessa ”Vanhemmat ja
lastentarhanopettajat päiväkotilasten minäkäsityksen tukena” tulosten tarkastelussa
todetaan, että vanhempien liikuntamyönteisyys ja lasten liikuntaan sitoutuminen viittaa
siihen, että vanhemmat arvostavat päiväkodissa toteutettavaa liikuntakasvatusta. Se, kuinka
paljon vanhemmat liikkuvat itse omalla vapaa-ajallaan, vaikuttaa tutkimuksen mukaan
siihen, kuinka paljon he liikkuvat lastensa kanssa ja ostavat näille liikuntavälineitä.
(Pönkkö, 1999, s. 95–96. )

Mäkisen (2010, s. 7) tutkimuksesta käy ilmi, että lapsen fyysistä aktiivisuutta määrittäviä
tekijöitä voivat olla vanhempien sosioekonominen asema, lapsuuden sosiaaliset ongelmat
ja aiemmat kokemukset liikunnan parista. Sosiaaliseen ympäristöön vaikuttavat myös
virikkeet (televisio ja tietokonepelit), jotka kilpailevat fyysisen aktiivisuuden kanssa (Kohl
et al., 1998; Malina et al., 2004, s. 473). Kulttuuriset arvot sekä ystävät voivat myös
osaltaan vaikuttaa lapsen fyysisen aktiivisuuden tasoon (Malina et al., 2004, s. 473).

Varhaiskasvattajilla

on

suuri

rooli

liikunnalliseen

elämäntapaan

ohjaamisessa.

Liikuntatuokioita ohjatessaan on varhaiskasvattajan annettava lapsille niin fyysisen kuin
emotionaalisen turvallisuuden tunne. Liikuntakasvattajan on näytettävä lapsille, että hän
hyväksyy niin onnistumiset kuin epäonnistumisetkin. Liikuntakasvatusta toteuttavan
aikuisen on muistettava, että kaikki lapset ovat motoristen, sosiaalisten, emotionaalisten ja
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kognitiivisten taitojensa suhteen eri tasoilla. Amerikkalaisen tutkimuksen (Brown et al.,
2009) mukaan aikuisen osallistuminen lasten liikuntaleikkeihin lisää lasten fyysisen
aktiivisuuden määrää. Erään toisen amerikkalaisen tutkimuksen mukaan päiväkodin
henkilökunnalla on kolmijakoinen rooli ”portinvartijana” lasten ulkoilun suhteen.
Henkilökunta päättää, meneekö lapsiryhmä ollenkaan ulos, ja millaisilla välineillä lapset
saavat ulkona leikkiä. He tekevät päätöksen myös omasta osallistumisestaan lasten
leikkeihin. (Copeland, Kendeigh, Saelens, Kalkwarf & Sherman, 2012.) Suomalaisen
tutkimuksen (Reunamo, Saros & Ruismäki, 2012) mukaan lasten fyysinen aktiivisuus oli
matalampaa

opettajien

järjestämän

toiminnan

aikana.

Lapset

siis

tarvitsevat

mahdollisuuden valita ja suunnitella aktiviteettinsa ulkona leikkiessään. Tämän
tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, että lapset ovat aktiivisimmillaan silloin, kun he
saavat leikkiä isossa tilassa ja vähillä säännöillä ja kielloilla.

Lehdon, Reunamon ja Ruismäen (2012) tutkimus osoittaa, että lasten sosiaalisilla
strategioilla ja henkilökohtaisilla ominaisuuksilla on merkitystä lasten fyysisen
aktiivisuuden määrään. Lapset, jotka ovat aktiivisia vertaissuhteissaan, ovat myös
fyysisesti aktiivisia. Nämä lapset myös yleensä löytävät toisensa. Syrjäänvetäytyvät lapset
ovat taas vähemmän aktiivisia.

3.3 Leikkiminen fyysisenä aktiivisuutena

Fyysinen aktiivisuus on kokonaisvaltaista käyttäytymistä ja se näkyy lapsilla päiväkodissa
leikkinä. Lapset leikkivät, koska se on heille luontainen tapa toimia ja oppia hahmottamaan
ympäröivää maailmaa ja itseään. (Soini et al., 2012.) Fyysisesti aktiiviset leikit
muokkaavat aivosolujen syntymistä, laajentumista ja järjestäytymistä sekä lihassolujen
erilaistumista, jolloin motoristen taitojen ja taloudellisen liikkumisen kehittyminen
mahdollistuu. Lapsille tulisi siis tarjota mahdollisuus myös fyysisempien leikkien
leikkimiseen. ( Iivonen, 2008, s. 38.)

Pellegrini ja Smith (1998) käyttävät leikin kehityksen erittelyssä kriteerinä aktiivisuuden
luonnetta. Heidän mukaansa leikin kehityksen ensimmäinen vaihe on rytmisten
stereotyyppisten

liikkeiden

tuottamista

ja

harjoittelemista

(rhytmic

stereotypes).

Vauvaiässä olevat lapset saattavat käyttää jopa 40 % hereillä olemastaan ajasta näiden
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liikkeiden tuottamiseen ja harjoitteluun. Toinen vaihe eli harjoitusleikin (exercise play)
vaihe alkaa, kun lapsi täyttää vuoden. Huippunsa tämä vaihe saavuttaa 4–6 vuoden iässä,
jolloin lapset ovat fyysisesti aktiivisimpia. Näiden ennen koulua olevien vuosien aikana
fyysisesti aktiivisia leikkejä vapaasta leikistä on noin 20 prosenttia. Yli kuusivuotiaiden
vaihetta kutsutaan nahistelu- ja kisailuleikkienvaiheeksi (rough and tumble play), jolloin
nahistelu ja kinastelu täyttävät lasten vapaan leikin ajasta noin 10 prosenttia. (Pellgrini &
Smith, 1998.) Lapset saavat vaikutteita sukupuolelle tyypillisistä käyttäytymismalleista, ja
tämä voi vaikuttaa siihen millaisia leikkejä lapsi leikkii. Tytöt pitävät usein
hienomotoriikkaa vaativista leikeistä, kuten askartelusta. Sukupuoliroolit näkyvät myös
leikkien roolivalinnoissa ja leikkien teemoissa. (Iivonen, 2008, s. 38.) Pellegrinin &
Smithin (1998) mukaan esiopetusikäiset lapset elävät fyysisesti aktiivisinta aikaa. Silloin
leikki on energistä, spontaania ja aktiivisuustasoltaan korkeaa. Leikkiminen tapahtuu yksin
tai jonkun kanssa ja leikki sisältää suurten lihasryhmien liikkeitä (juoksua, hyppimistä,
kiipeämistä, takaa-ajoa).
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4 VARHAISKASVATUKSEN LIIKUNNAN SUOSITUKSET
Päivähoitolain (1973) mukaan päivähoidon tavoitteena on tukea hoidossa olevien lasten
koteja kasvatustehtävässä ja edistää päivähoitopaikan ja perheen yhteistyössä lapsen
tasapainoista kehittymistä. Päivähoidolla tässä tarkoitetaan päiväkotia, perhepäivähoitoa,
leikkitoimintaa tai muuta päivätoimintaa (STM, 1973.) Varhaiskasvatuksen liikunnan
suositukset tukevat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toteutumista keskittyen
lasten kokonaisvaltaisen kasvun, kehityksen, oppimisen sekä hyvinvoinnin tukemiseen
fyysisen aktiivisuuden ja leikin avulla. Suositukset antavat tietoa liikkumisen
kokonaismäärästä, laadusta, suunnittelusta ja toteutuksesta, ympäristöstä, välineistä sekä
yhteistyöstä liikunnan suhteen vanhempien kanssa. Suositukset on tarkoitettu kaikille alle
kouluikäisten kanssa toimiville henkilöille, mutta erityisesti päivähoidon parissa lasten
kanssa työskenteleville. Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset on koottu, sillä lasten
normaali fyysinen kasvu ja kehitys ovat vaarantuneet nykyisillä liikuntamäärillä.
Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset on laadittu vuonna 2005 Nuoren Suomen
asiantuntijaryhmässä (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset, 2005, s 3, 7.)

4.1 Fyysisen aktiivisuuden määrä

Varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten mukaan alle kouluikäinen lapsi tarvitsee kaksi
tuntia reipasta, hengästyttävää liikuntaa päivittäin. Suurin osa lapsen päivittäisestä fyysisen
aktiivisuuden kokonaismäärästä muodostuu lapsen omaehtoisesta liikunnasta. Kaksi tuntia
koostuu päivän aikana lyhyistä fyysisen aktiivisuuden jaksoista. Lapsella on luontainen
tarve aktiivisuuteen eli liikkumiseen. (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset, 2005, s.
9–11.) Jo alle kouluikäisten lasten ruutuaktiivisuus eli television katselu ja tietokoneella
vietetty aika on lisääntynyt. Terveyden kannalta istuminen ja muu vähän fyysistä
aktiivisuutta sisältävä elämäntapa on ongelma. (Laakso, 2007, s. 26.) Lasten
mediabarometritutkimuksen (2010) tuloksissa todetaan, että tutkimukseen osallistuneista
77 prosentilla lapsista on televisio omassa käytössä, tietokone 48 prosentilla lapsista ja
pelikonsoli 34 prosentilla lapsista. Tutkimukseen osallistuneista 0-8 vuotiaista lapsista 86
prosenttia sai katsoa televisiota tai muita tallenteita. (Suoninen, 2010, s. 16-18.)
Suositusten mukaisella liikunnan määrällä on myös lapsen terveyteen liittyviä perusteita.
Liikkuminen on fyysisen kasvun ja kehityksen edellytys. Liikkuminen kuormittaa kehon
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eri osia monipuolisesti ja näin vahvistaa sidekudoksia, jänteitä ja luukudosta. Liikkuminen
hengästymiseen asti on tärkeää myös lapsen hengitys- ja verenkiertoelimistön kehittymisen
kannalta. (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset, 2005, s. 10.)

Yhdysvaltalaiset The National Association for Sport and Physical Education (NASPE) suositukset eroavat suomalaisista varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksista liikunnan
määrän osalta. Suositusten (NASPE Standards) mukaan esikoululainen lapsi tarvitsee
liikuntaa vähintään 60 minuuttia päivässä. Liikunnan intensiteetti on määritelty niin, että
60 minuutin päivittäisen liikunta-annoksen tulisi sisältää myös kovaa fyysistä rasitusta.
(NASPE, 2006.) Myös Maailman terveysjärjestö (WHO) suosittelee esikoululaiselle
vähintään 60 minuuttia kohtalaisen raskasta liikuntaa päivittäin. Suositusten mukaan suurin
osa liikunnasta tulisi olla aerobista eli kestävyysliikuntaa. (WHO, 2010, s. 20.)

Fyysisen aktiivisuuden määrää päiväkotiolosuhteissa on tutkittu, ja tulokset ovat olleet
samankaltaisia: kahden tunnin reippaan liikunnan suositus ei toteudu päiväkotilapsilla.
Soini et al. (2012) tutkivat kolmivuotiaiden päiväkotilasten fyysisen aktiivisuuden määrää:
yksikään tutkimukseen osallistuneista lapsista (n=74) ei saavuttanut varhaiskasvatuksen
määrällistä tavoitetta. Jämsénin et al. (2013) tutkimuksessa fyysistä aktiivisuutta mitattiin
havainnoimalla. Lasten fyysinen aktiivisuus oli aktiivisuustasoltaan kevyttä yli 50
prosenttia päiväkodissa vietetystä ajasta.

4.2 Fyysisen aktiivisuuden laatu

Varhaiskasvatuksen

liikunnan

suositusten

mukaan

liikunnan

laatua

kuvataan

monipuolisella päivittäin toteutettavalla ja mahdollistettavalla motoristen perustaitojen
harjoittelulla erilaisissa ympäristöissä. Motoriset perustaidot automatisoituvat useiden
toistojen myötä. (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset, 2005, s. 12.) Motoristen
perustaitojen perustana ovat tasapainotaidot, käsittelytaidot ja liikkumistaidot. Motorisia
perustaitoja

ovat

kävely,

juoksu,

hyppääminen,

heittäminen,

kiinniottaminen,

potkaiseminen ja lyöminen. Motoriset perustaidot taas ovat perustana lajitaitojen
oppimiselle, joten perustaitojen automatisoituminen ennen kouluikää on tärkeää.
(Numminen, 1996, s. 24–26, 60.)
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Varhaiskasvatuksen

liikunnan

suositusten

mukaan

lapsen

tulee

antaa

liikkua

päivähoitopäivän aikana mahdollisimman paljon ja lapsen mahdollisuuksia omaehtoiseen
liikuntaan tulee lisätä. Aikuisen tehtävä on järjestää oppimisympäristö niin, että lapsella on
mahdollisuuksia harjoitella kehon liikuttamista itsenäisesti. Kehonosien hahmottamista ja
nimeämistä tulee harjoitella tavallisten hoitotilanteiden osana ja kannustaa lasta
omatoimisuuteen motoriikkaa vaativissa tehtävissä, kuten pukemisessa. Kehonhahmotus
on myös perusta kehonkuvan syntymiselle, ja hyvä kehonkuva on puolestaan keskeinen
tekijä hyvän minäkuvan syntymisessä. (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset, 2005, s.
14.)

Kasvattajan rooli on tarjota lapsille monipuolisia tasapaino-, tunto- ja liikeaistimuksia
maku-, haju-kuulo- ja näköaistimusten lisäksi (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset,
2005, s. 15). Aistitoimintojen yhdistymistä, eli sitä miten aistitieto järjestyy käyttöä varten,
sanotaan sensoriseksi integraatioksi. Se saa kaikkien aistien välittämän tiedon toimimaan
yhdessä ja näin muodostaa perustan persoonallisuuden kehitykselle. (Numminen, 1996, s.
72.) Kasvattajan rooli on auttaa lasta suuntaamaan huomionsa kohti oleellista aistitietoa.
Esimerkiksi puolapuiden kiipeämisessä kasvattaja voi neuvoa lasta tarttumaan oikealla
otteella kiinni, jotta ote on tarpeeksi pitävä. Laadukasta liikuntakasvatusta on myös lapsen
rohkaiseminen leikkimään ja liikkumaan toisten lasten kanssa. (Varhaiskasvatuksen
liikunnan suositukset, 2005, s. 15.)

4.3 Liikuntakasvatuksen suunnittelu ja toteutus

Liikuntakasvatuksella

on

kaksi

selkeää

tavoitetta:

kasvattaminen

liikuntaan

ja

kasvattaminen liikunnan avulla. Tavoitteellisessa liikuntakasvatuksessa lapselle tulee antaa
mahdollisuus osallistua ohjattuihin liikuntatuokioihin useita kertoja viikossa sekä sisällä
että ulkona. Liikunnan avulla voidaan siis tukea lapsen fyysistä, psyykkistä, emotionaalista
ja sosiaalista kehittymistä. (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset, 2005, s. 17.)

Huolellisella suunnittelulla varmistetaan liikunnan monipuolisuus sekä lapsilähtöisyys.
Suunniteltaessa tulee huomioida, miten lasten omaehtoista liikuntaa voitaisiin tukea ja
liikunnan kokonaismäärää lisätä, jotta päivittäinen liikunnan määrän suositus toteutuisi.
(Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset, 2005, s. 17.) Suunnittelun aloitusvaiheessa on
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tärkeää tietää lasten kehitys- ja taitotaso. Vuosisuunnitelmaan kirjataan kaikki teemat ja
ideat, joita vuoden aikana tullaan käyttämään. Suunnittelussa tulee kuunnella myös lasten
vanhempien toiveita. Kausisuunnitelma on tarkempi, noin kuukauden mittainen kuvaus
suunnitelmasta. Siihen kirjataan välineiden ja telineiden monipuolinen käyttö ja
varmistetaan,

että

kaikki

havaintomotoriset

ja

motoriset

perustaidot

pääsevät

harjaantumaan. (Numminen, 1996, s. 112; Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset, 2005,
s. 18.) Yksittäiset tuokiosuunnitelmat ovat tarkempia kuvauksia tunnin kulusta, ja niihin
kirjataan harjoiteltavat taidot ja sisällöt, eriyttämisen tarve sekä opetusmenetelmät
(Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset, 2005, s. 18; Numminen, 1996, s. 115).
Suunnitellulla tuokiolla jää aikaa myös palautteen antamiselle (Varhaiskasvatuksen
liikunnan suositukset, 2005, s. 18).

Varhaiskasvatussuunnitelmassa (2005, s. 26) mainitaan kuusi keskeistä sisältöä, jotka
rakentuvat orientaatioiden varaan. Varhaiskasvatuksessa ei ole tarkoitus opiskella eri
oppiaineiden sisältöjä, vaan orientaatioilla tarkoitetaan sellaisia valmiuksia, joilla lapsi
pystyy vähitellen perehtymään ympäröivän maailman monimuotoisiin ilmiöihin sekä
ymmärtämään ja kokemaan niitä. Orientaatioita ovat matemaattinen, luonnontieteellinen,
historiallis-yhteiskunnallinen,

esteettinen,

eettinen

ja

uskonnollis-katsomuksellinen

orientaatio. Nämä orientaatiot integroituvat myös liikuntakasvatustilanteisiin. Esimerkiksi
esteettinen orientaatio voidaan integroida tanssikasvatukseen.

Ohjaajalla on liikuntatuokiolla suuri merkitys. Pedagogiset ratkaisut vaikuttavat oleellisesti
motivaatioilmastoon ja tuokion ilmapiiriin. (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset,
2005, s. 20) Motivaatioilmastolla tarkoitetaan toiminnan psykologista, koettua ilmapiiriä,
joka ohjaa toiminnan tavoitteita (Liukkonen, Jaakkola & Soini, 2007, s. 162). Kasvattaja
ohjaa tuokiota niin, että lasten omille havainnoille, tutkimiselle ja kokeilemiselle jää tilaa.
Autonomian kokemusta liikuntatuokiolla voidaan vahvistaa antamalla lapsen itse valita
taitotasolleen sopivia tehtäviä. Opetuksen organisoinnissa tulee kiinnittää huomiota myös
opetustyyleihin. (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset, 2005, s. 21.)

Liikuntatuokioiden toteutuksessa arviointi on myös keskeinen oppimisprosessin osa.
Kasvatushenkilöstön tulee havainnoida ja arvioida lasten liikkumisen määrää ja laatua sekä
motoristen perustaitojen ja havaintomotoristen taitojen kehittymistä. Arvioinnin avulla
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voidaan kehittää myös suunnittelua, jos huomataan joidenkin taitojen tarvitsevan
lisäharjoitusta.

Esikouluikäisten

lasten

liikkumisessa

havainnoitavia

asioita

ovat

esimerkiksi osaako lapsi tehdä kehon keskilinjan ylittäviä liikkeitä, millainen tasapaino
lapsella on, liikkuuko lapsi reippaasti vähintään kaksi tuntia päivässä ja miten lapsi
suhtautuu itseensä ja omaan osaamiseensa. (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset,
2005, s. 21–24.)

4.4 Liikuntaympäristö

Päiväkotien tilasuunnittelun lähtökohtana pidetään päiväkodin toiminta-ajatusta ja sille
asetettuja tavoitteita. Suunnittelussa otetaan huomioon päiväkodin toiminta-aika, työ- ja
toimintatavat sekä lapsiryhmien koot. Tilojen tulisi olla sellaisia, että niitä voidaan käyttää
useaan eri tarkoitukseen. (Ruokonen, et. al., 2009, s. 11.) Lasten liikuntaympäristön pitäisi
olla suunniteltu arkkitehtuuriltaan ja varustukseltaan lasten tarpeet huomioon ottaen
(Zimmer, 2002, s. 161).

Päivähoidossa aikuisen tehtävänä on tarjota lapsille erilaisia leikki- ja liikuntaympäristöjä
sekä välineitä, jotta motoristen perustaitojen harjoittelu olisi mahdollista. Sisällä nämä
ympäristöt pitävät sisällään eri tilat (esimerkiksi musiikkiliikuntaan tarkoitetut), telineet ja
rakenteet. (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset, 2005, s. 26–27.) Monella
päiväkodilla on käytössään liikuntaan suunniteltu oma tilansa, mikä ei saisi kuitenkaan
rajoittaa liikuntaa vain tähän kyseiseen tilaan. Päiväkodin muut tilat sopivat myös hyvin
liikuntatiloiksi, ja tällaisia tiloja ovat muun muassa käytävät, sisäänkäyntiaulat,
nurkkaukset sekä kattoihin kiinnitettävät köydet. (Zimmer, 2002, s 162–164.)

