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Tutkimuksen ongelmanasettelun lähtökohtana on ajatus siitä, kuinka tärkeää liikunta on lapsen kokonaisvaltaiselle 

kehitykselle sekä paljon mediassa esillä ollut lasten liikkumattomuus ja liikalihavuus. Tavoitteena tutkimuksella on 

selvittää miten liikuntakasvatus näkyy esiopetuksen opettajan oppaissa. Tarkemmassa tarkastelussa ovat liikunnan 

määrä, liikunnan laatu, liikuntavälineet sekä liikuntaympäristöt. Tarkastelun kohteena on viisi esiopetuksen opettajan 

opasta eri julkaisijoilta: Lasten keskuksen Villi Veturi, Otavan Hauska matka Eskariin! ja Pikku Vipunen sekä Sanoma 

Pro:n Pikkumetsän esiopetus ja Kirjakujan Eskarimäki.  

 

Tutkimus toteutettiin pääsääntöisesti kvalitatiivisena sisällönanalyysinä, koska tarkoituksena oli etsiä hyvin 

monipuolisesti ja tarkasti kaikki liikuntakasvatukseen liittyvät tehtävät esiopetuksen opettajan oppaista. Aineiston 

analyysissä käytettiin hyväksi myös kvantitatiivista tutkimusotetta, jonka avulla saatiin tietoa esimerkiksi liikunnallisten 

tehtävien lukumäärästä tai erilaisten liikuntavälineiden määrällisestä käytöstä esiopetuksen opettajan oppaissa. Nämä 

tutkimusotteet täydensivät hyvin toisiaan ja niiden avulla tutkimuksen tulokset ovat luotettavampia.  

 

Tutkimuksen viitekehyksessä määritellään aluksi esiopetus sekä esiopetuksen sisältöalueet. Sen jälkeen perehdytään 

liikuntakasvatukseen esiopetuksessa, joka pohjautuu pääosin varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksiin, jonka on laatinut 

Nuoren Suomen kokoama varhaiskasvatuksen asiantuntijaryhmä (2005). Näiden suositusten pohjalta rakentuu 

esiopetuksen liikuntakasvatuksen viitekehys sekä esitellään tutkimuksen tulokset. Teoriaosuuden lopuksi esitellään 

esiopetuksen liikuntakasvatusta määrittäviä asiakirjoja, joiden avulla liikuntakasvatusta voidaan toteuttaa. 

 

Tutkimuksen tuloksissa tulee esille, että liikunnallisia tehtäviä löytyi esiopetuksen opettajan oppaista suhteellisen paljon. 

Hauska matka Eskariin opettajan opas sisälsi jopa 243 liikunnallista tehtävää, kun taas Kirjakujan Eskarimäki 74 

liikunnallista tehtävää. Suurin osa opettajan oppaiden liikunnallisista tehtävistä sijaitsi liikunnan osa-alueissa, mutta osa 

tehtävistä oli integroitu muun muassa kielen- ja vuorovaikutuksen, matematiikan, musiikin tai ympäristö- ja 

luonnontiedon osa-alueisiin. Motoriset perustaidot eli tasapainotaidot, liikkumistaidot sekä käsittelytaidot, käytiin