Ulkoilualueiden suunnitteluun vaikuttavat päiväkodin sijainti, käytettävissä olevan alueen
suuruus sekä taloudelliset seikat (Zimmer, 2002, s. 162, 170). Ulkona tulee huomioida
erilaiset vuodenajat ja niiden tarjoamat mahdollisuudet: erilaiset hiekat, nurmi, metsä, vesi,
lumi, jää sekä puistojen tarjoamat mahdollisuudet (Varhaiskasvatuksen liikunnan
suositukset, 2005, s. 26). Ulkona lapset saavat erilaisia aistikokemuksia tunnustellen,
koskettamalla, haistamalla, kuulemalla ja näkemällä (Zimmer, 2002, s. 169). Päiväkotien
pihoissa kuuluisi RT-ohjeen (RT 89–10966, s. 10) mukaan olla hiekkalaatikko, kiikut,
kiipeilyteline, liukumäki sekä pelikenttä. Pihalla pitäisi myös olla nurmialue ja talvisin
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mahdollisuus luistelukentälle (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset, 2005, s. 26–27).
Piha-alueen pitää olla hyvin valvottavissa ja hyvin valaistu, eikä se saa sisältää
katvealueita, jotka haittaavat näkyvyyttä. Leikkivälineillä on oltava huolto- ja
turvallisuussuunnitelma. Pihoille suositellaan vaihtelevia pinnanmuodostuksia, joiden
avulla toimintamahdollisuudet lisääntyvät. (Ruokonen et al., 2009, s. 12.)

Aikuisen tehtävänä on huolehtia erilaisten ympäristöjen oikeanlaisesta käytöstä
turvallisuusnäkökulmasta (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset, 2005, s. 27).
Liikuntavälineitä ja telineitä käytettäessä ei koskaan voida välttää kaikkia vaaroja, ja
henkilökunta joutuu päiväkodeissa ratkaisemaan sen, mikä on sallittua ja mikä ei. Lasten
pitää kuitenkin oppia arvioimaan omat fyysiset voimansa ja kykynsä, sillä ne lapset, jotka
eivät ole oppineet, miten oikeasti kaadutaan, loukkaantuvat tositilanteessa helpommin.
(Zimmer, 2002, s. 173–175.)

4.5 Välineet

Jokaisen päiväkodin pitäisi omistaa lasten liikunnan perusvälineistö, välineiden määrän
täytyisi olla riittävä, ja lapsilla tulisi olla mahdollisuus käyttää välineitä ”vapaan leikin”
aikana. Hyvä liikuntaväline on myrkytön ja kestävä, iälle ja kehitystasolle sopiva,
liikkumiseen innostava ja omatoimisuutta tukeva, muunneltava ja monikäyttöinen.
(Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset, 2005, s. 28; Zimmer, 2002, s. 164.) Välineiden
käytöllä on lasten kehityksen kannalta monta merkitystä: välineet tuovat arkeen vaihtelua,
iloa ja elämyksiä, lapset kokevat onnistumisia, luovuus ja mielikuvitus kehittyvät, aistien ja
lihasten yhteistoiminta vahvistuu, koordinaatio kehittyy, tilan ja suuntien ymmärtäminen
paranee, keskittymiskyky saa harjoitusta, voimankäyttö saa harjoitusta sekä lapset saavat
mahdollisuuden pari- ja ryhmätyöskentelyn kehittämiseen. (Karvonen, Siren-Tiusanen &
Vuorinen, 2003, s. 160.)

Alle kolmivuotiaiden lasten perusvälineistö sisältää suositusten mukaan seuraavat välineet:
erikokoiset ja eripainoiset pallot, hernepussit, päällä istuttavat mopot ja autot, trampoliini,
patjoja, voimistelupenkkejä, renkaat, leikkivarjo ja mailoja. Ulkoleikkeihin suositellaan
vedettäviä ja työnnettäviä välineitä, päällä istuttavia välineitä sekä erilaisia palloja. 3–6vuotiaiden lasten välineistöön pitäisi suositusten mukaan kuulua kaikki aiemmin mainitut
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välineet, vanteita, hyppynaruja, huiveja, sählymailoja, lyhytvartisia mailoja, tasapainoa
kehittäviä välineitä, ilmapalloja ja liikuntamusiikkia. Ulkokäytössä lapsilla tulisi olla
samoja välineitä, kuin alle kolmivuotiaillakin: erilaisia mailoja, koripallokori, vanteita,
hyppynaruja,

twist-kuminauha,

pyöriä,

potkulautoja,

pihakartta

sekä

kuvia

kuvasuunnistukseen. Itse tehdyt välineet toimivat lasten käytössä myös hyvin
(Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset, 2005, s. 28–30.)

4.6 Yhteistyö vanhempien kanssa

Lasten vanhempien ja kasvatushenkilöstön aktiivinen ja vastavuoroinen yhteistyö on
tärkeää. Lasten liikkumisessa vanhempien esimerkillä ja asenteella on suuri merkitys.
Tämän

vuoksi

liikuntakasvatuksessa

tulee

hyödyntää

kasvatuskumppanuutta.

(Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset, 2005, s. 31.) Kasvatuskumppanuus kuvataan
valtakunnallisissa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005, s. 31) vanhempien ja
päiväkodin

henkilöstön

väliseksi

kasvatusyhteistyöksi.

Kasvatuskumppanuudessa

sitoudutaan toimimaan yhdessä lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen prosessien
tukemisessa.

(Varhaiskasvatussuunnitelman

perusteet,

2005,

s.

31–32.)

Kasvatuskumppanuutta ohjaa neljä periaatetta: kuuleminen, kunnioitus, luottamus ja
dialogi. Kuuleminen on suhde toiseen ihmiseen, taito asettua kuuntelemaan toisen ihmisen
asiaa, ajatuksia ja puhetta. Kunnioitus kasvatuskumppanuudessa tarkoittaa toisen
hyväksymistä ja arvostusta sellaisena kuin hän on. Kasvatuskumppanuudessa luottamus
rakentuu vanhempien mahdollisuudesta vaikuttaa lasten hoitoon, opetukseen ja
kasvatukseen
työntekijöiden

liittyviin
ja

asioihin.

vanhempien

Tavoite

on

vuoropuhelulle.

luoda

luottamuksellinen

Dialogi

toteutuu

ilmapiiri

tasa-arvoisessa

vuoropuhelussa kuulemisen, kunnioituksen ja luottamuksen periaatteita noudattaen.
(Kaskela & Kekkonen, 2007 s. 32–39.)

Yhteistyötä toteutetaan normaalissa päiväkotiarjessa. Kasvatushenkilöstön tehtävä on antaa
lasten vanhemmille tietoa liikunnan merkityksestä kokonaisvaltaiselle kehitykselle.
Kannustamalla vanhempia yhteisiin liikuntaleikkeihin lapsen kanssa taataan, että lapsi
liikkuu vielä päiväkotipäivän jälkeenkin. Näin varmistetaan, että lapsi saa tarvittavan
määrän, eli kaksi tuntia reipasta liikuntaa päivittäin. (Varhaiskasvatuksen liikunnan
suositukset, 2005, s. 32.)
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Yhteenvetona voidaan todeta, että tasapainoiseen kasvuun, kehitykseen ja terveyteen
tarvitaan päivittäistä fyysistä aktiivisuutta (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset,
2005, s. 10). Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset on tehty siitä syystä, että
tämänhetkisillä liikuntamäärillä lasten kokonaisvaltainen kasvu ja kehitys ovat vaarassa
(Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset, 2005, s. 3). Tutkimuksemme pohjaa näiden
suositusten toteutumisen tutkimiselle. Ennen varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten
avaamista selvensimme kuitenkin aihepiirejä suositusten takana. Tutkimuksemme
teoriaosuus antaa työllemme vahvan pohjan ensin kertomalla kontekstista, jossa
kohderyhmämme eli esiopetusryhmät toimivat, ja sitten kuvaamalla fyysisen aktiivisuuden
merkitystä

lapsen

kokonaisvaltaisen

kasvun

ja

kehityksen

kannalta.

Fyysiseen

aktiivisuuteen vaikuttavat erilaiset asiat, jotka koimme tärkeäksi teemaksi osana
tutkimuksen teoriaosuutta. Fyysinen aktiivisuus esiintyy lapsilla leikin muodossa, joten
leikki oli tärkeää tuoda osaksi tutkimustamme.
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5 TUTKIMUKSEN TEHTÄVÄT
Tutkimuksen tehtävänä on selvittää, toteutuvatko varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset
kolmessa oululaisessa esiopetusryhmässä fyysisen aktiivisuuden määrän ja laadun,
liikuntakasvatuksen suunnittelun ja toteutuksen, liikuntaympäristön, liikuntavälineiden
sekä vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön suhteen. Tutkimuksemme päätehtävä on
selvittää:

– Miten varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset toteutuvat kolmessa oululaisessa
esiopetusryhmässä?

Lasten tulisi saada päivittäin kaksi tuntia reipasta ja hengästyttävää liikuntaa – toteutuuko
fyysisen aktiivisuuden suositus esiopetusryhmän lapsilla? Lapsille pitäisi järjestää
päivittäin mahdollisuuksia harjoitella motorisia perustaitoja erilaisissa ympäristöissä –
miten

liikunnan

laatu

toteutuu?

Päivittäinen

monipuolinen

ja

tavoitteellinen

liikuntakasvatus on varhaiskasvattajien vastuulla – toteutuuko liikuntakasvatuksen
suunnittelu ja toteutus esiopetusryhmässä? Liikuntaympäristön pitäisi olla liikuntaan
houkutteleva ja liikuntavälineiden lasten saatavilla – miten esiopetusryhmässä on toteutettu
liikuntaympäristö ja liikuntavälineiden käyttö? Liikunnan suhteen tapahtuvan yhteistyön
lapsen vanhempien kanssa tulisi olla aktiivista ja vastavuoroista – toteutuuko
esiopetusryhmässä yhteistyö vanhempien kanssa liikunnan suhteen?
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN
Tässä tutkimuksessa selvitämme, toteutuvatko varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset
kolmessa

oululaisessa

liikuntakasvatuksen

esiopetusryhmässä.

toteutumista

Tutkimuksemme

esiopetusryhmissä,

vaan

ei

pyri

pyrimme

yleistämään
syventymään

aiheeseen erilaisia menetelmiä käyttäen. Tässä luvussa kuvaamme käyttämämme
tutkimusmenetelmän sekä esittelemme tutkimuskohteita, -menetelmiä ja aineistonkeruun
toteutusta.

6.1 Tapaustutkimus

Tutkimuksemme on tapaustutkimus. Tapaustutkimus valikoitui lähestymistavaksemme,
sillä halusimme ottaa tarkasteluun muutaman toisiinsa suhteessa olevan tapauksen ja tutkia
niitä tutkimuksemme teemojen edellyttämällä tavalla, eli monipuolisesti ja kattavasti.
Tapaustutkimuksissa valitaan usein tutkittavaksi yksi tapaus tai muutama toisiinsa
suhteessa oleva tapaus (Saarela-Kinnunen & Eskola, 2010, s.190). Tähän tutkimukseen
valitsimme kolme toisiinsa suhteessa olevaa tapausta. Tapauksina ovat kolme
esiopetusryhmää oululaisissa päiväkodeissa. Tutkimuspäiväkotiemme suhde toisiinsa
muodostuu siten, että kaikki päiväkodit ovat Oulun kaupungin ylläpitämiä päiväkoteja,
joten niillä on saman kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma ohjeenaan. Lisäksi tutkittavat
ryhmät ovat esiopetusryhmiä, joten lapset ovat iältään saman ikäisiä.

Tapaustutkimustutkimuksissa voidaan yleisesti perustella, mitä tapaus edustaa, ja mihin
kontekstiin se liittyy: tapaustutkimus siis edellyttää tietoa oloista ja ympäristöistä, joista
tutkimuskohde tulee. Yhtenä tapaustutkimuksen piirteenä pidetään sitä, että tapaus edustaa
itsensä ohella myös jotakin yleistä, esimerkiksi toiminta-alaa. (Ronkainen, Pehkonen,
Lindblom-Ylänne & Paavilainen, 2013, s. 68–69.) Tutkimuskohteen valintaan voidaan
vaikuttaa valitsemalla tutkimuskohteet erilaisten kriteerien avulla. Tapaus voi olla
mahdollisimman tyypillinen, tai se voi olla rajatapaus, ainutkertainen, poikkeuksellinen,
opettavainen tai mahdollisesti paljastava (Syrjälä & Numminen, 1988, s. 8, 19.) Tapaukset
pyrimme valitsemaan niin, että ne edustaisivat erilaisia päiväkoteja, mutta kuitenkin
antaisivat

mahdollisimman

tyypillisen

kuvan

päiväkodeista

kokonaisuudessaan.

Tarkoituksenamme ei ole kuitenkaan yleistää, vaan käsitellä jokainen päiväkoti omana
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tapauksenaan. Erilaisuuden kriteereinä pidämme seuraavia perusteluita: yksi päiväkodeista
on liikuntapainotteinen päiväkoti, jossa Liikkuva varhaiskasvatus -hankkeen avulla
liikuntakasvatuksen suunnittelu ja toteutus on viety pidemmälle kuin kahdessa muussa
tutkittavassa päiväkodissa. Toinen päiväkoti on rauhallisessa taajamassa sijaitseva iso
päiväkoti, jossa hanketyöskentelyssä tehtävä liikuntasuunnitelma on vasta suunnittelun
tasolla. Kolmas päiväkoti on kaupunkiympäristössä sijaitseva pienempi päiväkoti, jossa
liikuntahanketta ei ole vielä aloitettu millään tasolla. Toisin sanoen päiväkodit ovat
erilaisia sijainniltaan (liikuntaympäristönsä) ja liikuntahankkeen vaiheeltaan.

Tutkimuksemme on sekä laadullinen että määrällinen. Tutkimuksemme sisältää mitattavan
käsitteen, eli fyysisen aktiivisuuden määrän, joten määrällisen tutkimustavan käyttäminen
on perusteltua. Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen sanotaan eroavan toisistaan siinä,
mihin tutkimuksessa kiinnitetään huomiota. Ero näiden kahden näkökulman välille tulee
yksinkertaisesti siitä, että määrällinen tutkimus hyödyntää mitattavuutta ja numeroita, kun
taas laadullinen tutkimus käyttää kieltä ja tekstiä (Ronkainen et al., 2013, s. 80.)

Hirsjärven, Remeksen & Sajavaaran (2009) mukaan laadullisessa tutkimuksessa kuvataan
todellista elämää ja kohdetta tutkitaan kokonaisvaltaisesti. Laadullisessa tutkimuksessa
tiedonhankinta tapahtuu tutkittaville luonnollisissa ja todellisissa tilanteissa. Omiin
havaintoihin ja haastatteluihin perustuva aineiston kerääminen on tyypillistä laadulliselle
tutkimukselle. Laadullisessa tutkimuksessa aineisto kerätään usein ”kentällä”, jossa on
mahdollista luoda suora ja henkilökohtainen suhde tutkittaviin henkilöihin: saada tietoa
siitä, kuinka he ajattelevat ja toimivat jokapäiväisessä elämässään. Laadullisessa
tutkimuksessa on tapana valita kohdejoukko tarkoituksenmukaisesti, ei siis käyttäen
satunnaisotantaa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, s.160–161, 164; Patton, 2002, s.
48.) Valitsimme laadullisen tutkimuksen näkökulman tutkimuksemme lähtökohdaksi, sillä
pyrimme

saamaan

kokonaisvaltaisen

kuvan

tutkimastamme

ilmiöstä,

eli

varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten toteutumisesta.

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa keskeistä on aiempien tutkimusten johtopäätösten ja
teorioiden hyödyntäminen sekä koejärjestelyiden ja aineiston keruun suunnitelmien
tekeminen niin, että havaintoaineisto soveltuu numeraaliseen mittaamiseen (Hirsjärvi et al.,
2009, s. 140). Kvantitatiivisessa tutkimuksessa hyödynnetään määrällisyyttä: usein määrät
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tiivistetään

tunnusluvuiksi

ja

ne

analysoidaan

tilastollisesti

tai

mallinnetaan

matemaattisesti. Tutkimusta voidaan sanoa kvantitatiiviseksi, jos siinä on mitattu jotakin.
Ennen analysointivaihetta vastaukset tallennetaan havaintomatriisille. Kvantitatiivisen
aineiston analyysissä voidaan käyttää erilaisia tilasto-ohjelmia, mutta aina analyysi ei vaadi
mekaanista tietokoneohjelman käyttöä. Päätelmät tuodaan esille taulukoiden avulla.
(Ronkainen et al., 2013, s. 83–84; Hirsjärvi, et al., 2009, s. 140.) Valitsimme
kvantitatiivisen tutkimuksen näkökulman täydentämään tutkimustamme, sillä osa
keräämästämme aineistosta pääsee esille vain määrällisin keinoin.

Kvantitatiivisesta

tutkimuksesta poiketen perusjoukkomme ei ole kovin suuri, eikä siitä oteta otosta.

6.2 Aineistonkeruu

Laadullisen

tutkimuksen

yleisimpiä

aineistonkeruumenetelmiä

ovat

haastattelu,

havainnointi, kysely ja erilaisiin dokumentteihin perustuva tieto. Edellä mainittuja
menetelmiä voidaan käyttää yksinään tai rinnan riippuen tutkimusongelmasta ja
tutkimusresursseista. (Tuomi & Sarajärvi., 2009, s. 71.) Tässä tutkimuksessa käytimme
yhtä aikaa kolmea aineistonkeruumenetelmää: Polarin aktiivisuusmittareita, havainnointia
sekä haastattelua. Usean aineistonkeruumenetelmän käyttäminen on tapaustutkimukselle
ominaista (Saarela-Kinnunen et al., 2010, s. 190). Yleisesti ajatellaan, että tapaustutkimus
kuuluu laadullisen tutkimuksen piiriin, mutta siihen voi myös liittyä määrällistä tutkimusta
(Ronkainen et al., 2013, s. 69). Tapaustutkimusta tehdessä on tärkeää, että aineisto
muodostaa kokonaisuuden eli tapauksen (Saarela-Kinnunen et al., 2010, s. 191).

Mittareiden kehittelyn aloitimme siitä, mitä halusimme milläkin menetelmällä saavuttaa.
Seuraavassa taulukossa on yhteenveto käyttämistämme aineistonkeruumenetelmistä.
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Taulukko 1. Tutkimuksessa käytettävät mittarit

Mittari

Mitä haluttiin selvittää

Polar aktiivisuusmittari

Lasten fyysisen aktiivisuuden määrä koko
päivän aikana

Havainnointi

Päiväkodin
liikuntavälineet,
liikuntaympäristö, liikunnan laatu

Haastattelu

Yhteistyö liikunnan suhteen vanhempien
kanssa, liikuntakasvatuksen suunnittelu ja
toteutus, liikunnan laatu

Polarin aktiivisuusmittareilla (liite 1) selvitimme fyysisen aktiivisuuden määrää päivän
aikana. Havainnoinnin avulla halusimme saada selville, millainen välineistö päiväkodissa
on käytössä, millainen päiväkodin sisä- ja ulkoympäristö on liikuntaympäristönä sekä
miten liikunnan laatu toteutuu. Havainnointia varten teimme havainnointikaavakkeen
varhaiskasvatuksen

liikunnan

suositusten

mukaan.

(Varhaiskasvatuksen

liikunnan

suositukset, 2005, s. 12–15, 25–30.) Lisäsimme muutaman havainnointikohdan myös
amerikkalaisesta

EPAO

(Enviroment

Policy

Assessment

and

Observation)

-

havainnointikaavakkeesta (Lynn, Maalouf, Evers, Davis, Griffin, 2013). Haastattelua
varten teimme teemahaastattelun mukaisesti teemoihin jaetun haastattelun rungon, jonka
aihepiirit olivat yhteistyö vanhempien kanssa liikunnan suhteen, liikuntakasvatuksen
suunnittelu ja toteutus sekä liikuntakasvatuksen laatu. Haastattelun kysymykset
pohjautuivat varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksiin. (Varhaiskasvatuksen liikunnan
suositukset, 2005, s. 12–23, 31–32.)

Aineistonkeruun aikana ja sen jälkeen tutkimuksen kaksi keskeistä käsitettä ovat
luottamuksellisuus ja anonymiteetti. Myös tietojen käsittelyn jälkeen tutkimusta
raportoitaessa sekä julkaisuvaiheessa on pidettävä huolta tietojen luottamuksellisesta
säilyttämisestä ja anonymiteettisuojasta. (Eskola et. al, 2008, 56–57.) Nimesimme
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tutkittavat päiväkodit kirjaimin X, Y ja Z, joten päiväkotien nimet eivät tule missään
tutkimuksen vaiheessa ilmi. Haastattelujen litteroinneissa nimesimme lastentarhanopettajat
päiväkodin kirjaimen mukaan: ltoX, ltoY1, ltoY2 ja ltoZ. Säilytimme tutkimusaineiston
suojatusti ja se oli ainoastaan meidän käytettävissämme. Näin ollen tutkimuspäiväkoteihin,
haastateltaviin lastentarhanopettajiin tai tutkittaviin esikoululaisiin liittyvät tiedot eivät
tulleet missään tutkimuksen vaiheessa ilmi. Tutkittavien on siis turvallista osallistua
tutkimukseen ja kertoa luottamuksellisesti tutkittavasta ilmiöstä.

6.2.1 Kohderyhmä

Keräsimme tutkimusaineiston tammikuussa 2014, kun olimme saaneet luvat tutkimuksen
toteuttamiseen.

Tutkimusta

varhaiskasvatuksen

varten

palvelujohtajalta

tarvitsimme
sekä

tutkimusluvan
lasten

Oulun

vanhemmilta

kaupungin
(liite

2).

Tutkimuskohteenamme oli kolme oululaista esiopetusryhmää, jotka ovat esiteltyinä alla
olevassa taulukossa.

Taulukko 2. Tutkimukseen osallistuvien esiopetusryhmien kokoonpanot

Päiväkoti

Lapsia
Lapset
päiväkodissa jaettu
(N)
ryhmään
(N)

Esiopetusryhmän Ryhmässä
henkilökunta (N) lapsia (N)

Lupa
osallistua
tutkimukseen
(N)

X

95

4

2 lto

18

16

Y

123

7

4 lto

36

26

Z

74

5

1 lto

10

10

Tutkittavat päiväkodit ovat Oulun kaupungin päiväkoteja, kaikki keskenään hieman
erilaisia. Ensimmäinen päiväkodeista on liikuntapainotteinen päiväkoti X, jossa on
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yhteensä 95 lasta, jotka on jaettu neljään ryhmään. Tutkimukseen osallistuvassa
esiopetusryhmässä on 18 lasta, joista 16 sai huoltajan luvan osallistua tutkimukseen.
Esiopetusryhmän toiminnasta vastaa kaksi lastentarhanopettajaa. Samassa ryhmässä on
myös viisivuotiaita, joiden toiminnasta vastaa lastenhoitaja. Toinen päiväkodeista on
taajamaympäristössä sijaitseva päiväkoti, Y. Päiväkodissa on 123 lasta, jotka on jaettu
seitsemään ryhmään. Tutkimukseen osallistuvassa esiopetusryhmässä on 35 lasta, joista 26
sai huoltajan luvan osallistua tutkimukseen. Ryhmän toiminnasta vastaa neljä
lastentarhanopettajaa ja avustaja. Kolmas tutkimuspäiväkoti on kaupunkiympäristöön
sijoittuva päiväkoti. Z-päiväkodissa on 74 lasta viidessä ryhmässä. Tutkimukseen
osallistuvassa esiopetusryhmässä on 10 lasta, jotka kaikki osallistuivat tutkimukseen.
Ryhmän toiminnasta vastaa yksi lastentarhanopettaja.

6.2.2 Fyysisen aktiivisuuden mittaaminen

Lapsen fyysinen aktiivisuus on moniulotteisempaa kuin aikuisen. Se on pyrähdyksittäistä
ja tempoltaan vaihtelevaa, mikä tekee aktiivisuuden subjektiivisesta arvioinnista
haasteellista.

Aktiivisuuden

arviointimenetelmät

voidaan

jakaa

subjektiivisiin

ja

objektiivisiin menetelmiin. Subjektiivisilla menetelmillä tarkoitetaan havainnointia,
haastattelua, kyselyä tai päiväkirjaa. (Aittasalo, Tammelin, Fogelhom, 2010.) Havainnointi
suoritetaan yleensä rajoittuneina ajankohtina ja tietyissä ympäristöissä, mikä vaikeuttaa
aktiivisuuteen käytetyn ajan kokonaiskuvan muodostamista. Havainnointia nopeampi
tutkimusmenetelmä on kyselylomake ja päiväkirja. (Nupponen et al., 2010, s. 16–17.)
Edellä mainittuja menetelmiä tarkempaa ja luotettavampaa tutkimustietoa saadaan
objektiivisilla menetelmillä. Askelmittari, kiihtyvyysmittari ja sykemittari ovat yleisiä
fyysisen

aktiivisuuden

arviointimenetelmiä.

Objektiivisissa

menetelmissä

virhemahdollisuus on pienempi kuin subjektiivisissa menetelmissä, koska tiedon
tuottaminen ja tallennus tapahtuvat mekaanisesti tai elektronisesti. (Aittasalo et al., 2010.)
Useiden mittarien käyttö rinnakkain lisää tutkimuksen luotettavuutta (Nupponen et al.,
2010, s. 21).

Tässä tutkimuksessa käytämme Polar-aktiivisuusmittareita, joiden avulla selvitämme
tutkimukseemme osallistuvien esiopetusryhmien lasten fyysisen aktiivisuuden määrää.
Tutkimme, toteutuuko päivittäinen kahden tunnin reippaan liikunnan suositus. Polar-
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aktiivisuusmittarit olemme saaneet käyttöömme oululaisen Liikkuva varhaiskasvatushankkeen kautta sekä Polar Electro Oy:ltä Kempeleestä. Mittareihin kirjattiin lapsen nimi,
syntymäaika, pituus ja paino. Lapsen esitiedot kerättiin tutkimusluvan yhteydessä.
Taulukossa 3 ja 4 on esitettynä tutkimukseen osallistuneiden lasten paino- ja
pituuskeskiarvot.

Taulukko 3. Tutkimukseen osallistuneiden lasten painokeskiarvo

Sukupuoli

N

Keskiarvo (kg)

Keskihajonta

Poika

30

24,3

4,4

Tyttö

22

23,6

4,8

Taulukko 4. Tutkimukseen osallistuneiden lasten pituuskeskiarvo

Sukupuoli

N

Keskiarvo (cm)

Keskihajonta

Poika

30

120,9

4,7

Tyttö

22

119,8

5,0

Näiden tietojen (pituus ja paino) avulla mittarista oli mahdollista nähdä myös päivittäinen
energiankulutus. Mittareihin asetettiin lisäksi reippaan liikunnan tavoiteaika eli 120
minuuttia.

Aktiivisuusmittari kertoo lapsen aktiivisuustason helposti ymmärrettävällä tavalla kehon
liikkeiden perusteella. Mittaria pidetään ranteessa kellon tavoin koko päivän ajan.
Varsinaiseen harjoitteluun, kuten juoksemiseen, käytetty aika on helppo kirjoittaa muistiin,
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mutta päivittäisen aktiivisuuden ja passiivisuuden, kuten istumisen, määrää on hankala
muistaa ja arvioida. Objektiivinen mittaus saattaa tuottaa yllättäviä tuloksia liikunnan
määrästä, sillä subjektiivisilla menetelmillä, kuten havainnoimalla, ei pystytä näkemään
kaikkea lapsen liikkumista. Polar-aktiivisuusmittari kertoo päivittäisen aktiivisuusajan
viidellä

eri

tasolla.

Seuraavassa

taulukossa

on

esiteltynä

aktiivisuusalueet

esimerkkiaktiviteetteineen. (Aherto, T. & Kirkpatrick, B. 2010, s. 50; Aittasalo et al.,
2010.)

Taulukko

5.

Polar-aktiivisuusalueet

(http://www.polar.com/files/b2b/pe/accessories/

activity_zone_poster_600px_fi.gif?KeepThis=true&TB_iframe=true&height=620&width=
320&modal=false)

Tasot on nimetty seuraavasti: Tehokas +, tehokas, reipas, kevyt, tosi kevyt ja nukkuminen.
Tässä tutkimuksessa Varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten mukaiseen reippaan
liikunnan määrään lasketaan aktiivisuusajoista reipas, tehokas ja tehokas +. (Aherto, T. &
Kirkpatrick, B. 2010, s. 50–51; Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset, 2005, s. 9.)
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Mittarit

vietiin

esiopetusryhmiin,

jossa

niiden

käyttöperiaatteet

opetettiin

lastentarhanopettajille. Lapselle annettiin kotiin vietäväksi mittarin käyttöohjeet.
Ensimmäiset neljä päivää mittareita pidettiin niin sanotussa esitestauksessa ja näiden
päivien tuloksia emme ota tutkimuksessamme huomioon. Varsinaisia tutkimuspäiviä kertyi
seitsemän. Esitestauspäivien aikana fyysinen aktiivisuus oli totuttua suurempaa.
Aktiivisuusmittareiden

tulokset

saimme

yhteensä
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lapselta

kolmesta

eri

esiopetusryhmästä. Tutkimuksen keskeyttäneitä lapsia oli 12. Yleisin syy keskeyttämiseen
oli, että mittari tuntui epämukavalta kädessä. Yksi lapsista oli saanut mittarista allergisen
ihottuman.

6.2.3 Havainnointi
Tieteellisessä havainnoinnissa pyritään havaintoja tekemällä saamaan aineistoa määrätyn
ongelman tai ilmiön eri tekijöistä (Grönfors, 2001, s. 124). Havainnoinnin avulla saadaan
tietoa, toimivatko ihmiset todella niin kuin sanovat toimivansa, ja tutkijat saavat välitöntä,
suoraa tietoa yksilöiden sekä ryhmien toiminnasta (Hirsjärvi et al., 2009, s. 212–213).
Havainnoijan rooli on katsella, kuunnella ja tehdä muistiinpanoja (Silvermann, 2001, s.
44). Tässä tutkimuksessa havainnoinnin avulla tutkitaan, toteutuuko varhaiskasvatuksen
liikunnan suositusten mukainen liikunnan laatu ja onko esiopetuksen liikuntaympäristö
välineineen suositusten mukainen.

Havainnointi sopii tutkimusmenetelmäksi, kun tutkittavasta ilmiöstä tiedetään vähän tai ei
lainkaan (Grönfors, 2001, s. 127). Havainnointi liitetään usein osallistumiseen.
Havainnoinnissa tutkija voi pysytellä pelkästään havainnoijan roolissa tai osallistua
toimintaan eri astein. Osallistuvasta havainnoinnista on kyse, kun tutkija on läsnä
tilanteessa ja vuorovaikutuksessa tutkittavien kanssa heidän ehdoillaan. (Hirsjärvi, et al.,
2009, s. 216–217.) Osallistuva havainnointi kytkee saadun tiedon sen kontekstiin ja asiat
nähdään

oikeissa

yhteyksissä.

Osallistuva

havainnointi

ei

kuitenkaan

velvoita

osallistumaan toimintaan täydellä intensiteetillä. Joissain tilanteissa tutkija voi olla vain
tarkkailijan roolissa. (Grönfors, 2001, s. 124–132.) Systemaattisesta havainnoinnista on
kyse silloin, kun havainnoija on ulkopuolinen toimija ja havainnointi tehdään tarkasti
rajatuissa tiloissa (Hirsjärvi, et al., 2009, s. 214–215). Havainnoinnin avulla päästään
tutkimaan todellisen elämän ja luonnollisen ympäristön kontekstissa. Tässä tutkimuksessa
luonnollinen ympäristö on esiopetusryhmät. Havainnoinnin avulla pyritään saamaan
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syvempi ymmärrys tutkittavasta kohteesta ja päiväkodin kulttuurista. (Silvermann, 2001, s.
89.) Tässä tutkimuksessa havainnointimme on systemaattisen ja osallistuvan havainnoinnin
välimaastossa.

Havainnointia varten suunnittelimme havainnointikaavakkeen (liite 3) muistiinpanojen
tekemistä varten. Kaavakkeessa on taulukko, johon merkitsimme oliko päiväkodissa 1)
kyseistä liikuntavälinettä ja oliko väline lasten käytettävissä. Havainnoimme kaikki
Varhaiskasvatuksen liikunnansuositusten (2005) mukaiset liikuntavälineet päiväkodin sisäja

ulkotiloista.

Havainnoimme

myös

2)

päiväkodin

ympäristön

soveltuvuutta

liikuntakasvatukseen. Päiväkodin sisätiloista havainnoimme löytyykö liikuntasalia ja miten
salivuorot on jaettu ryhmille. Tarkastelimme myös sisätilojen mahdollisuutta omaehtoiselle
liikunnalle, eli sitä, oliko liikuntatila rajattu ja olivatko ryhmätilat tarkoitetut vain
hiljaiselle leikille, vai saiko ryhmätiloissa liikkua vapaasti. Liikuntavälineiden ja ympäristön lisäksi havainnoimme 3) liikunnan laadun toteutumista esiopetusryhmissä:
tarkastelimme henkilökunnan osallistumista liikuntaan. Kiinnostava kysymys oli,
kannustettiinko lapsia, vai rajattiinko liikuntamahdollisuus rangaistuksen uhalla. Lisäksi
havainnoimme turvallisuutta liikuntakasvatuksessa ja arjen pieniä asioita, joilla liikuntaa
pyrittiin lisäämään.

Havainnointikaavake on luotu suomalaisten varhaiskasvatuksen liikunnansuositusten
pohjalta ja täydennetty osittain yhdysvaltalaisen EPAO (Enviroment and Policy
Assessment and Observation) -kaavakkeen mukaan. EPAO-kaavaketta käytetään
Yhdysvalloissa terveellisten ruokailutottumusten, fyysisen aktiivisuuden, henkilökunnan
liikuntakasvattajaroolin sekä liikuntaympäristön arviointityökaluna. Arviointi perustuu
havainnointiin. Tähän tutkimukseen otimme EPAO-kaavakkeesta muutaman kohdan
koskien välineistöä, liikuntaympäristöä sekä liikunnan laatua. (Lynn et al., 2013.)

Havainnoimme jokaista tutkimuksessamme olevaa esiopetusryhmää aamupäivän kello 8–
11 välillä sekä iltapäivän kello 13–16 välillä. Havainnoinnin ja haastattelun teemat menivät
osittain päällekkäin, mutta oli kiinnostavaa nähdä, toimittiinko ryhmissä todella niin kuin
haastatteluissa oli kerrottu. Päiväkodeissa X ja Y roolimme oli melko ulkopuolinen ja
saimme

keskittyä

pelkästään

havainnointiin.

Olimme

valinneet

selkeät

teemat

havainnoitaviksi, joten ryhmissä vietetty aika todella meni teemojen havainnoimiseen.
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Havainnoinnin teemoja olivat: mitä välineitä päiväkodista löytyy ja ovatko ne lasten
käytettävissä, millainen päiväkoti on liikuntaympäristönä ja toteutuvatko liikunnan laadun
kriteerit. Juttelimme tietenkin lasten kanssa, kun he kävivät kysymässä, mitä teemme ja
keitä olemme. Päiväkodissa Z lastentarhanopettaja pyrki osallistamaan meitä ryhmän
toimintaan, joten siellä havainnointimme oli päiväkoteja X ja Y hieman osallistuvampaa.

Toteutimme

havainnoinnin

perinteisellä

kynä-paperi-tekniikalla.

Kirjasimme

havainnointikaavakkeelle heti kaikki havainnoimamme asiat, jotta ne eivät jäisi muistin
varaan. Tutkimuksen luotettavuutta lisää tarkka kuvaus olosuhteista, joissa haastattelu ja
havainnointi toteutettiin (Hirsjärvi et al., 2009, s. 232). Havainnointia helpotti se, että meitä
oli kaksi tutkijaa paikalla ja saatoimme välillä lähteä eri tiloihin havainnoimaan. Hirsjärven
et al., (2009, s. 213) mukaan havainnoinnin avulla saadaan suoraa ja välitöntä tietoa
tutkittavasta ilmiöstä luonnollisessa ympäristössä. Toisaalta tutkijoiden saapuminen
ryhmätilanteeseen saattaa muuttaa tutkittavien käyttäytymistä, esimerkiksi antamalla
enemmän mahdollisuuksia omaehtoiseen liikkumiseen ja juoksemiseen.

6.2.5 Haastattelu

Yhtenä aineistonkeruumenetelmänä käytimme tässä tutkimuksessa haastattelua, tarkemmin
teemahaastattelua.
lastentarhanopettajia.

Haastattelimme
Valitsimme

tutkimuspäiväkotiemme
haastattelun

esiopetusryhmien

aineistokeruumenetelmäksi,

sillä

haastattelutilanteessa ollaan suorassa vuorovaikutuksessa haastateltavan kanssa, jolloin
pystymme itse ohjaamaan tiedonhankintaa haluamaamme suuntaan. Hirsjärvi et al., (2011,
s. 34–36, 38) toteaa, että haastattelulla on myös tutkittavia motivoiva vaikutus verrattuna
esimerkiksi kyselytutkimukseen. Haastattelun aikana haastattelijan on mahdollista pyytää
tutkittavaa tarkentamaan vastauksiaan. Haastattelun hyötyinä voidaan myös pitää sitä, että
voimme

niin

sanotusti

aineistonkeruumenetelmämme

tarkastaa
eli

tutkittavan

havainnoinnin

avulla.

vastaukset
Käyttämällä

toisen
useampia

tutkimusmenetelmiä voidaan lisätä tutkimuksen luotettavuutta ja saada uusia näkökulmia.
Haastattelun avulla pyrimme saamaan selkoa haastateltavan tiedon sisällöstä ja laadusta,
emme siitä, miten haastateltavat asiat esittävät.
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Tuomen ja Sarajärven (2009, s. 75) mukaan teemahaastattelu, eli toiselta nimeltään
puolistrukturoitu haastattelu, on lähellä syvähaastattelua. Haastattelu etenee tiettyjen
teemojen varassa, jolloin tutkittavien ääni pääsee paremmin esille. Teemahaastattelussa
ovat tärkeitä ihmisten tulkinnat asioista sekä heidän antamansa merkitykset, jotka kaikki
syntyvät vuorovaikutuksessa. Teemahaastattelun tärkein vaihe on haastatteluteemojen
suunnittelu. Haastattelun teemoja suunniteltaessa on hyvä miettiä, kannattaako kaikkia
tutkimuksen ilmiöitä käsitellä haastattelun avulla. (Hirsjärvi et al., 2011, s. 48, 66.) Tässä
tutkimuksessa

olemme

rajanneet

haastattelun

teemat

kolmeen,

vaikka

koko

tutkimuksemme rakentuukin kuuden eri teeman varaan. Haastattelun teemat ovat yhteistyö
vanhempien kanssa liikunnan suhteen, liikuntakasvatuksen suunnittelu ja toteutus sekä
liikuntakasvatuksen laatu. Haastattelun ulkopuolelle jäävien teemojen aineistonkeruu
tapahtuu muita menetelmiä käyttäen.

Teemahaastattelun teemat perustuvat jo ennalta tiedettyyn eli tutkimuksen viitekehykseen
(Tuomi et al., 2009, s. 75). Teemahaastattelun teemarunko (liite 3) sisältää kolmentasoisia
teemoja: ylimpänä ovat laajat teemat, toisena tarkentavia apukysymyksiä ja kolmantena
hyvin yksityiskohtaisia kysymyksiä. Kolmannen tason kysymyksiä käytetään vain
tarvittaessa. (Eskola & Vastamäki, 2010, s. 38.) Hirsjärvi ja Hurme (2011, s. 73) toteavat,
että esihaastatteluiden tekeminen on teemahaastatteluissa välttämätöntä ja erittäin tärkeää.
Ennen varsinaisia haastatteluja toteutimme esihaastattelun, jonka pohjalta näimme
haastattelun teemojen rungon toimivuuden, sekä arvioimme tutkimukseen tulevien
haastatteluiden kestoa. Esihaastattelun toteutimme tutun lastentarhanopettajan avulla.
Esihaastattelu oli kestoltaan noin puoli tuntia ja sen pohjalta teimme muutoksia
kysymysten järjestykseen, lisäsimme muutaman tarkentavan kysymyksen sekä poistimme
tarpeettomalta tuntuvat kysymykset.

Haastattelut voidaan jakaa osallistujien mukaan yksilö-, pari- tai ryhmähaastatteluihin
(Ronkainen et al., 2013, s. 116). Tutkimuksessamme käytimme sekä yksilöhaastattelua
että ryhmähaastattelua. Yksilö- ja ryhmähaastattelut tuottavat erilaista aineistoa erilaisen
vuorovaikutuskontekstin takia. Yksilöhaastatteluissa voidaan keskittyä haastateltavan
henkilökohtaisiin mielipiteisiin ja käsityksiin tutkittavista teemoista. Ryhmähaastattelussa
tärkeintä on osallistujien välinen vuorovaikutus ja haastateltavien yhdessä tuottaman tiedon
prosessi.

Ryhmähaastatteluissa

haastateltavat

muodostavat

yhteisen

ajatuksen
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kokemuksistaan,

käsityksistään

ja

uskomuksistaan.

(Pietilä,

2010,

s.

215.)

Ryhmähaastattelulla on muutama alalaji, joista parhaiten meidän tutkimukseemme sopi
parihaastattelu.

Ryhmähaastattelu

on

vapaamuotoinen

keskustelutilanne,

jossa

haastateltavilla on mahdollisuus kommentoida asioita ohjaamattomasti, tehdä huomioita
sekä

tuottaa

monipuolista

tietoa

tutkimuksemme

kohteena

olevista

asioista.

Ryhmähaastattelun etuna voidaan pitää sitä, että saman haastattelun aikana saadaan
lyhyessä ajassa tietoa, eli mielipiteitä ja käsityksiä, usealta ihmiseltä. Haastattelijoiden
tehtävänä on pitää huoli siitä, että keskustelu pysyy teemojen sisällä ja molemmilla
haastatteluun osallistuvilla on mahdollisuus saada äänensä esille. Kahden haastattelijan
haastattelussa toinen esittää keskustelulle teemoja sekä seuraa haastattelun kulkua, toinen
valmistelee uuden teeman aloitusta ja kirjaa ylös huomioita. (Hirsjärvi et al., 2011, s. 61–
63.)

Kuulan (2013, s. 106) mukaan haastattelun tallentamiseen tulee kysyä haastateltavien lupa.
Lastentarhanopettajien haastatteluja ennen kysyimme tutkittavilta heidän suostumustaan
haastattelun tallentamiseen. Kaikki tutkittavat suostuivat haastattelun tallentamiseen, mikä
helpotti aineiston analysointia. Tutkimushaastattelun ydin on luottamus haastattelijan ja
tutkittavan välillä. Haastateltaville on tarjottava mahdollisuus valita itselleen sopiva paikka
haastattelun toteuttamiseksi. (Eskola et al., 1998, s. 92 ja 94.)

Alkuperäisenä suunnitelmanamme oli tehdä kolme ryhmähaastattelua, eli haastatella
ryhmäänsä kohti kahta henkilökunnan jäsentä, mutta tämä osoittautui mahdottomaksi
tehtäväksi

työntekijäresursseista

johtuen.

Päiväkodissa

X

haastattelimme

lastentarhanopettajaa, joka on valmistunut 28 vuotta sitten. Haastattelu pidettiin
tammikuisena keskiviikkoaamuna lasten ulkoilun aikana päiväkodin neuvotteluhuoneessa.
Haastattelu meni sujuvasti puolin ja toisin ja kestoltaan se oli noin puoli tuntia. Litteroituna
tekstiä haastattelusta kertyi 11 sivua. Y-päiväkodissa haastattelu toteutettiin tammikuisena
torstaiaamuna. Tähän haastatteluun saimme osallistumaan kaksi lastentarhanopettajaa,
joista toinen on valmistunut 22 vuotta sitten ja toinen 38 vuotta sitten. Haastattelulle oli
varattu oma hiljainen tilansa neuvotteluhuoneesta. Haastattelu oli hieman pidempi kuin Xpäiväkodissa, sillä nyt meitä keskustelijoita oli enemmän. Litteroituna haastattelusta kertyi
15 sivua. Z-päiväkodissa haastattelu tapahtui perjantai-iltapäivänä tammikuussa.
Haastattelimme ryhmän lastentarhanopettajaa, joka on ollut työelämässä 20 vuotta.
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Haastattelupaikkana toimi päiväkodin keittiö, joka ei ollut haastattelun kannalta hyvä tila.
Jouduimme keskeyttämään haastattelun muutamaan otteeseen häiriötekijöiden takia.
Haastattelimme ryhmän ainoata työntekijää, eli lastentarhanopettajaa. Tämä haastattelu oli
kestoltaan pisin, ja litteroituna tekstiä kertyi 13 sivua. Haastattelut olivat nyt erilaisia
meistä riippumattomista syistä, ja tämä tietenkin muuttaa haastattelujen analysointia
hieman. Ryhmähaastatteluna toteutuneessa haastattelussa haastateltavien mielipiteet olivat
kuitenkin yhdensuuntaisia ja lähinnä toisiaan täydentäviä, joten se ei muuta haastattelujen
arvoa mitenkään. Esiopetusryhmät käsitellään kuitenkin joka tapauksessa omana
tapauksenaan, joten yhdessä tapauksessa kolmesta aineistonkeruu on tapahtunut hieman
toisista poikkeavalla tavalla.
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7 AINEISTON ANALYYSI JA TULOKSET
Tässä luvussa kerromme ensin aineiston analyysiprosessista. Luvun lopussa avaamme
tutkimustulokset tarkasti tapauskohtaisesti eli esiopetusryhmittäin. Aineiston analyysivaihe
on

tutkimuksen

ydinvaihe. Analyysivaiheessa

tavoitteena

on

saada

vastauksia

tutkimusongelmiin. (Hirsjärvi et al., 2009, s. 221.) Laadullisella aineiston analyysillä
luodaan tutkimusaineistoon selkeyttä, ja sitä kautta saadaan uutta tietoa tutkittavasta
kohteesta

(Eskola

&

Suoranta,

1998,

s.

138).

Analyysivaiheessa

erotellaan

tutkimusaineiston raakamateriaalista, eli datasta, tutkimusongelman kannalta olennainen
aines. Tulkintoja voi alkaa tekemään vasta luokitellusta datasta. (Eskola et al., 1998,s.
151.) Laadullisen tutkimuksen tiedonkeruu- ja analyysivaihe kulkevat osittain limittäin. Se
on tyypillistä kenttätutkimuksissa, joissa aineistoa kerätään monissa vaiheissa ja
rinnakkaisesti eri menetelmin. (Hirsjärvi et al., 2009 s. 223.) Jo tutkimusaineistoa kerätessä
tapahtuu analysointia, mutta on kuitenkin tärkeää pitää aineiston kerääminen ja analysointi
erillään toisistaan (Patton, 2002, s. 436). Koska keräsimme aineistoa kolmella eri tavalla,
teemme myös analyysiä eri tavoin. Haastattelun avulla saatu aineisto analysoidaan
sisällönanalyysin avulla, mittareista saatu materiaali analysoidaan määrällisin keinoin, ja
havainnoitu aineisto tuodaan osaksi sisällönanalyysiä. Jokainen tapaus (esiopetusryhmä)
käsitellään omanaan. Haastattelu- ja havainnointiaineistoja sekä mittareista saatuja tietoja
pyritään myös analysoimaan rinnakkain, sillä ne kaikki ovat sidoksissa toisiinsa. Näin
saamme aikaiseksi niin sanotun vuoropuhelun aineistojen kesken.

7.1 Aineiston analyysi

Tapaustutkimuksissa aineiston analyysin tulee olla perusteellista: hyvin järjestellyt
tapaustutkimukset ovat sisällöltään tarkkoja. Analyysin yksiköt ovat tapauksia. (Patton,
2002, s. 447.) Meidän tutkimuksessamme on kolme analyysiyksikköä, eli esiopetusryhmät
X, Y ja Z. Käytämme esiopetusryhmistä kuitenkin nimitystä päiväkoti X, Y ja Z, koska
tulokset koskevat osittain koko päiväkotia, ei vain esiopetusryhmiä. Tapaustutkimuksen
analyysin tarkoituksena on kerätä kokonaisvaltaista, systemaattista ja perusteellista tietoa
jokaisesta tapauksesta. Analyysiprosessin tuloksena syntyy tuote, eli tapaustutkimus.
Analyysi koostuu kaikesta kerätystä tiedosta, eli tässä tutkimuksessa haastatteluista,
havainnoista sekä aktiivisuusmittareiden tuloksista. (Patton, 2002, s. 447–449.) Yinin
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(2009, s. 130–134) mukaan tapaustutkimuksen analyysiä tehdessä voidaan valita yksi
neljästä strategiasta. Näitä ovat teoreettiseen esitykseen tukeutuminen, tapauskertomuksen
kehittely, määrällisen ja laadullisen aineiston yhdistäminen ja kilpailevien selitysten
tutkiminen. Usean strategian ja analyysitekniikan yhdistäminen on myös mahdollista. (Yin,
2009, s. 130–134.) Meidän tutkimuksessamme yhdistyvät ensimmäinen strategia, eli
teoreettiseen esitykseen tukeutuminen (varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset), sekä
määrällisen ja laadullisen aineiston yhdistäminen. Kun tukeudumme teoreettiseen
esitykseen, se ohjaa analyysiä eteenpäin –pystymme keskittymään vain meille tärkeään
aineistoon ja hylkäämään muun. ”Miten” ja ”miksi” ovat tässä strategian muodossa tärkeitä
kysymyksiä. Määrällisen aineiston käyttäminen tapaustutkimuksessa johtuu yleensä siitä,
että muutoin tapauksen kokonaisvaltainen esittäminen on mahdotonta tai jää vajaaksi. (Yin,
2009, s. 130–133.) Jos emme käyttäisi määrällistä aineistoa, jäisi varhaiskasvatuksen
liikunnan suosituksista fyysisen aktiivisuuden määrä tarkastelematta kokonaan. Yin esittää
myös viisi erilaista analyysitekniikkaa. Analyysitekniikkana käytämme selvityksen
rakentamista: tapausta analysoitaessa muodostetaan siis selvitys. Parhaiten selvityksen
tekeminen onnistuu, jos se heijastaa teoriasta nousseita tärkeitä asioita. (Yin, 2009, s. 141.)

Analyysiprosessi alkaa raakamateriaalin keräämisellä yhteen, helposti tulkittavaan
muotoon (Patton, 2002, s. 449). Meidän tutkimuksessamme tämä tarkoittaa fyysistä
aktiivisuutta

mitanneiden

mittareiden

tulosten

purkua

tietokoneelle,

havaintojen

kokoamista sekä haastatteluiden litterointia. Litteroinnilla tarkoitetaan kerätyn aineiston
kirjoittamista puhtaaksi sanatarkasti (Hirsjärvi et al., 2009, s. 222). Litteroimme
haastattelut sanasanaisesti puhekielelle. Kaikki teksti litteroitiin, koska haastattelu oli jo
valmiiksi jaettu kolmeen selkeään teemaan. Valmista tekstiä tuli keskimäärin 13 sivua
haastattelua kohti. Litterointia seurasi aineiston lukeminen yhä uudelleen ja uudelleen:
pyrimme hahmottamaan, mitä aineistomme kokonaisuudessaan tarjoaa. Lähdimme
liikkeelle haastatteluiden läpikäymisestä, sillä uskoimme niiden tarjoavan kokonaiskuvan
tutkimastamme asiasta.

Tapaustutkimuksissa on mahdollista käyttää sisällönanalyysiä, jonka avulla päästään niin
sanotusti asian ytimeen, eli saadaan selville ydinsisältöjä eli teemoja (Patton, 2002, s. 453).
Sisällönanalyysiä voidaan tehdä kolmella eri tavalla: aineistolähtöisesti, teorialähtöisesti tai
teoriaohjaavasti (Tuomi et al., 2009, s. 117). Meidän tutkimuksemme hyödyntää
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teoriaohjaavaa sisällönanalyysin menetelmää. Kun aineistolähtöisessä analyysissä käsitteet
luodaan aineistosta, teoriaohjaavassa ne tuodaan valmiina, eli ne tiedetään jo valmiiksi
(Tuomi et al, 2009, s. 117). Litteroinnin jälkeen laitoimme pelkistetyt lauseet teoriasta
nousseiden teemojen (varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset) alle. Fyysistä aktiivisuutta
koskevan aineiston käsittelimme määrällisin keinoin. Teemoittelussa on kyse aineiston
pilkkomisesta ja ryhmittelystä erilaisten aihepiirien mukaan. (Tuomi et al., 2012, 93.)
Teemat pohjautuvat yleisesti teemahaastattelun teemoihin, jolloin on odotettavaa, että
ainakin lähtökohtateemat nousevat esiin. Lisäksi aineistosta nousee tavallisesti muitakin
kiinnostavia teemoja, joihin voivat kuulua myös alkuperäisten teemojen väliset yhteydet.
(Hirsjärvi et al., 2001, s. 173.) Havainnoidusta aineistosta liikunnan laatu tuotiin osaksi
laatua koskevaa haastatteluaineistoa. Välineistöä ja liikuntaympäristöä ei voitu sen
kummemmin analysoida, sitä joko on tai ei ole. Keskeiset teemat haastattelun analyysissä
olivat liikunnan laatu, suunnittelu ja toteutus sekä vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö.

Pattonin (2002, s. 432) mukaan tutkimus on aina tulkintojen tulosta. Vaikka aineiston
analyysitavoista on erilaisia määritelmiä, teemme me tutkijoina omat valintamme oman
tutkimuskysymyksemme ja ymmärryksemme pohjalta. Tässä tutkimuksessa luomme kuvan
kolmen eri päiväkodin esiopetusryhmän varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten
toteutumisesta. Haastattelu- ja havainnointiaineistot sekä aktiivisuusmittareiden tarjoama
arvokas tieto mahdollistivat aineiston tarkastelun monipuolisesti eli myös analyysiprosessi
on näin ollen monivivahteinen. Seuraavaksi kerromme tutkimuksemme tulokset
tapauskohtaisesti esiopetusryhmittäin.

7.2 Päiväkoti X

Päiväkoti X on liikuntapainotteinen päiväkoti, jonka varhaiskasvatuksen liikunnan
suositusten toteutumista tutkittiin tammikuussa 2014. Seuraavassa käymme tulokset läpi
jokaisen suosituksen kohdalta. Tutkimme liikunnan laadun, suunnittelun ja toteutuksen
sekä vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön toteutumista haastattelujen pohjalta.
Havainnoimme laatua, liikuntaympäristöä ja liikuntavälineitä. Lastentarhanopettaja löysi
haastattelussa vastaukset kysymyksiin helposti ja vaivattomasti, joten voimme todeta, että
hänellä on tietoa varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksista.
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7.2.1 Määrä

Alla olevassa taulukossa on eritelty fyysisen aktiivisuuden toteutuminen ensin kaikkien
päivien osalta, sitten arkipäivien (ma–pe) osalta ja alimpana viikonlopun (la–su) osalta.
Aktiivisuutta on tarkasteltu kolmen ylimmän aktiivisuustason (tehokas+, tehokas, reipas)
osalta.

Taulukko 6. Lasten fyysinen aktiivisuus minuutteina eri aktiivisuuden tasoilla
Kaikki
Aktiivisuus Pojat (n=8)
Tytöt (n= 7)
(n=15) Keskihajonta
Tehokas +
30,3
11,6
21,5 31,1/7,8/24,6
Kaikki
päivät

Tehokas
Reipas
yht.

Arkipäivät

Tehokas +
Tehokas
Reipas
yht.

Tehokas +
Viikonloppu Tehokas
Reipas
yht.

135,4
412,1

55,4
209,7

577,8/83min/pvä 276,7/40min/pvä
23,1
109,8
327,9

10,1
38,1
152,9

98,1 92,7/27,7/79,6
317,7 184,1/59,4/171,4
63
min/pv
17,1 21,8/6,7/17,4
76,3 68,5/18,9/62,2
246,2 140,7/38,1/136,7

68
460,8/92min/pvä 201,1/40min/pvä min/pv
7,6
25,6
84,3

2
17,3
56,9

117,5/59min/pvä 76,2/38min/pvä

4,7 12,7/2,1/4,7
21,7 31,4/16,3/25
71,5 51/27,6/42,8
49
min/pv
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100
90
80
70
60
50

Pojat

40

Tytöt

30
20
10

0
Arkipäivät

Viikonloppu

KUVIO 1. X-päiväkodin esiopetusryhmän lasten fyysisen aktiivisuuden määrä
minuutteina.
Lasten fyysisen aktiivisuuden kokonaismäärä kaikkien päivien aikana oli keskimäärin 63
minuuttia päivässä. Poikien kaikkien päivien fyysinen aktiivisuus oli 83 minuuttia, tyttöjen
40 minuuttia. Pojat olivat kaikilla kolmella aktiivisuuden osa-alueella tyttöjä vähintään
kaksin verroin aktiivisempia. Molemmista sukupuolista löytyy kaikilta aktiivisuuden
alueilta suuria keskihajontoja: keskiarvoja nostavat muutamat todella aktiiviset lapset ja
taas laskevat muutamat erittäin vähän liikkuvat. Arkipäivien osalta kaikkien lasten
keskiarvo oli 68 minuuttia päivässä, poikien 92 minuuttia päivässä ja tyttöjen 40 minuuttia
päivässä. Samat suuret keskihajonnat pätevät myös arkipäivien osalta. Viikonlopun aikana
lasten fyysisen aktiivisuuden keskiarvo oli 49 minuuttia päivässä, poikien 59 minuuttia ja
tyttöjen 38 minuuttia. Suurta keskihajontaa esiintyi myös viikonlopun päivien aikana.
Fyysisen aktiivisuuden määrässä tapahtuu poikien osalta suuri, puolen tunnin pudotus
verrattaessa arkipäivien ja viikonloppujen tuloskeskiarvoja. Tyttöjen kohdalla ero on parin
minuutin luokkaa.

Seuraavassa taulukossa on esitettynä, kuinka monta prosenttia lapsista liikkui vähintään
reippaalla tasolla alle 60 minuuttia, 60–120 minuuttia ja yli 120 minuuttia. Kiinnitämme
tässä tutkimuksessa huomiota suosituksen mukaiseen 120 minuutin saavuttamiseen. Kuten
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edellä olevassa taulukossa, myös tässä tulokset on eroteltu kaikkien päivien, arkipäivien ja
viikonlopun osalta.

Taulukko 7. Prosentit intensiteetiltään vähintään reippaalla tasolla liikkumiseen käytetystä
ajasta arkisin ja viikonloppuisin pojilla ja tytöillä

Kaikki
päivät
Arkipäivät
Viikonloppu
Kaikki Pojat Tytöt Kaikki
Pojat Tytöt Kaikki
Pojat Tytöt
(n=15) (n=8) (n=7) (n=20)
(n=12) (n=8) (n=20)
(n=12) (n=8)
˂
60
min
60–
Vähintään 120
reipas
min
≥
120
min

68

48

84

58

36

83

77

69

86

19

23

14

24

31

17

10

12

7

16

29

2

18

33

0

13

19

7

Varhaiskasvatuksen määrällisen tavoitteen liikkua vähintään reippaalla tasolla päivittäin
saavutti yksi lapsi, poika: hän liikkui päivittäin yli 120 minuuttia. Arkipäivien aikana 33
prosenttia pojista liikkui yli 120 minuuttia. Tytöistä kukaan ei saavuttanut 120 minuutin
suositusta. Viikonlopun aikana pojista 13 prosenttia liikkui yli 120 minuuttia ja tytöistä 7
prosenttia.

Yhteenvetona voidaan todeta, että yksi 15 lapsesta liikkui päivittäisen suosituksen
mukaisen määrän päivittäin. Pojat ovat kaikkien päivien osalta tyttöjä fyysisesti
aktiivisempia, tosin suurta hajontaa löytyy. Arkipäivien ja viikonlopun välillä ero näkyy
poikien osalta liikunnan vähenemisenä viikonloppuisin ja tytöillä viikonloppu ei vaikuta
fyysisen aktiivisuuden määrään.

7.2.2 Laatu

X-päiväkodin esiopetusryhmässä pyritään siihen, että päivittäin toteutettava liikunta olisi
monipuolista. Motoriset taidot pääsevät harjaantumaan monipuolisesti: lapsia kannustetaan
omatoimisuuteen motoriikkaa vaativissa tehtävissä ja periaatteena on, että kaikki tehdään
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itse. Motorisilta taidoiltaan heikompia lapsia kannustetaan liikkumaan enemmän, mutta
myös muut lapset saavat fyysisestä aktiivisuudestaan positiivista palautetta, kannustusta
sekä rohkaisua vielä parempiin suorituksiin. Havaitsimme sen, että lapsia ei neuvottu
liikuntataidoissa, eikä henkilökunta osallistunut lasten liikuntaleikkeihin.

Päivittäin

henkilökunta pyrkii siihen, että lapset saisivat liikkua tarpeeksi: rajat asetetaan järkevästi.
Liikuntaa pyritään lisäämään tuomalla ryhmään omia liikuntavälineitä. Tilat liikkumiselle
pyritään järjestämään niin, että se ei kuitenkaan häiritse muita.

Lapsille tarjotaan monipuolisia tasapaino-, tunto- ja liikeaistimuksia, mutta niitä voisi olla
enemmänkin. Nyt näiden erilaisten aistimusten tarjoaminen rajoittuu liikuntatuokioille.
Havainnoinnin yhteydessä tämä tasapaino-, tunto- ja liikeaistimuksien tarjoaminen ei
toteutunut, sillä emme päässeet seuraamaan yhtään liikuntatuokiota. Ryhmässä luodaan
tilanteita, joissa lapset voivat liikuttaa kehoaan itsenäisesti. Lapset saavat esimerkiksi
suunnitella omia temppuratoja. Jos oman kehon hahmottamisessa on puutteita, niin silloin
päivittäiset ”hoitotoimenpiteet” käytetään hyödyksi. Havainnoinnin perusteella kehonosien
nimeämistä ja hahmottamista ei esiintynyt.

L: ”No varmaan, no varmaan tuota niin niin meillä on kuiteski se, että meillä
on innokkaita lapsia, jotka tavallaan vetää mukaan siihen liikuntaan, niinku
varmaan semmosiakin, jotka ei niin haluais olla mukana. Toisaalta se, että
kyllähän niinku musta tuntuu, että meillä on se asenne semmonen
liikuntamyönteinen, että tuota niin niin me pyritään mahollisimman paljon
järjestämään sitä tuota niin niin liikuntaa lapsille. Ja hommaamaan välineitä
ja mahollisuuksia siihe, että semmonen tavallaan asennemuutos aikuisilla,
että se on hieno juttu se, että on liikuntaa.”

Ryhmän vahvuutena ovat liikuntaan innostavat lapset. Myös johtajan positiivinen
suhtautuminen liikuntaan ja innostaminen liikuntaan liittyvissä asioissa vaikuttaa
henkilökunnan asenteeseen. Henkilökunnan asenne on liikuntamyönteinen: pyritään
tarjoamaan paljon liikuntaa ja erilaisia välineitä, eikä lasten liikunta-aktiivisuutta hillitä.
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7.2.3 Suunnittelu ja toteutus

Päiväkodin

X

esiopetusryhmässä

pyritään

mahdollisimman

monipuoliseen

ja

tavoitteelliseen liikuntaan. Syksyisin uuden esiopetusryhmän aloittaessa toimintansa
kartoitetaan ryhmän tarpeet ja innostus eri lajeja kohtaan.

L: ”…esimerkiksi katotaan siitä ryhmästä sillo syksyllä, että minkälaine
ryhmä on, että mitä se ryhmä tarvii ja mikä on taas on innostava, esimerkiksi
tänä syksynä meillä on hirveen innokkaita lapset pelaamaan tuota
jalkapalloa, niin sittenhän siitä nousi jalkapallokoulu mikä sitten meillä oli.”

Liikuntakasvatusta suunnitellaan: ryhmässä on käytössä niin päiväkodin vuosikello,
kausisuunnitelmat kuin myös viikoittain ryhmässä tehtävät suunnitelmat. Suunnittelu on
kaikkien ryhmän työntekijöiden vastuulla. Suunnittelussa otetaan huomioon myös se,
miten liikuntaa joudutaan rajoittamaan. Rajoittuneisuudesta yritetään päästä pois, mutta iso
ryhmä ja pienet tilat aiheuttavat sen, että rajoja on vedettävä.

L:”…kyllähän niitä tulee rajoitteita ilman muuta kun on iso porukka ja
pienet

tilat,

mutta

meillä

on

satsattu

aika

paljon

tämmöseen

pientilaliikuntaan, että me on pyritty niinku joka ryhmässä on hommattu
omat liikuntavälineet semmoseen liikuntaan, että pystyis myös pienessä
tilassa liikkumaan, että niinku yritetty päästä siitä rajoittuneisuudesta pois
mutta, että aivan varmasti niitä tulee jonkun verran.”

Suunnittelussa huomioidaan ryhmissä käytettävät välineet, joita ovat maalit, pallot,
hyppynarut, ruutuhyppelymatot, tasapainolaudat ja kivet sekä harjapeli. Ryhmiin voi viedä
myös pikkutrampoliineja. Ryhmissä olevat välineet ovat käytössä päivittäin silloin, kun ei
ole muuta ohjattua tekemistä ja kun tilaa välineiden käytölle löytyy. Suunnittelussa on
huomioitu myös ulkoliikuntavälineet, joita ovat mailat, pallot, pulkat, potkulaudat ja
pyörät. Ryhmän lapset ulkoilevat kolmesti päivässä: aamulla, päivällä ja iltapäivällä.

Ohjattuja liikuntatuokioita liikuntasalissa on joka toinen viikko. Nyt hiihtokaudella hiihtoa
voi olla ohjatusti joka päivä, ja iltapäivisin on mahdollisuus esimerkiksi sählypeliin tai
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temppuradan rakentamiseen. Henkilökunta pyrkii rakentamaan liikuntaan kannustavia
ympäristöjä. Lasten erilaisuus otetaan huomioon suunnittelussa esimerkiksi siten, että
huomioidaan mistä kukakin pitää. Tyttöjen ja poikien erot on huomioitava suunnittelussa,
sillä tytöt ovat paljon passiivisempia. Eri orientaatiot otetaan huomioon suunnittelussa:
esimerkiksi suunnistuksessa ja metsämörriretkellä, joka sisältää aina opetuksellisen
tuokion.

Liikuntakasvatuksen toteuttaminen on kaikkien ryhmän työntekijöiden vastuulla.
Liikuntakasvatuksessa ohjaajan rooli on innostava: lapsia kannustetaan yrittämään ja
tekemään ja suunnitelmia on mahdollista muuttaa liikunnan aikana, jos lapset innostuvat
erityisesti jostakin. Liikunnan laatua ja määrää arvioidaan päivän aikana jonkin verran,
mutta käytössä ei ole mitään virallista arviointimenetelmää. Määrää arvioidaan lapsista
katsoen, sillä esimerkiksi pitkän esiopetustuokion jälkeen lapsista näkee, että nyt on
päästävä liikkumaan. Lasten motorisia ja havaintomotorisia taitoja havainnoidaan
tarkemmin testien avulla, jos huomataan kömpelyyttä. Muutoin havainnoidaan koko
ryhmää syksyisin. Käytössä on MTI-testi, mutta sitä käytetään vain, jos on huolta jonkun
lapsen motoriikan suhteen.

Ulkopuolisina liikuntakasvatuksen toteuttajina ovat Oulun kaupunki (uinti ja luistelu) ja
nyt tämä Liikkuva varhaiskasvatus -hanke. Liikuntakasvatuksessa luistellaan, hiihdetään,
uidaan, suunnistetaan, sisäliikunnassa pelataan pelejä, sählyä, jalkapalloa, jumpataan ja on
musiikkiliikuntaa. Kaikenlainen liikunta, mitä liikkuva varhaiskasvatus -hankkeen mukaan
kuuluu päiväkodissa olla, otetaan mukaan. Liikuntakasvatusta toteutetaan päiväkodin
pihalla, liikuntasalissa, metsäpihalla, lähipuistossa, kuntopolulla, Oulu-hallissa ja
jäähallissa. Periaatteessa kaikki kävelyetäisyydellä olevat paikat ovat käytössä, ja myös
linja-autolla voidaan siirtyä kauemmaksi. Liikuntakasvatusta on päivittäin, mutta liikunnan
määrä on lapsikohtaista: toiset liikkuvat ruoka- ja satuhetkeä lukuun ottamatta koko
päivän. Myös muu päivittäinen ohjelma rytmittää liikkumiseen jäävää aikaa. Päiväkodin
johtaja on liikunnan suhteen positiivisella mielellä mukana: hän kannustaa ja antaa
mahdollisuuksien mukaan rahaa uusiin liikuntavälineisiin. Hän myös kannustaa
osallistumaan erilaisiin liikunta-aktiviteetteihin.
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7.2.4 Liikuntaympäristö ja liikuntavälineet

Päiväkodin sisä- ja ulkoliikuntatilat tarjoavat hyvät mahdollisuudet liikunnalle.
Päiväkodissa

on

liikuntasali,

josta

jokaisella

ryhmällä

on

oma

salivuoronsa.

Esiopetusryhmällä on salivuoro joka toinen viikko, mutta ryhmä käyttää salia myös
muulloin sen ollessa tyhjillään. Muita sisätiloja on mahdollista hyödyntää liikuntaan:
käytävät ovat esimerkiksi hyviä pelipaikkoja. Havainnoinnin aikana näimme käytettävän
niin liikuntasalia kuin ryhmän käytävätilaakin liikuntaan. Päiväkodin piha-alue on suuri:
siellä

mahtuu

pelaamaan

erilaisia

joukkuepelejä

ja

leikkimään

yhteisleikkejä.

Ulkoiluaikoina lapsilla olikin käynnissä jalkapallopeli lumisella tekonurmikentällä. Pihaalueella on vaihtelevia pinnanmuodostuksia: on tasaista maata, mäkeä sekä metsää.
Päiväkotia ympäröivää luontoa hyödynnetään lähipuistojen ja metsien osalta.

Päiväkodin liikuntavälineet ovat varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten mukaiset.
Päiväkodista löytyvät seuraavat välineet: koripalloteline, kiipeilyteline, keinulauta,
hiekkalaatikko, keinut, liukumäki, polkupyörät, potkulaudat, pihakartta ja kuvat pihaalueesta, tunnelit, erilaiset pallot, mailat, puolapuut, tasapaino-alustat, voimistelumatot,
voimisteluvanteet,

hyppynarut, twist-kuminauha, leikkivarjo,

trampoliini, renkaat,

työnnettävät ja vedettävät lelut, keinuvat lelut, luovat välineet, liikuntamusiikki,
liikuntakuvat, hernepussit ja ilmapallot Lisäksi päiväkodissa on itsetehtyjä välineitä:
häntäpalloja, sanomalehtimailoja ja joukkuenauhoja

Päiväkodissa oli suositusten mukaisten välineiden lisäksi aitajuoksuaitoja, keiloja ja
keilapallo,

kartioita,

muovikiviä,

esteratapalikoita,

kalteva

taso,

muovi”matto”,

tarkkuusheittovälineitä, ”topsisählymailoja”, haavipallopelin välineitä, telttoja (majoja),
esteratapalikoita,

voimistelunauhoja,

koottava

”pukki”,

”paikkamerkkejä”,

maalivahdinvarusteita, sählymaaleja, nyrkkeilysäkki, voimistelupenkki, twisteripeli,
sukset, tarkkuusheittotaulu ja potkuseinä ulkona.

Näistä välineistä lasten käytössä vapaan leikin aikana olivat kiipeilyteline, keinulauta,
hiekkalaatikko, liukumäki, erilaiset pallot ja työnnettävät ja vedettävät lelut.
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7.2.5 Yhteistyö vanhempien kanssa

Liikunta on yksi VASU-keskustelun puheenaiheista. Liikunnasta on helppo löytää
sanottavaa puolin ja toisin. Yhteistyö liikunnan suhteen on aktiivista ja vastavuoroista.

L: ”Joo, meillä on, on tuota niin niin, nytteki oli syksyllä oli semmonen rata,
mikä me tehhään tähän pihalle, yleensä meillä on semmonen 1–2, tai joskus
ollu kolmeki semmosta perheille suunnattua semmosta liikuntatapahtumaan
tässä meidän pihalla, että niin niin tuota nyt oli semmonen joulurata, on ollu
tuota pihatapahtumia, että on niitä. Ja ne on nimenomaan semmosia, että
koko perhe osallistuu niihi, että me niinku luodaan ne puitteet siihe.”

X-päiväkodin esiopetusryhmässä kannustetaan yhteisiin liikuntahetkiin järjestämällä koko
perheen yhteisiä tapahtumia esimerkiksi päiväkodin pihalla.

7.2.6 Koonti tuloksista
Kokosimme

alla

olevaan

taulukkoon

varhaiskasvatuksen

liikunnan

suositusten

toteutumisen X-päiväkodin osalta.
Taulukko 8. Koonti varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten toteutumisesta päiväkodissa
X.
Varhaiskasvatuksen

Ei toteudu

Toteutuu osittain

Toteutuu täysin

liikunnan suositus
Määrä

X

Laatu
Suunnittelu ja toteutus

X
X

Liikuntaympäristö

X

Liikuntavälineet

X

Yhteistyö vanhempien

X

kanssa
Päiväkodissa X suositukset toteutuivat täysin liikunnan laadun, liikuntaympäristön ja välineiden osalta. Suunnittelun ja toteutuksen sekä vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön
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osalta suositukset täyttyivät osittain. Päivittäisen kahden tunnin reippaan liikunnan suositus
ei täyttynyt suurimmalla osalla lapsista.
7.3 Päiväkoti Y

Päiväkoti Y on taajamassa sijaitseva päiväkoti, jonka varhaiskasvatuksen liikunnan
suositusten toteutumista tutkittiin tammikuussa 2014. Seuraavassa käymme tulokset läpi
jokaisen suosituksen kohdalta. Tutkimme liikunnan laadun, suunnittelun ja toteutuksen,
sekä yhteistyön vanhempien kanssa toteutumista haastattelujen pohjalta. Havainnoimme
laatua, liikuntaympäristöä ja liikuntavälineitä. Lastentarhanopettajat löysivät haastattelussa
vastaukset kysymyksiin suurimmaksi osin hyvin, joitakin kysymyksiä piti avata hieman
enemmän.
7.3.1 Määrä

Seuraavassa taulukossa on eritelty fyysisen aktiivisuuden toteutuminen ensin kaikkien
päivien osalta, sitten arkipäivien (ma–pe) osalta ja alimpana viikonlopun (la–su) osalta.
Aktiivisuutta on tarkasteltu kolmen ylimmän aktiivisuustason (tehokas+, tehokas, reipas)
osalta.
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Taulukko 9. Lasten fyysinen aktiivisuus minuutteina eri aktiivisuuden tasoilla

Aktiivisuus Pojat (n=12)
Tytöt (n= 8)
Tehokas +
27,9
12,3
Kaikki
päivät

Arkipäivät

Kaikki
(n=20)

Keskihajonta
21,7 15,8/6,1/14,9

Tehokas
Reipas
yht.

113,2
77
98,7 46,2/36,3/45,3
351,7
321,5
339,6 91,3/136,9/109,4
492,8/70min/pvä 410,8/59min/pvä 66min/pvä

Tehokas +
Tehokas
Reipas
yht.

19
9,4
15,2 7,9/4,8/8,2
84,5
54,9
72,7 29,3/30/32,4
278,8
241
263,7 70,3/109,1/87,2
382,3/76min/pvä 305,3/61min/pvä 70min/pvä

Tehokas +
Viikonloppu Tehokas
Reipas
yht.

8,9
2,9
6,5 12,7/2,7/10,3
28,7
22,1
26,1 25,3/23,5/24,1
72,9
80,5
76 38,1/41,5/38,6
110,5/55min/pvä 105,5/53min/pvä 54min/pvä

80
70
60
50
Pojat

40

Tytöt

30
20
10
0
Arkipäivät

Viikoloppu

KUVIO 2. Y-päiväkodin esiopetusryhmän lasten fyysisen aktiivisuuden määrä
minuutteina.
Lasten fyysisen aktiivisuuden kokonaismäärä kaikkien päivien aikana oli keskimäärin 66
minuuttia päivässä. Poikien kaikkien päivien fyysinen aktiivisuus oli 70 minuuttia, tyttöjen
59 minuuttia. Pojat olivat kaikilla kolmella aktiivisuuden intensiteetillä tyttöjä
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aktiivisempia. Molemmista sukupuolista löytyy kaikilta fyysisen aktiivisuuden alueilta
hajontaa, erityisesti reippaan alueella tyttöjen kohdalla. Arkipäivien osalta kaikkien lasten
keskiarvo oli 70 minuuttia päivässä, poikien 76 minuuttia päivässä ja tyttöjen 61 minuuttia
päivässä. Suurta hajontaa oli taas erityisesti reippaan fyysisen aktiivisuuden kohdalla.
Viikonlopun aikana lasten fyysisen aktiivisuuden keskiarvo oli 54 minuuttia päivässä,
poikien 55 minuuttia ja tyttöjen 53 minuuttia. Suuria keskihajontoja oli myös viikonlopun
päivien aikana. Arkipäivien ja viikonlopun osalta voidaan todeta, että pojat ovat
arkipäivisin fyysisesti aktiivisempia kuin viikonloppuisin: eroa kertyi keskimäärin 21
minuuttia. Myös tytöillä fyysinen aktiivisuus väheni viikonloppuna, mutta ero ei ole niin
suuri.

Alla olevassa taulukossa on esitettynä, kuinka monta prosenttia lapsista liikkui vähintään
reippaalla tasolla alle 60 minuuttia, 60–120 minuuttia ja yli 120 minuuttia. Kiinnitämme
tässä tutkimuksessa huomiota suosituksen mukaiseen 120 minuutin saavuttamiseen. Kuten
edellä olevassa taulukossa, myös tässä tulokset on eroteltu kaikkien päivien, arkipäivien ja
viikonlopun osalta.

Taulukko 10. Prosentit intensiteetiltään vähintään reippaalla tasolla liikkumiseen käytetystä
ajasta arkisin ja viikonloppuisin pojilla ja tytöillä

Kaikki
päivät
Arkipäivät
Viikonloppu
Kaikki Pojat Tytöt Kaikki
Pojat Tytöt Kaikki
Pojat Tytöt
(n=15) (n=12) (n=8) (n=20)
(n=12) (n=8) (n=20)
(n=12) (=8)
˂60
min 45
60Vähintään 120
min 46
reipas
≥
120
min 9

38

55

38

30

50

65

63

69

50

40

52

55

45

30

33

25

12

5

10

15

5

5

4

6

Varhaiskasvatuksen määrällistä tavoitetta liikkua vähintään reippaalla tasolla päivittäin 120
minuuttia ei saavuttanut kukaan lapsista. Arkipäivien aikana 10 prosenttia pojista liikkui
yli 120 minuuttia. Tytöistä viisi prosenttia saavutti 120 minuutin suosituksen. Viikonlopun
aikana pojista neljä prosenttia liikkui yli 120 minuuttia ja tytöistä kuusi prosenttia.
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Yhteenvetona voidaan todeta, että yksikään 20 lapsesta ei liikkunut päivittäisen
suosituksen mukaista määrää. Pojat ovat kaikkien päivien osalta tyttöjä fyysisesti
aktiivisempia, tosin suurta hajontaa löytyy. Arkipäivien ja viikonlopun välillä ero näkyy
poikien osalta liikunnan vähenemisenä viikon lopulla ja tytöillä viikonloppu vaikutti
fyysisen aktiivisuuden vähenemisenä muutaman minuutin verran.

7.3.2 Laatu

Päiväkodin Y esiopetusryhmässä henkilökunta pyrkii edistämään liikunnan suositusten
toteutumista muokkaamalla ympäristöä liikunnalle suotuisaksi. Ongelmaksi koetaan
kuitenkin pieni tila ja suuri ryhmä. Jos olisi enemmän tilaa, annettaisiin välineitä käyttöön
monipuolisemmin.

Tasapainoaistimuksille

annetaan

mahdollisuus

harjaantua

liikuntatuokioilla. Omaa kehoa opetellaan liikuttamaan esimerkiksi musiikkituokioilla
laululeikkien yhteydessä sekä liikunnallisen joulukalenterin avulla.

Tässä esiopetusryhmässä lapset eivät kuitenkaan saa liikkua niin paljon kuin haluaisivat.
Havainnoidessa huomasimme seuraavaa: henkilökunta ei osallistunut liikuntaleikkeihin ja
yritti hillitä sekä rajoittaa liikuntasuorituksia, henkilökunta ei neuvonut lapsia
liikuntataidoissa eikä kannustanut lisäämään liikuntaa, eikä lapsia erityisemmin
kannustettu nimeämään kehonosia. Ryhmässä oli suunniteltuja liikuntatuokioita ja
motoriset perustaidot pääsivät harjaantumaan monipuolisesti.

Hoitotoimenpiteitä hyödynnetään oman kehon hahmottamisen ja motoriikan kehittymisen
kannalta erityisesti esimerkiksi pukemis- ja riisumistilanteissa.

L1:” on meillä lapsia, jotka tarttee tukea siinäkin hommassa ja heijän
kanssaan sitä harjotellaan ja onhan ne kaikki just niinku motoriikan
kehittymiseen liittyviä juttuja, joku lahkeen kengän varren päälle saaminen,
joka on sitten, jossa näkyy sitten monesti heillä joilla on sitten esimerkiksi
käden motoriikassa haasteita vielä niin heille on myös tuo homma
hankalaa.”
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Lapsia kannustetaan omatoimisuuteen motoriikkaa vaativissa tilanteissa. Ryhmän vahvuus
liikuntakasvatuksen toteuttajana on positiivinen asenne liikkumiseen: yksi opettajista on
erityisen kiinnostunut liikunnasta, ja muut saavat häneltä vinkkejä ja ideoita. Vahvuutena
on myös halu kannustaa liikkumiseen ja tarjota monipuolisia mahdollisuuksia. Hyvät
liikuntavälineet nähdään myös liikuntakasvatuksen toteutumisen vahvuutena.

7.3.3 Suunnittelu ja toteutus
Tässä

esiopetusryhmässä

vuosisuunnitelman
esiopetuskirjojen

ja

todettiin,

materiaaleja

materiaalit,

että

tavoitteellinen

virikkeeksi.

mutta

Virikkeenä

erilaistakin

liikuntakasvatus
toimivat

materiaalia

vaatii

esimerkiksi

kaivattiin

lisää.

Liikuntakasvatusta suunnitellaan kuitenkin aina. Vuosisuunnitelmaa työstetään parhaillaan
ja keväälle on suunnitteilla kausisuunnitelma. Tuokiokohtaiset suunnitelmat tehdään
erikseen. Kaikki ryhmän aikuiset suunnittelevat liikuntakasvatusta, mutta jokaisella on
vastuu omasta toteutuskerrasta.

L1: ”Joo kaikki suunnittelee, mutta jokaisella on semmonen oma vastuu siitä
toteutuskerrastaan, mutta sillä tavalla niinku yhessä, me tietysti niinku
yhessä käyään läpi mitä kukakin on käyny, niin sitten tietää niinku ite sitten
jatkaa. Että tätä ei oo vielä käyty, tai tuota on ollu jo monesti. Ja niitten
palautteet myös, että jos jollain lapsella on ollut jotain haasteita, niin ne
jaetaan kans.”

Myös vanhempien toiveita kuunnellaan liikuntakasvatusta suunnitellessa. Vastuu
liikuntakasvatuksen toteuttamisesta on kaikilla lastentarhanopettajilla. Ohjaajan rooli
liikuntatuokioilla on pitää mielessä suunnitellut toiminnot, mutta ottaa myös lasten
spontaaneja ehdotuksia vastaan. Ryhmällä ei ole ulkopuolisia toimijoita, jotka toteuttavat
liikuntakasvatusta, eikä ryhmällä ole käytössä erillisiä liikuntaohjelmia. Päiväkodin johtaja
ei osallistu liikuntakasvatuksen suunnitteluun eikä toteutukseen. Hän on mukana
liikuntaprojekteissa ja hoitaa välinehankinnat.
Monipuolisuus liikuntakasvatuksessa on sitä, että järjestetään mahdollisuus erilaiseen
liikkumiseen ja lajeihin. Ryhmätiloissa on aiemmin ollut jumppapatjoja, naruja,
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hyppynaruja ja palloja lasten käytössä, mutta tällä hetkellä välineitä ei ole ryhmässä
käytössä. Suuri lapsimäärä ja pienet tilat rajoittavat niiden käyttöä ja yleensäkin
liikkumista sisätiloissa. Ulkona lapsilla on käytössään kelkat, pulkat, lapiot, pyörät ja
potkulaudat. Lapset ulkoilevat kaksi kertaa päivässä, aamupäivällä ja iltapäivällä.
Liikuntaan kannustavien ympäristöjen rakentaminen on haasteellista, koska tilat ovat
pienet ja lapsia on paljon. Iltapäivisin voidaan antaa yksilöllisemmin mahdollisuuksia
liikkumiseen. Henkilökunta kuitenkin pyrkii järjestämään liikuntaan kannustavia
ympäristöjä. Liikuntakasvatusta viedään eri orientaatioiden tuokiolle esimerkiksi
taukojumpan tavoin.

L1: ”No se ois just se, että me haluttais sitä tehä, jos meillä olis tuolla
ryhmätiloissa enemmän…olis vähemmän lapsia tai isommat tilat, että just se
viime vuonna on yritetty sitä enemmän rakentaa, mutta tällä hetkellä se on
turvallisuuskysymys tällä porukalla.”

Liikunnan laadun ja määrän arviointi on vähäistä, mutta lasten motoristen ja
havaintomotoristen taitojen kehittymistä kuitenkin arvioidaan. Suunniteltu liikuntatuokio
kestää vajaan tunnin.

Liikuntatuokioilla pelataan pelejä, tanssitaan, jumpataan,

yleisurheillaan, hiihdetään, luistellaan, uidaan ja tutustutaan eri välineisiin. Päiväkodin
lisäksi liikuntaympäristönä hyödynnetään ulkokenttää ja lähimetsää.

7.3.4 Liikuntaympäristö ja välineet

Päiväkodin sisä- ja ulkoliikuntatilat tarjosivat hyvät mahdollisuudet liikunnalle. Sisätiloissa
mahdollisuudet liikunnalle olivat hyvät: paljon käytävätilaa ja liikuntasali, jota
esiopetusryhmä käyttää kerran viikossa. Salivuorot on jaettu ryhmäkohtaisesti, yksi kerta
viikossa ryhmää kohden. Muita sisäliikuntatiloja näimme hyödynnettävän esimerkiksi
pallopeleihin. Päiväkodin piha-alue on suuri, ja siinä on mahdollista pelata erilaisia
joukkuepelejä. Pihalla ei ole nurmikenttää eikä luistelua mahdollistavaa jääkenttää. Pihaalue on tasaista maata, joten erilaisia pinnanmuodostuksia ei ole tarjolla. Päiväkotia
ympäröivää luontoa hyödynnetään metsien ja kenttäalueiden osalta. Lähiliikuntapaikoista
käytettävissä ovat kentät ja hiihtolatu.
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Päiväkodin liikuntavälineistö oli lähes varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten mukainen.
Seuraavat välineet päiväkodista löytyi: koripalloteline, kiipeilyteline, hiekkalaatikko,
keinut, polkupyörät, tunnelit, erilaiset pallot, mailoja, puolapuut, tasapainoalustat,
voimistelumatot, voimisteluvanteet, hyppynarut, leikkivarjo, renkaat, työnnettävät ja
vedettävät lelut, luovat välineet, liikuntamusiikki, hernepussit sekä itse tehtynä häntäpallot.
Päiväkodista löytyi myös seuraava välineistö: sisäliukumäki, maaleja, pomppupallot,
ponnistuslauta, muotolaatat, esteratapalikat, keilat ja keilapallo, peliliivit, rakennettava
pukki,

hyppysäkit,

voimistelukeilat,

maalivahdinvarusteet,

kartiot,

pingispöytä,

sulkapalloverkko, lattiapalapeli ja numerot, pingismailat, sulkapallomailat sekä köydet.
Näistä välineistä lasten vapaassa käytössä olivat hiekkalaatikko, erilaiset pallot,
kiipeilyteline ja työnnettävät ja vedettävät lelut. Suositusten mukaisesta välineistöstä jäivät
puuttumaan keinulauta, liukumäki (ulkona), potkulaudat, pihakartta ja kuvat alueesta,
twist-kuminauha, ajettavat lelut, keinuttavat lelut sekä liikuntakuvat.

7.3.5 Yhteistyö vanhempien kanssa
Lasten

liikkumisesta

keskustellaan

vanhempien

kanssa.

Henkilökohtaisessa

oppimissuunnitelmassa on oma kohtansa lapsen motoriselle kehitykselle. Päiväkodissa
järjestetään

yhteisiä

liikuntatapahtumia,

joilla

kannustetaan

perheitä

yhteisiin

liikuntahetkiin. Kasvatuskumppanuus ja liikuntakasvatus yhdistyvät, kun vanhemmat
kysyvät ryhmän henkilökunnalta sopivaa liikuntamuotoa tai harrastusta lapselleen.
Henkilökunta ja vanhemmat keskustelevat avoimesti, jos on huolta esimerkiksi motorisesta
kehityksestä.

L2: ”No ainakin mulle tulee heti semmonen että tuota vanhemmat saattavat
esimerkiksi meiltä kysyä mikä olis lapselle sopiva liikuntamuoto ja sitten
tarjotaan heille näitä ideoita, mitä meille tulee sähköpostiin elikkä näytetään
näitä mainoksia mitä kaikkea on.”

L1: ”Ja sitten tavallaan jos vanhemmilla on huoli jostain lapsen motorisista
taidoista tai kehityksestä, niin ilman muuta niistä sitten keskustellaan puolin
ja toisin ja jos meillä on huolta niin heijän kanssaan, niinku se
kasvatuskumppanuus
liikuntakasvatuksesta.”

on

muillakin

alueilla

–

samalla

lailla
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7.3.6 Koonti tuloksista
Kokosimme

alla

olevaan

taulukkoon

varhaiskasvatuksen

liikunnan

suositusten

toteutumisen Y-päiväkodin osalta.
Taulukko

11.

Koonti

varhaiskasvatuksen

liikunnan suositusten toteutumisesta

päiväkodissa Y.
Varhaiskasvatuksen

Ei toteudu

Toteutuu osittain

Toteutuu täysin

liikunnan suositus
Määrä

X

Laatu

X

Suunnittelu ja toteutus X
Liikuntaympäristö

X

Liikuntavälineet

X

Yhteistyö vanhempien

X

kanssa

Päiväkodissa Y yksikään varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksista ei toteutunut täysin.
Liikunnan laadun, liikuntaympäristö ja -välineiden osalta suositukset täyttyivät osittain.
Päivittäinen kahden tunnin reippaan liikunnan suositus sekä liikunnan suunnittelu ja
toteutus eivät toteutuneen laisinkaan.

7.4 Päiväkoti Z

Päiväkoti Z on keskusta-alueella sijaitseva päiväkoti, jonka varhaiskasvatuksen liikunnan
suositusten toteutumista tutkittiin tammikuussa 2014. Seuraavassa käymme tulokset läpi
jokaisen suosituksen kohdalta. Tutkimme liikunnan laadun, suunnittelun ja toteutuksen
sekä vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön toteutumista haastattelujen pohjalta.
Havainnoimme laatua, liikuntaympäristöä ja liikuntavälineitä. Lastentarhanopettaja löysi
pääosin vastaukset kysymyksiin.
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7.4.1 Määrä

Alla olevassa taulukossa on eritelty fyysisen aktiivisuuden toteutuminen ensin kaikkien
päivien osalta, sitten arkipäivien (ma–pe) osalta ja alimpana viikonlopun (la–su) osalta.
Aktiivisuutta on tarkasteltu kolmen ylimmän aktiivisuustason (tehokas+, tehokas, reipas)
osalta.

Taulukko 12. Lasten fyysinen aktiivisuus minuutteina eri aktiivisuuden tasoilla

Aktiivisuus Pojat (n=2)
Tytöt (n= 3)
Tehokas +
5,5
14
Kaikki
päivät

Arkipäivät

Tehokas
Reipas
yht.
Tehokas +
Tehokas
Reipas
yht.

Tehokas +
Viikonloppu Tehokas
Reipas
yht.

Kaikki
(n=5)

Keskihajonta
10,6 5/16,4/12,7

32,5
71,3
55,8 16,3/80,1/61
169
314,3
199,5 18,4/258,4/199,5
207/30min/pvä 399,6/57min/pvä 38min/pvä
3,5
11
8 2,1/11,5/9,2
27
56,3
44,6 11,3/60,9/46,3
143
240,3
201,4 2,8/186,5/142,2
173,5/35min/pvä 307,6/62min/pvä 51min/pvä
2
3
2,6 2,8/5,2/4
5,5
15
11,2 5/20,1/15,3
24
103
55,6 14,7/82/60,5
31,5/16min/pvä 121/61min/pvä
35min/pvä
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70
60
50
40
Pojat
30

Tytöt

20
10

0
Arkipäivät

Viikonloppu

KUVIO 3. Z-päiväkodin esiopetusryhmän lasten liikunnan määrä minuutteina.
Lasten fyysisen aktiivisuuden kokonaismäärä kaikkien päivien aikana oli keskimäärin 38
minuuttia päivässä. Poikien kaikkien päivien fyysinen aktiivisuus oli 30 minuuttia, tyttöjen
57 minuuttia. Tytöt olivat kaikilla kolmella aktiivisuuden alueilla poikia aktiivisempia,
jopa kaksi kertaa aktiivisempia. Molemmista sukupuolista löytyy kaikilta aktiivisuuden
alueilta hajontaa, erityisesti tyttöjen kohdalla. Arkipäivien osalta kaikkien lasten keskiarvo
oli 51 minuuttia päivässä, poikien 35 minuuttia päivässä ja tyttöjen 62 minuuttia päivässä.
Tyttöjen tuloksissa on suurta hajontaa myös arkipäivien osalta. Viikonlopun aikana lasten
fyysisen aktiivisuuden keskiarvo oli 35 minuuttia päivässä, poikien 16 minuuttia ja tyttöjen
61 minuuttia. Suuria keskihajontoja oli myös viikonlopun päivien aikana, erityisesti
tyttöjen tuloksissa. Arkipäivien ja viikonlopun osalta voidaan todeta, että pojat ovat
arkipäivisin fyysisesti aktiivisempia kuin viikonloppuisin: viikonlopun aikana liikuntaa
kertyi 19 minuuttia vähemmän kuin arkena. Tyttöjen kohdalla eroa ei ollut.

Seuraavassa taulukossa on esitettynä, kuinka monta prosenttia lapsista liikkui vähintään
reippaalla tasolla alle 60 minuuttia, 60–120 minuuttia ja yli 120 minuuttia. Kiinnitämme
tässä tutkimuksessa huomiota suosituksen mukaiseen 120 minuutin saavuttamiseen. Kuten
edellä olevassa taulukossa, myös tässä tulokset on eroteltu kaikkien päivien, arkipäivien ja
viikonlopun osalta.
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Taulukko 13. Prosentit intensiteetiltään vähintään reippaalla tasolla liikkumiseen käytetystä
ajasta arkisin ja viikonloppuisin pojilla ja tytöillä

Kaikki
päivät
Arkipäivät
Viikonloppu
Kaikki Pojat Tytöt Kaikki
Pojat Tytöt
Pojat Tytöt
(n=5) (n=2) (n=3) (n=5)
(n=2) (n=3) Kaikki (n=5) (n=2) (n=3)
˂60
min 77
60Vähintään 120
reipas
min 14
≥
120
min 9

95

67

76

90

67

80

100

67

7

15

16

10

20

10

0

16,5

0

14

8

0

13

10

0

16,5

Varhaiskasvatuksen määrällistä tavoitetta liikkua vähintään reippaalla tasolla päivittäin 120
minuuttia ei saavuttanut kukaan lapsista. Arkipäivien aikana kahdeksan prosenttia pojista
liikkui yli 120 minuuttia. Tytöistä 13 prosenttia liikkui suositusten mukaan. Viikonlopun
aikana pojista kukaan ei liikkunut yli 120 minuuttia ja tytöillä vastaava luku oli 16,5
prosenttia.

Yhteenvetona voidaan todeta, että yksikään viidestä lapsesta ei liikkunut päivittäisen
suosituksen mukaista määrää päivittäin. Tytöt olivat kaikkien päivien osalta poikia
fyysisesti aktiivisempia. Arkipäivien ja viikonlopun välillä ero näkyy poikien osalta
liikunnan vähenemisenä viikon lopulla ja tytöillä viikonloppu ei vaikuttanut fyysisen
aktiivisuuden määrään.

7.4.2 Laatu

Z-päiväkodin
kokeilemalla

esiopetusryhmän
eri

liikuntalajeja

liikuntakasvatuksessa
ja

-muotoja.

pyritään

Ryhmässä

monipuolisuuteen

järjestetään

yksittäisiä

liikuntatuokioita viikoittain. Lastentarhanopettaja kannustaa lapsia myös omaehtoiseen
liikkumiseen sekä omatoimisuuteen motoriikkaa vaativissa tilanteissa ja tehtävissä.
Lastentarhanopettaja ei osallistunut itse liikuntaleikkeihin eikä neuvonut lapsia
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liikuntataidoissa. Havainnoinnissa kävi ilmi, että lasten piti kysyä sisällä juoksemiseen
lupa.

Lapsia kannustetaan kehonosien nimeämiseen ja hoitotilanteita hyödynnetään kehon
hahmottamisen kannalta monipuolisesti.

L: ”No kyllä joutuu esimerkiksi maahanmuuttajille on tän kielen kanssa,
suomi toisena kielenä, niin siinä joutuu niinku puhumaan jalkojen, missä sun
jalka on, missä sun käsi, missä sun käsineet, että tavallaan semmonen
hahmottaminen…”

Tasapaino-, tunto- ja liikeaistimuksia kehitetään lähinnä tuokioilla. Havainnoinnista tuli
myös ilmi, että edellä mainittuja taitoja ei harjoitella päiväkodin arjessa. Avoin
arvokeskustelu henkilökunnan välillä on tärkeää liikunnansuositusten toteutumisen
edistämisessä. Henkilökunta on esimerkiksi lisännyt ulkonaliikkumistilaa porrastamalla eri
ryhmien ulkoiluaikoja, jotta tilaa olisi enemmän juoksemiselle ja leikkimiselle. Ryhmän
vahvuutena nähdään yksi motorisesti lahjakas lapsi. Hän motivoi ja innostaa toisia lapsia
yrittämään ja uskaltamaan uusia liikuntataitoja näyttämällä esimerkkiä.

7.4.3 Suunnittelu ja toteutus

Päiväkodin Z esiopetusryhmässä tavoitteellinen liikuntakasvatus tarkoittaa monipuolisuutta
ja elämyksellisyyttä. Liikuntaelämyksiä saadaan esimerkiksi kävelyretkiltä puistoon tai
kaupunkiin. Monipuolisuus liikuntakasvatuksessa on sitä, että kokeillaan eri lajeja ja
liikkumismuotoja. Monipuolisuus näyttäytyy myös moraalikasvatuksen kannalta. Opitaan
voittamista ja häviämistä. Tärkeää on saada onnistumisen kokemuksia.

Esiopetusryhmän liikuntakasvatusta suunnitellaan jatkuvasti. Suunnittelun pohjana
käytetään Nuoren Suomen liikuntaleikkikoulun materiaaleja. Ryhmän lastentarhanopettaja
tekee suunnitelmat ja toteuttaa liikuntakasvatuksen yksin. Erillistä liikuntakasvatuksen
vuosisuunnitelmaa ei ole, mutta tuokiokohtaiset suunnitelmat tehdään erikseen esimerkiksi
vuodenaikojen mukaan.
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Henkilökunta ei rajoita juoksemista sisätiloissa, mutta varoittelee hidastamaan vauhtia
vaaratilanteiden

välttämiseksi.

Havainnoidessamme

huomasimme

kuitenkin,

että

henkilökunta rajoitti lasten omaehtoista liikkumista sisätiloissa. Sisätiloissa lapsilla on
käytössä liikuntavälineinä pallot, mailat, keilapeli, patjat ja liikekuutiot. Ulkovälineitä on
vain vähän, hyppynarut ja pallot. Esiopetusryhmä ulkoilee tunnin aamupäivällä ja noin
tunnin iltapäivällä. Ohjattua liikuntaa on ulkona säiden salliessa. Sisätiloihin ei
varsinaisesti järjestetä liikuntaan kannustavia ympäristöjä, koska tilat ovat melko pienet.
Päiväkodin alakerrassa on tilaa vapaalle liikunnalle. Sinne päästetään tietty määrä lapsia
kerrallaan.

Tuokiosuunnitelmissa

lasten

erot

otetaan

huomioon

suunnittelemalla

eritasoisia

vaihtoehtoja liikuntataitojen oppimiseen. Esimerkiksi taidon opetteluvaiheessa on niin
monta vaihtoehtoa, että jokaiselle lapselle oma ”rappunsa” edetä taidoissaan eteenpäin.
Liikuntakasvatuksessa pyritään huomioimaan eri orientaatiot. Esimerkiksi matematiikkaa
ja kirjainten opettelua on mukava yhdistää liikuntakasvatukseen. Liikuntakasvatuksen
suunnittelussa ei juurikaan tehdä yhteistyötä vanhempien kanssa. Päinvastoin päiväkodista
annetaan ideoita kotona toteutettavaan liikuntaan. Vanhemmat myös kyselevät
henkilökunnalta ideoita lasten harrastuksiksi.

Liikuntakasvatuksen toteuttaminen on lastentarhanopettajan vastuulla. Ulkopuolisia
liikuntakasvatuksen toteuttajia on uinnissa ja luistelussa. Lastentarhanopettaja suunnittelee
tuokion, mutta antaa myös lapsille mahdollisuuksia vaikuttaa suunnitelmaan kyselemällä
lasten ideoita ja ajatuksia. Lasten liikunnan määrää ja laatua tulee mietittyä, mutta pitäisi
arvioida enemmän.
L: ”Kyllä sitä tullee mietittyä ja varmaan vielä enemmän pitäis miettiä ja
vielä enemmän pittäis tehä, mutta niin pitäis monta muutaki asiaa. On niinku
tuntuu vajavaiseks tuntee niinku oman tekemisensä ja toteuttamisensa, mut
sitte, että pittää olla myös armollinen, että joka kohtaan ei kerkee ikävä
kyllä.”

Lastentarhanopettaja

on

yksin

vastuussa

monesta

asiasta,

joten

hän

kokee

liikuntakasvatuksen arvioinnin jäävän vähemmälle huomiolle. Lasten motorisia ja
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havaintomotorisia

taitoja

havainnoidaan

jatkuvasti.

Esiopetusvuonna

tehdään

motoriikkatesti, josta selviää tarvitseeko lapsi harjoitusta joihinkin tiettyihin taitoihin.

Liikuntakasvatukseen kuuluu arkiliikkuminen ja tuokioilla toteutettava liikkuminen.
Lähiympäristöjen

liikuntapaikkoja,

liikuntakasvatuksessa.

Omaehtoiseen

kuten

puistoja

liikkumiseen

ja

metsää,

kannustetaan

hyödynnetään
joka

päivä.

Liikuntakasvatusta toteutetaan lyhyinä tuokioina. Joka toinen viikko oleva salituokio on
tunnin mittainen. Päiväkodin johtaja ei osallistu liikuntakasvatuksen suunnitteluun eikä
toteutukseen. Johtaja hankkii välineet. Johtajalla on myönteinen suhtautuminen
liikuntakasvatukseen. Lastentarhanopettajan mukaan tässä esiopetusryhmässä lapset saavat
liikkua päivittäin paljon.

7.4.4 Liikuntaympäristö ja välineet

Sisätiloiltaan liikuntatilat olivat rajattuja. Tiloja ei ole suunniteltu alun perin päiväkodin
käyttöön. Päiväkodissa ei ole omaa salia, vaan käytössä on läheisen koulun sali joka toinen
viikko tunnin ajan. Käytävätilaa näimme hyödynnettävän juoksemiseen sekä myös
lepohuoneena toimivaa tilaa pallopeleihin. Piha-alue tarjosi mahdollisuuden leikkimiseen
ja juoksemiseen, vaikka se olikin pieni. Pihalla ei ole mahdollisuutta nurmikentälle tai
luistelualueelle, eikä siinä ole erilaisia pinnanmuodostuksia. Päiväkotia ympäröivää
luontoa hyödynnetään lähipuistojen muodossa. Lähialueen liikuntapaikoista käytössä ovat
koulun sali, luistelukenttä ja lähileikkipuistot.

Varhaiskasvatuksen

suositusten

mukaisesta

välineistöstä

toteutuivat

seuraavat:

hiekkalaatikko, keinut, liukumäki, erilaiset pallot, mailoja, puolapuut, voimistelumatot,
voimisteluvanteet, leikkivarjo, työnnettävät

ja vedettävät lelut, luovat välineet,

liikuntamusiikki, liikuntakuvat, hernepussit ja itse tehtyinä välineinä sanomalehtimailat ja
keilat. Muita välineitä olivat muotolaatat, kartiot, frisbee ja maja. Näistä käytössä olivat
hiekkalaatikko, keinut, liukumäki ja erilaiset pallot. Suositusten mukaisesta välineistöstä
jäivät puuttumaan koripalloteline, kiipeilyteline, keinulauta, polkupyörät, potkulaudat,
pihakartta ja kuvat piha-alueesta. tunnelit, tasapainoalustat, twist-kuminauha, trampoliini,
renkaat, ajettavat lelut ja keinuvat lelut.
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7.4.5 Yhteistyö vanhempien kanssa

Lasten

yksilöllisyys

liikuntakasvatuksessa

huomioidaan

keskustelemalla

esiopetussuunnitelmaa tehtäessä vanhempien kanssa.

L: ”…siinä esiopetussuunnitelman teossa, niin siinä on keskusteltu ja
jokkaisen lapsen kohdalta niinku mä oon ajatellu ku on keskustelu ollu, että
että minkä verran liikkuu ja tarviiko sitä ja jos motoriikassa on jotaki, niin
siitä on puhuttu.. ja on kysytty harrastaako ne jotakin, minkä verran liikkuu
ja paljonko ne on ulkona.”

Kasvatuskumppanuus ja liikuntakasvatus yhdistyvät samalla tavoin kuin muissakin
yhteyksissä. Keskustellaan yhdessä, jos havainnoidaan esimerkiksi puutteita motorisissa
taidoissa. Vanhemmat myös mielellään kyselevät lastentarhanopettajan näkemyksiä
liikuntaharrastuksen valinnasta. Perheiden yhteisiä liikuntahetkiä pyritään lisäämään
järjestämällä koko perheen ja päiväkodin liikunnallisia pihatapahtumia.

L: ”… tän syksyn aikana meillä ei oo ollu, mutta esimerkiksi viime kevväänä
meillä oli semmonen… meillä ei ollu varsinaista kevätjuhlaa, mutta meillä oli
semmonen toiminnallinen.. et siinä oli semmonen liikuntaratoja ja semmosia
pisteitä tossa pihalla niinku ympäri sen leikkipihan ja sitte sisäpihalla.”

7.4.6. Koonti tuloksista
Kokosimme seuraavaan taulukkoon varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten toteutumisen
Z-päiväkodin osalta.
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Taulukko 14. Koonti varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten toteutumisesta päiväkodissa
Z.
Varhaiskasvatuksen

Ei toteudu

Toteutuu osittain

Toteutuu täysin

liikunnan suositus
Määrä

X

Laatu

X

Suunnittelu ja toteutus

X

Liikuntaympäristö

X

Liikuntavälineet

X

Yhteistyö vanhempien

X

kanssa

Päiväkodissa Z yksikään varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksista ei toteutunut täysin.
Liikunnan laadun, suunnittelun ja toteutuksen, liikuntavälineiden ja vanhempien kanssa
tehtävän yhteistyön osalta suositukset täyttyivät osittain. Päivittäisen kahden tunnin
reippaan liikunnan suositus sekä suositusten mukainen liikuntaympäristö ei toteudu
laisinkaan.
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8 TULOSTEN TARKASTELUA
Seuraavassa luvussa kerromme tutkimukseen vaikuttaneista luotettavuuteen ja eettisyyteen
vaikuttaneista asioista. Tarkastelemme tutkimustuloksia teoreettisen viitekehyksen ja
aikaisempien tutkimusten valossa.

8.1. Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys

Eettisellä ajattelulla tarkoitetaan kykyä pohtia oikeaa ja väärää. Tutkijan on tunnettava
aineistonhankintaa koskeva tutkimusetiikka, joka auttaa konkreettisten ratkaisujen
tekemisessä. Tutkimustyössä tehtävistä ratkaisuista ja valinnoista tutkija kantaa kuitenkin
itse vastuunsa. (Kuula, 2013, s. 21.) Eettinen sitoutuneisuus on hyvän tutkimuksen
ohjenuora (Tuomi et al., 2012, s. 127). Luotettavuutta arvioidaan, jotta mahdolliset virheet
pystytään välttämään (Hirsjärvi et al., 2009, s. 231). Tutkimusluvat ja aineistonkeruu ovat
tässä tutkimuksessa keskeisimpiä luotettavuuden ja eettisyyden teemoja, koska aihe ei
varsinaisesti ole arkaluonteinen.

Tutkimuksen laadusta ja luotettavuudesta puhuttaessa viitataan usein tutkimuksen
validiteettiin ja reliabiliteettiin. Validiteetilla tarkoitetaan pätevyyttä. Pätevyydellä
viitataan siihen, miten hyvin tutkimus tai mittari kuvaa tutkittavaa ilmiötä. Reliabiliteetti
kuvaa mittauksen tarkkuutta. Kun puhutaan tutkimuksen laadusta, termejä ei ole
välttämätön

erottaa,

koska

validiteettia

voidaan

käyttää

yleiskäsitteenä.

Tässä

tutkimuksessa validiteetista puhuttaessa käytämme yksinkertaisesti ilmausta laatu ja
luotettavuus. (Ronkainen, 2013, s. 129–130.)

Hyvissä ajoin ennen aineistonkeruun aloittamista on hankittava tutkimuksen toteuttamisen
kannalta tärkeät tutkimusluvat (Ronkainen et al., 2013, s. 126). Tämä tutkimus toteutetaan
yhteistyössä kaupungin päiväkotien ja Liikkuva varhaiskasvatus-hankkeen kanssa, joten
hankimme tutkimusluvan Oulun kaupungilta. Ennen aineistonkeruun alkua varsinaisille
tutkittaville tulee antaa riittävä informaatio tutkimuksen tavoitteesta ja luonteesta. On myös
korostettava

osallistumisen

vapaaehtoisuutta.

Vapaaehtoisuus

tutkimukseen

osallistumisesta on voimassa koko tutkimuksen ajan, eli tutkittavilla oli mahdollisuus
keskeyttää tutkimus milloin vain. (Eskola et al., 1998, s. 56; Kuula, 2013, s. 87.) Ihmisiä
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tutkittaessa on tutkimuksen luotettavuuden ja eettisyyden kannalta tärkeää kunnioittaa
ihmisten itsemääräämisoikeutta (Kuula, 2013, s. 61–62). Tutkimuksen alkuvaiheessa
jaoimme tutkittavien esiopetusryhmien lapsille kotiin tutkimuslupa-anomukset, joissa
kerroimme selkeästi perustiedot tutkimuksesta sekä tutkijoista. Kerroimme myös, mikä
käyttötarkoitus tutkimuksella on, ja paljonko se vie aikaa tutkimukseen osallistuvilta
lapsilta ja heidän perheiltään. Lisäksi pyysimme palauttamaan allekirjoitettuna kirjeen
alaosan, jossa kysyimme antavatko huoltajat lapselleen luvan osallistua tutkimukseen.
Palautusosassa kysyimme lapsen nimen, pituuden ja painon aktiivisuusmittarin käyttöä
varten. Lasten nimet keräsimme, jotta mittareihin voitiin syöttää oikeat tiedot oikeille
henkilöille. Lasten nimet eivät tulleet missään tutkimusvaiheessa ilmi. Tutkimuksen
analyysi- ja raportointivaiheessa pyrimme kuvaamaan tutkittavat asiat ja ilmiöt
tutkimukseen

osallistuvia

päiväkoteja,

lastentarhanopettajia

ja

esikoululaisia

kunnioittavasti ja totuudenmukaisesti.

Tämän tutkimuksen aineistonkeräyksessä käytimme kolmea eri mittaria. Polarin
aktiivisuusmittareiden avulla mittasimme fyysisen aktiivisuuden määrää. Objektiivisilla
menetelmillä saadaan tarkempaa ja luotettavampaa tutkimustietoa kuin esimerkiksi
havainnoimalla tai haastattelemalla. Kiihtyvyysmittari on yleinen fyysisen aktiivisuuden
arviointimenetelmä. Objektiivisissa menetelmissä virhemahdollisuus on pienempi kuin
subjektiivisissa menetelmissä, koska tiedon tuottaminen ja tallennus tapahtuvat
mekaanisesti tai elektronisesti. (Aittasalo et al., 2010.) Aktiivisuusmittarit olivat
esiopetusryhmän

lapsilla

yhteensä

11

vuorokautta.

Tutkimuksen

luotettavuuden

lisäämiseksi varsinaiseen tutkimukseen otettiin mukaan vain seitsemän vuorokautta, koska
arvelimme mittareiden lisäävän lasten liikuntainnostusta. Näin ollen ensimmäiset neljä
päivää mittari oli harjoituskäytössä ja varsinainen tutkimus aloitettiin tämän jälkeen.
Ensimmäisinä

päivinä

aktiivisuustaso

olikin

merkittävästi

korkeampi.

Fyysisen

aktiivisuuden määrän osalta tutkimustulos on siis luotettava ja mittaa lapsen normaalia
arki- ja viikonloppuliikuntaa.

Aktiivisuusmittareiden käytön luotettavuutta olisi lisännyt vielä se, että olisimme itse
opettaneet jokaisen tutkimukseen osallistuvan lapsen käyttämään aktiivisuusmittaria ja
kertoneet suoraan lapsille mittarin toiminnasta. Tämä ei valitettavasti ollut aikataulullisesti
mahdollista, koska mittarit oli saatava jokaisen ryhmän käyttöön samana päivänä.
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Luotettavuuden lisäämisen kannalta päätimme antaa mittarit samaan aikaan jokaiseen
ryhmään, jotta sääolosuhteet ovat samat kaikille. Mittarit jaettiin 52 lapselle, mutta
lopulliset tulokset saimme 40 lapselta. Jouduimme hylkäämään mittaustuloksen, jos lapsi
oli selvästi unohtanut laittaa mittarin käteen usean päivän aikana. X-päiväkodissa
keskeyttäjiä oli yksi, Y-päiväkodissa kuusi ja Z-päiväkodissa viisi. On syytä pohtia
luotettavuutta esimerkiksi Z-päiväkodin osalta, sillä siellä keskeyttäjiä oli puolet
tutkimuksen aloittaneista lapsista. Mittareiden luotettavuutta heikentää niiden rajoittunut
liikkeen tunnistaminen. Ranteessa käytettynä mittari ei mittaa esimerkiksi pyöräilyä.

Havainnointiaineiston luotettavuus on yksiselitteinen ja tuloksen validiteetti on paikkansa
pitävä. Liikuntaympäristön ja -välineiden havainnointi ei vaatinut tulkintaa, sillä
liikuntavälineitä joko on tai ei ole. Kirjasimme havainnointikaavakkeeseen kaikki välineet,
jotka päiväkodeista löytyivät tai joita ei löytynyt. Emme kuitenkaan merkanneet
havaintokaavakkeisiin välineiden kokoa, määriä ja laatua. Havainnoimme myös
päiväkodin sisä- ja ulkotilat. Haastattelun ja havainnoinnin kanssa limittäin kulkeva
liikunnan laatu oli luotettavuuden osalta hieman tulkinnanvarainen. Haastatteluissa tulleet
vastaukset olivat osittain ristiriitaisia havainnointiaineistomme kanssa. Haastattelussa
lastentarhanopettajat saattoivat sanoa osallistuvansa lasten liikuntaleikkeihin, mutta
havaintojemme mukaan he eivät osallistuneet. Toisaalta olimme havainnoimassa vain
kaksi päivää kutakin ryhmää, joten emme voi varmasti tietää, osallistuiko henkilökunta
liikuntaleikkeihin, ja mitä tuokioilla todella tapahtui. Meidän tutkijoina on kuitenkin melko
mahdotonta

arvioida

aineiston

totuudellisuutta

sen

enempää,

sillä

meille

varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten toteutuminen näyttäytyi saamamme aineiston
valossa.

Tutkimuksen luotettavuutta lisää tarkka kuvaus olosuhteista, joissa havainnointi toteutettiin
(Hirsjärvi et al., 2009, s. 232). Aamupäivän havainnoinnit teimme jokaisessa
tutkimuspäiväkodissa samalla tammikuun viikolla. Päiväkodeissa X ja Y oli hyvin
samanlainen päivärytmi ja ryhmät ulkoilivat kello 9–10 välillä. Pakkasta oli 0 astetta
molempina aamuina. Päiväkodissa Z ulkoiltiin klo 10–11 ja pakkasta oli kahdeksan astetta
sekä oli todella tuulista. Iltapäivän havainnoinnit jakautuivat kahdelle eri viikolle.
Päiväkodissa X ulkoiltiin kolme kertaa päivässä, joten myös kello 13–14 oltiin ulkona. Sää
oli tuulinen ja pakkasta kahdeksan astetta. Päiväkotien Y ja Z iltapäivähavainnoinnin
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aikaan ulkona oli 20 astetta pakkasta, joten ryhmät eivät ulkoilleet laisinkaan
havainnointimme aikana.

Haastatteluiden avulla selvitimme liikunnan suunnittelun ja toteutuksen, laadun ja
vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön toteutumista esiopetusryhmissä. Suorittamalla
esihaastattelun saimme haastattelun rungosta toimivan, ja näin haastattelut sujuivat
mutkattomasti. Haastattelun avulla saimme melko kattavat vastaukset teemoihimme, mutta
luotettavuuden kannalta meidän olisi pitänyt vaatia vielä tiukemmin suora vastaus
kysymykseen. Litterointia ja aineiston pelkistämistä hankaloittivat osaltaan vastaukset,
joissa ei ollut ymmärretty kysymystä. Haastattelun osalta tutkimuksen luotettavuutta olisi
mahdollisesti lisännyt se, että olisimme lähettäneet kysymyksen lastentarhanopettajille
etukäteen. Näin he olisivat saaneet valmistautua haastatteluun paremmin. Toisaalta
lastentarhanopettajien tulisi olla tietoisia varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksista ja näin
ollen valmiita vastaamaan kysymyksiin. Nauhoitimme jokaisen haastattelun, joten meillä
oli litteroinnin jälkeen mahdollisuus palata tutkittaviin teemoihin jälkeenpäin useampaan
kertaan.

Haastattelut

sujuivat

rennossa

ilmapiirissä

keskustelevalla

otteella.

Tutkimushaastattelun ydin onkin luottamus haastattelijan ja tutkittavan välillä (Eskola et
al., 1998, s. 92 ja 94).

8.2. Johtopäätökset ja merkitys

Päiväkodissa X yksi 15 lapsesta liikkui päivittäisen suosituksen mukaisen määrän
päivittäin. Esiopetusryhmän pojat liikkuivat huomattavasti enemmän kuin tytöt: pojat
olivat kaikilla kolmella aktiivisuuden intensiteettialueella tyttöjä kaksin verroin
aktiivisempia. Myös aikaisemmissa tutkimustuloksissa on todettu, että pojat ovat
aktiivisempia kuin tytöt (Eaton et al., 1989; Kohl et al., 1998; Sääkslahti et al., 2000).
Fyysisen aktiivisuuden määrään saattaa vaikuttaa myös se, että tytöt ja pojat leikkivät
keskenään hyvin erilaisia leikkejä. Poikien leikit ovat fyysisesti aktiivisempia kuin tyttöjen.
Tytöt leikkivät yleisesti enemmän rauhallisempia ja hienomotoriikkaa vaativia leikkejä,
kuten askartelua. (Iivonen, 2008, s. 38.) Havainnoistamme teimme huomion, että tytöt ja
pojat todellakin leikkivät fyysisyydeltään erilaisia leikkejä. Ulkoleikeissä huomioimme
poikien

viihtyvän

jalkapallokentällä,

kun

taas

tytöt

rakentelivat

lumesta.

74
Lastentarhanopettaja sanoi haastattelussa, että suunnittelussa joutuu kiinnittämään
huomioita erityisesti tyttöjen aktivointiin.

Fyysisen aktiivisuuden määrässä tapahtuu poikien osalta suuri, puolen tunnin pudotus
verrattaessa arkipäivien ja viikonloppujen tuloskeskiarvoja. Tässä tutkimuksessa päiväkoti
X:n osalta liikunnan määrän vaihtelu arkipäivien ja viikonlopun päivien välillä on
ristiriidassa aikaisempien tutkimustulosten kanssa. Kohlin et al. (1998) mukaan lapset ovat
fyysisesti aktiivisempia viikonloppuisin, kun taas suomalaisen (Soini et al., 2012) mukaan
lapsen päivää rytmittävät viikonloppuisin samat rutiinit kuin viikollakin, jolloin
merkittävää eroa ei synny.

Havaintojemme

mukaan

henkilökunta

ei

osallistunut

lasten

liikuntaleikkeihin.

Amerikkalaisen tutkimuksen (Brown et al., 2009) mukaan fyysisen aktiivisuuden määrä
lisääntyisi, jos aikuiset osallistuisivat liikuntaleikkeihin aktiivisemmin. Toisaalta
suomalaistutkimuksen (Reunamo et al., 2012) mukaan fyysinen aktiivisuus oli suurinta
silloin, kun lapset saivat leikkiä mahdollisimman vähillä säännöillä ja ohjeilla. Tästä voisi
vetää johtopäätöksen, että henkilökunnan rooli olisikin tilojen ja välineiden tarjoaja
erityisesti vapaan leikin aikana. Päiväkodin X henkilökunnalla on myönteinen
suhtautuminen liikuntaan ja se näkyi myös havaintopäiväkirjamme merkinnöissä fyysisen
aktiivisuuden kasvamisena. Tämä näkyy havaintopäiväkirjamme merkinnöissä esimerkiksi
liikuntaan kannustamisena, joka taas johti fyysisen aktiivisuuden määrän kasvuun.
Päivärytmin suunnittelu vaikuttaa ulkoilun määrään; ulkoilun määrä on henkilökunnan
päätettävissä. Tutkimustuloksenkin mukaan henkilökunta on tärkeässä roolissa liikunnan ja
ulkoilun mahdollistajana (Copeland et al., 2012). Esiopetusryhmän lapset ulkoilivat kolme
kertaa päivässä, ja tutkimustuloksen mukaan (Klesges et al., 1990) ulkona vietetty aika on
suoraan verrannollinen fyysisen aktiivisuuden määrään. Tässä ryhmässä henkilökunnan
liikuntamyönteinen asenne näkyi myös siten, että ulkoilu järjestettiin säästä riippumatta.
Johtajan liikuntamyönteinen asenne heijastuu myös henkilökunnan myönteiseen liikuntaasenteeseen.

Havainnointipäiväkirjastamme tuli ilmi, että päiväkodissa X liikunta on normaali osa
arkipäivää. Suunnittelu oli hyvin strukturoitua, ja huomasimme, että se oli jatkuvaa ja
lasten toiveet huomioon ottavaa. Lastentarhanopettajan haastattelusta tuli ilmi, että ison
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ryhmän ja pienten tilojen vuoksi liikunnalle on kuitenkin asetettava joitain rajoituksia.
Mielestämme päiväkodissa oli kaikesta huolimatta sisäliikunnalle erittäin hyvät
mahdollisuudet.

Päiväkodissa Y suositusten mukainen liikunnan määrä ei toteudu yhdelläkään lapsella
päivittäin: keskimääräinen päivittäinen fyysisen aktiivisuuden aika on vain puolet
suositusten mukaisesta ajasta. Ryhmän pojat ovat aktiivisempia kuin tytöt, ja
samankaltaisia tuloksia on saatu aiemmissakin tutkimuksissa (Eaton et al., 1989; Kohl et
al., 1998; Sääkslahti et al., 2000). Myös tässä päiväkodissa ero arkipäivien ja viikonlopun
päivien fyysisessä aktiivisuudessa on selvä. Viikonloppuisin fyysisen aktiivisuuden määrä
laskee erityisesti pojilla huomattavasti. Tässä tutkimuksessa liikunnan määrän vaihtelu
arkipäivien ja viikonlopun päivien välillä on ristiriidassa aikaisempien tutkimustulosten
kanssa: suomalaisen (Soini et al., 2012) tutkimuksen mukaan lapset liikkuvat
viikonloppuisin saman verran kuin viikollakin, kun taas Kohlin et al. (1998) tutkimuksessa
lasten liikunnan määrä nousi viikonloppuna. Omien päätelmiemme mukaan sosiaalisen
ympäristön muutos arkipäiviin nähden voi vaikuttaa fyysisen aktiivisuuden määrään. Tilat
ja mahdollisuudet liikunnalle eivät ole välttämättä kotiympäristössä suotuisat liikkumiselle.
Pönkön (1999, s. 95–96) tutkimuksen mukaan se, kuinka paljon vanhemmat liikkuvat itse
omalla vapaa-ajallaan, vaikuttaa siihen, kuinka paljon he liikkuvat lastensa kanssa ja
ostavat näille liikuntavälineitä. Tutkimuksemme toteutettiin talvella melko kovien
pakkasten aikaan, joten säätila saattoi vaikuttaa tutkimustuloksiin. Tutkimusten mukaan
Suomessa ja muissa Pohjoismaissa vuodenajat muokkaavat lasten fyysistä ympäristöä.
Kesäkuukausina aktiivisuutta on enemmän kuin talvikuukausina. (Sääkslahti et al., 2000;
Kohl et al., 1998; Jämsén et al., 2013.)

Haastattelussa tuli ilmi, että tässä päiväkodissa Y lapset eivät saa liikkua niin paljon kuin
haluaisivat. Omien pohdintojemme perusteella liikunnan määrään saattaa vaikuttaa
puutteellinen suunnittelu liikunnan osalta. Tämä taas johtuu siitä, että henkilökunta kokee
suunnitteluun käytettävissä olevan materiaalin puutteelliseksi. Päiväkodissa Y pitkän
aikavälin suunnitelmien kuten vuosi- ja kausisuunnitelmien, tekeminen on vielä
alkutekijöissä. Haastattelussa lastentarhanopettajat sanoivat olevansa liikuntamyönteisiä,
mutta havaintojemme mukaan myönteisyys ei näkynyt arkipäivän tilanteissa.
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Päiväkodissa Y ryhmätiloja pidetään pieninä ryhmän suureen kokoon nähden, mikä
rajoittaa liikuntaa ja välineiden käyttöä. Omien havaintojemme mukaan päiväkodin
sisätilat olivat varsin väljät ja mahdollistaisivat kyllä monipuolisen sisäliikunnan. Omien
huomioidemme mukaan henkilökunta ei osallistunut lasten liikuntaleikkeihin ja yritti
hillitä ja rajoittaa liikkumista. Amerikkalaisen tutkimuksen (Brown et al., 2009) mukaan
fyysisen aktiivisuuden määrä lisääntyisi, jos aikuiset osallistuisivat liikuntaleikkeihin
aktiivisemmin. Toisaalta suomalaistutkimuksen (Reunamo et al., 2012) mukaan fyysinen
aktiivisuus oli suurinta silloin, kun lapset saivat leikkiä mahdollisimman vähillä säännöillä
ja ohjeilla.

Päiväkodissa Z tytöt ovat fyysisesti aktiivisempia kuin pojat, mutta tyttöjen tuloksissa on
todella suurta keskihajontaa. Aikaisemmista tutkimustuloksista (Eaton et al., 1989; Kohl et
al., 1998; Sääkslahti et al., 2000) poiketen tytöt ovat fyysisesti aktiivisempia kuin pojat.
Pojilla fyysinen aktiivisuus vähentyy viikonlopun päivinä merkittävästi ja tämä poikkeaa
myös aiemmista tutkimustuloksista (Kohl et al., 1998; Soini et al., 2012). Yksikään lapsi ei
liikkunut määrällistä kahden tunnin tavoitetta päivittäin.

Lastentarhanopettaja ei osallistunut liikuntaleikkeihin. Tähän saattaa vaikuttaa se, että hän
on ryhmän ainut työntekijä ja näin ollen vastuussa yksin koko ryhmästä. Amerikkalaisessa
tutkimuksessa (Brown et al., 2009) on todettu aikuisten olevan tärkeässä roolissa lasten
liikunnan määrän lisäämisessä ja liikuntaan innostamisessa: aikuisen osallistuminen lasten
liikuntaleikkeihin

lisää

lasten

fyysiseen

aktiivisuuden

määrää.

Toisaalta

suomalaistutkimuksen (Reunamo et al., 2012) mukaan fyysinen aktiivisuus oli suurinta
silloin, kun lapset saivat leikkiä mahdollisimman vähillä säännöillä ja ohjeilla. Lisäksi
sisällä tapahtuvaa liikuntaa rajoitettiin: havaintopäiväkirjastamme teimme huomion, että
lasten tuli kysyä sisällä juoksemiseen lupa. Voinemme todeta, että liikunta ei näy
luonnollisena osana ryhmän arkipäiväistä toimintaa. Tässä päiväkodissa ei ole liikunnan
vuosisuunnitelmaa,

ja

tuokiokohtainen

suunnittelu

tapahtuu

Nuoren

Suomen

liikuntaleikkikoulun materiaalin pohjalta. Liikuntaympäristön ja liikuntavälineistön
puutteellisuus vaikuttaa havaintojemme mukaan lasten fyysisen aktiivisuuden määrän
jäämiseen näinkin alas.

77

9 POHDINTA
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten varhaiskasvatuksen liikunnan
suositukset toteutuvat kolmessa oululaisessa esiopetusryhmässä. Tutkimuksemme lähti
liikkeelle molempien tutkijoiden kiinnostuksesta liikuntakasvatusta kohtaan sekä huolesta
fyysisen aktiivisuuden määrän vähenemisestä. Teoreettisessa viitekehyksessä olemme
perustelleet monipuolisesti fyysisen aktiivisuuden tärkeyden lasten kokonaisvaltaisen
kasvun ja kehityksen kannalta sekä määritelleet fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttavat seikat.
Fyysinen aktiivisuus on itsessään kiinnostava aihe ja Liikkuva varhaiskasvatus -hankkeen
puolesta meitä pyydettiin tutkimaan lasten liikunnan määrää. Halusimme kuitenkin
laajentaa aihetta ja perehtyä fyysisen aktiivisuuden määrään vaikuttaviin asioihin
varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten pohjalta. Kuten teoriastammekin nousee ilmi,
lapsi

on

fyysisesti

aktiivisimmillaan

esiopetusiässä.

Tästä

syystä

päädyimme

tarkastelemaan kolmea oululaista esiopetusryhmää.
Tutkimustuloksemme puoltavat aiempia tutkimuksia sen suhteen, että lapset liikkuvat
todella vähän. Suositusten mukainen kahden tunnin reippaan liikunnan määrä toteutui
päivittäin

vain

yhdellä

tutkimukseen

osallistuneella

lapsella.

Päiväkodin

liikuntaympäristöllä ja liikuntavälineillä sekä vallitsevalla asenneilmapiirillä on vaikutusta
toteutuneen liikunnan määrään. Vaikka tutkimustulokset antoivat odottaa melko heikkoja
tuloksia fyysisen aktiivisuuden määrästä, oli tämän tutkimuksen tulos todella
huolestuttava. Tutkittavat lapset ovat vasta kuusivuotiaita, ja pohdimmekin, millaisia
mahdollisia vaikutuksia vähäisellä liikunnalla on lasten fyysisen ja psyykkisen kehityksen
kannalta. Heikko motorinen kehitys voi johtaa oppimisvaikeuksiin, mikä taas voi vaikuttaa
lapsen

tulevaan

avainasemassa

oppimispolkuun.
taistelussa

Terveyden

ylipainoa

ja

siitä

kannalta

fyysinen

aiheutuvia

aktiivisuus

sairauksia

on

kohtaan.

Liikuntatilanteissa opitut sosiaaliset taidot auttavat lasta selviytymään erilaisissa
vuorovaikutussuhteissa tulevaisuudessakin. Lapsuudessa luotu hyvä asenne liikuntaa
kohtaan kantaa todennäköisesti aikuisikään asti. Vähäisestä liikunnasta johtuvat ongelmat
tulevat Suomen yhteiskunnalle loppujen lopuksi kalliiksi. Kuten jo johdannossa totesimme,
on varhaiskasvatus tämän hätätilan ratkaisemisen keskipisteessä.
Tapaustutkimus

sopi

tutkimuksemme

lähestymistavaksi,

koska

halusimme

ottaa

tutkimukseen mukaan kolme erilaista esiopetusryhmää. Tutkimuspäiväkodeiksi pyrimme
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valitsemaan erilaisia päiväkoteja, mutta tavoittelimme kuitenkin mahdollisimman
tyypillistä kuvaa päiväkodeista kokonaisuudessaan. Tutkimuksemme ei pyri yleistämään
tuloksia,

vaan

jokaista

tutkimuspäiväkotia

on

käsitelty

erikseen.

Usean

aineistonkeruumenetelmän käyttäminen oli luontevaa tätä tutkimusta tehdessä, koska
tutkimuskysymys

sisältää

laajoja

aihepiirejä.

Aihepiirit

vaativat

erilaisia

tutkimusmenetelmiä, ja mielestämme saimme kerättyä luotettavan aineiston kolmella eri
menetelmällä. Tulosten analysoinnissa käytimme teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä, joka
sopi menetelmäksi tähän tutkimukseen, koska tutkittavat aihepiirit tulivat suoraan teoriasta.
Tutkimuksen tulokset ovat toistettavissa liikunnan laadun arviointia lukuun ottamatta.
Laadun arvioinnissa tulokset riippuvat siitä, miten tutkija tulkitsee asian.
Työprosessin kannalta olisi ollut järkevää, että teoriaosuutemme olisi ollut kokonaan
valmis ennen mittareiden kehittelyä ja aineistonkeruuta. Muutoin pysyimme hyvin
aikataulussa ja työ valmistui ajallaan. Aikataulussa pysymiseen vaikuttivat myös
tutkimuksessamme

yhteistyössä

olevat

tahot,

eli

Oulun

kaupungin

Liikkuva

varhaiskasvatus -hanke sekä Polar Electro oy, jotka odottavat tuloksia tutkimuksestamme.
Jatkotutkimuksissa olisi kiinnostavaa syventyä johonkin yksittäiseen varhaiskasvatuksen
liikunnan suositukseen tarkemmin. Esimerkiksi yhteistyössä vanhempien ja eri tahojen
kanssa liikunnan suhteen riittäisi kehitettävää ja tutkittavaa. Meidän tammikuussa
tekemämme tutkimus olisi kiinnostavaa toistaa esimerkiksi alkusyksystä, jolloin voisi
tarkastella vuodenaikojen merkitystä fyysisen aktiivisuuden määrään.
Tutkimuksestamme on hyötyä erityisesti kasvatusalan kentällä toimiville ammattilaisille.
Toivomme tutkimustulosten herättelevän niin päiväkotien henkilökuntaa kuin lasten
vanhempiakin avaamaan silmänsä fyysisen aktiivisuuden todelliselle määrälle ja siihen
yhteydessä oleville tekijöille. Tutkimus on hyödynnettävissä myös Oulun kaupungin
Liikkuva varhaiskasvatus -hankkeessa ja Polar Electro Oy:n toiminnassa. Toivoisimme
tutkimustulosten havahduttavan myös tutkimukseen osallistuneita esiopetusryhmiä
miettimään liikunnan asemaa omassa päiväkodissaan.

Itse saimme tutkimusta

tehdessämme kipinän edistää liikunnan asemaa lasten elämässä. Toivommekin, että
varhaiskasvatuksen ammattilaiset ymmärtäisivät miten moneen asiaan fyysinen aktiivisuus
lapsen elämässä vaikuttaa.
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LIITE 1.

Polar-aktiivisuusmittari

Aktiivisuusranneketta

pidetään

ranteessa kellon tavoin. Mittari kertoo
selkeästi

ja

nopeasti

päivittäisen

liikunnan määrän ja intensiteetin. Sen
avulla

voidaan

helposti

seurata,

toteutuuko päivittäinen liikuntasuositus.
Aktiivisuusmittari mittaa kaikenlaisen
aktiivisuuden,

kuten

juoksemisen,

heittämisen, uimisen, hyppäämisen sekä
pelaamisen. Näytössä oleva animoitu
hahmo kertoo välittömästi palautetta
aktiivisuustasosta ja aktiivisuuspalkki
näyttää aktiivisuusajan koko päivältä. Aktiivisuusajan lisäksi mittari kertoo kulutettujen
kaloreiden sekä askeleiden määrän. Mittari tallentaa päivittäisen aktiivisuuden, joten
pidempiaikainenkin aktiivisuuden seuranta on mahdollista. Mittari kertoo intensiteetin ja
aktiivisuusajan viidellä eri tasolla: tosi kevyt, kevyt, reipas, tehokas ja tehokas +.
Liikuntasuositusten mukaiseksi aktiivisuusajaksi lasketaan välillä reipas–tehokas + vietetty
aika. (Aherto, T. & Kirkpatrick, B. 2010, s. 50–51.)

LIITE 2.
Tutkimuslupa-anomus lasten vanhemmille
Olemme Oulun yliopiston luokanopettaja- ja varhaiskasvatuksen opiskelijoita. Teemme
pro gradu -tutkielmaa, jossa tutkimme varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten
toteutumista kolmessa oululaisessa esiopetusryhmässä.
Keräämme tutkimusaineiston X päiväkodissa tammikuussa 2014. Tarkoituksenamme on
havainnoida esiopetusryhmän toimintaa ja haastatella ryhmän aikuisia. Lapset saavat 1,5
viikon ajaksi (9. –19.1.2014) käyttöönsä Polar-aktiivisuusmittarin, jota pidetään ranteessa
yhtäjaksoisesti. Ohjeistamme mittarin käyttöä tarkemmin tammikuussa. Mittareita varten
tarvitsemme lapsenne pituuden ja painon.
Pyydämme teiltä lupaa Polar-aktiivisuusmittarin käytölle. Lasten henkilöllisyys ei tule
missään tutkimuksen vaiheessa ilmi. Kaikkia tietoja käsitellään luottamuksellisesti, ja
kerätty aineisto tuhotaan opinnäytetyön valmistumisen jälkeen.
Pyydämme Teitä palauttamaan alla olevan vastauslomakkeen viimeistään keskiviikkona
18.12.2013 esiopetusryhmänne aikuisille.
Halutessanne voitte ottaa meihin yhteyttä ja esittää tutkimusta koskevia kysymyksiä.
Ystävällisin terveisin,
Annemari Valli

Hanna Naumanen

sähköpostisoite

sähköpostiosoite

puhelinnumero

puhelinnumero

Vastauslomake
Lapsen nimi:
Lapsemme saa käyttää mittaria:
Pituus:_______
Paino:_______
_______________________
Paikka ja aika

Syntymäaika: _______________
Kyllä___Ei___

____________________________
Huoltajan allekirjoitus

LIITE 3.
Havainnointilomake
Päiväkoti: ___________________________ Aika: ______________________
Päiväkodin liikuntavälineet
1. Onko päiväkodissa seuraavia liikuntavälineitä?
Kyllä

Koripalloteline
Kiipeilyteline
Keinulauta
Karuselli
Hiekkalaatikko
Keinut
Liukumäki
Polkupyörät
Potkulaudat
Pihakartta + kuvat
piha-alueesta
Tunnelit
Uima-allas
Erilaisia palloja
Mailoja
Puolapuut
Tasapainoalustat
Voimistelumatot
Voimisteluvanne
Hyppynarut
Twist-kuminauha
Leikkivarjo
Trampoliini
Renkaat
Työnnettävät ja
vedettävät lelut
Ajettavat lelut
Keinuvat lelut
Luovat välineet
(huivit, narut)
Liikuntamusiikki
Liikuntakuvat
Hernepussit
Itsetehdyt välineet
Ilmapallot

Ei

Onko väline lasten
käytettävissä
vapaan leikin
aikana?

Löytyikö jotain muita välineitä?

Päiväkodin liikuntaympäristö
2. Sisätilat
a) Tilaa on vain hiljaiselle leikille
b) Liikuntatila on rajattu.
c) Mahdollisuus liikunnalle hyvä (omaehtoinen liikunta sallittua)
3. Onko päiväkodissa liikuntasalia? Miten salivuorot on jaettu/ryhmä?
4. Miten muita sisätiloja hyödynnetään liikuntaan?
5. Piha-alue
a) Piha-alue on suuri. Siellä mahtuu pelaamaan erilaisia joukkuepelejä ja
yhteisleikkejä.
b) Sisältää muutamia esteitä, mutta mahdollistaa silti riittävän tilan leikkimiseen ja
juoksemiseen.
c) Sisältää paljon tilaa leikkimiseen ja juoksemiseen, mutta erilaiset esteet
vaikeuttavat tätä huomattavasti.
d) Piha-alueella on vain vähän tilaa juoksemiselle. / Piha-alueella on paljon esteitä.
6. Onko pihalla nurmialue/talvisin luistelukenttä?
7. Onko pihalla vaihtelevia pinnanmuodostuksia?
8. Hyödynnetäänkö päiväkotia ympäröivää luontoa?
9. Hyödynnetäänkö alueen lähiliikuntapaikkoja?
10. Liikunnan laadun havainnointia
Kyllä
Osallistuiko henkilökunta liikuntaleikkeihin?
Saivatko lapset positiivista palautetta fyysisestä
aktiivisuudesta?
Kannustettiinko lapsia vielä parempiin suorituksiin? ”Pystytkö
hypätä vielä korkeammalle?”
Neuvoiko henkilökunta lasta liikuntataidoissa?
Yrittikö henkilökunta hillitä suorituksia?

Ei

Rajattiinko liikuntamahdollisuus rangaistusten uhalla?
Oliko päiväkodissa suunniteltuja liikuntatuokioita?
Onko käytössä jotain liikuntaohjemia? (Esimerkiksi
Metsämörri)
Tarjottiinko lapsille monipuolisia tasapaino-, tunto ja
liikeaistimuksia?
Pääsikö motoriset perustaidot harjaantumaan monipuolisesti?
Kannustiko henkilökunta lasta oppimaan liikunnallisia taitoja
itsenäisesti?
Kannustettiinko lapsia nimeämään kehonosia?
Kannustettiinko lasta omatoimisuuteen motoriikkaa vaativissa
tehtävissä?
Oliko turvallisuus otettu huomioon yhteisillä liikuntatuokioilla?
Oliko turvallisuus otettu huomioon lasten omaehtoisessa
liikunnassa?
Oliko päiväkodissa joitain pieniä asioita, millä lasten liikuntaa
pyrittiin lisäämään?
Muistiinpanoja

LIITE 4.

Haastattelu
1) Yhteistyö vanhempien kanssa liikunnan suhteen
Yhteistyö vanhempien kanssa liikunnan suhteen
Huomioidaanko liikuntakasvatus vasukeskustelussa vanhemman kanssa lapsikohtaisesti?
Esimerkkejä vasukeskusteluissa esiin tulleista asioista.
Tekeekö esiopetusryhmä yhteistyötä vanhempien kanssa koskien koko ryhmää
(esimerkiksi liikuntatapahtumat)?
Kasvatuskumppanuus ja liikuntakasvatus
Miten kasvatuskumppanuus ja liikuntakasvatus yhdistyvät tässä esiopetusryhmässä?

2) Suunnittelu ja toteutus
Tavoitteellisuus ja monipuolisuus liikuntakasvatuksessa esiopetusryhmässä
Mitä tavoitteellinen liikuntakasvatus on tässä esiopetusryhmässä?
Mitä monipuolisuus liikuntakasvatuksessa on tässä esiopetusryhmässä?
Liikuntakasvatuksen suunnittelu
Suunnitellaanko liikuntakasvatusta?
Miten liikuntakasvatuksen suunnittelun roolit on jaettu?
Millainen liikuntakasvatuksen suunnitelma on?
Sisältääkö suunnitelma a)vuosisuunnitelman, b) kausisuunnitelman, c) tuokiokohtaisen
suunnitelman?
Millaisia asioita liikuntakasvatuksen suunnittelussa huomioidaan? mietitäänkö seuraavia
asioita:

-Mitä lapset saavat tehdä sisällä, millaisia rajoitteita
sisäliikunnalle asetetaan?
-Mitkä välineet ovat lasten käytössä sisällä ja ulkona/, milloin
niitä saa käyttää?
- Milloin lapset saavat olla ulkona?
-Onko ryhmässä ohjattua liikuntaa?
-Rakentaako henkilökunta liikuntaan kannustavia ympäristöjä?
- Miten lasten erot otetaan huomioon?
-Tehdäänkö vanhempien kanssa yhteistyötä jne.
Miten eri orientaatiot huomioidaan suunnittelussa? Esimerkkejä eri orientaatioiden
yhdistämisestä.
Liikuntakasvatuksen toteuttaminen
Kenen vastuulla liikuntakasvatuksen suunnittelu on tässä esiopetusryhmässä?
Millainen on liikuntatuokion ohjaajan rooli? Miten lapsia ohjataan, millaisia
mahdollisuuksia lapsille tarjotaan liikuntatuokion aikana?
Arvioidaanko lasten liikunnan laatua ja määrää päiväkotipäivän aikana?
Havainnoidaanko lasten motoristen ja havaintomotoristen taitojen kehittymistä?
Testataanko lasten motorisia taitoja jollain tavalla? 
Miten liikuntakasvatus toteutetaan? Kuka toteuttaa, mitä tehdään, missä tehdään, kuinka
usein, kuinka pitkäkestoisesti?
Millainen rooli päiväkodin johtajalla on liikuntakasvatuksen suunnittelussa ja
toteutuksessa?

3) Liikunnan laatu
Laatu liikuntakasvatuksessa
Saavatko lapset liikkua tässä esiopetusryhmässä päivähoitopäivän aikana?
Miten henkilökunta voi edistää liikunnan suositusten toteutumista?
Tarjotaanko lapsille monipuolisia tasapaino-, tunto- ja liikeaistimuksia? Millaisissa
tilanteissa?
Luodaanko esiopetusryhmässä tilanteita, joissa lapset voivat opetella liikuttamaan omaa
kehoaan itsenäisesti?
Hyödynnetäänkö päivittäiset hoitotoimenpiteet oman kehon hahmottamisen kannalta?
Esimerkiksi vaatteiden pukeminen
Kannustetaanko lapsia omatoimisuuteen motoriikkaa vaativissa tilanteissa?
Mitkä ovat tämän esiopetusryhmän vahvuudet liikuntakasvatuksen toteuttajina?

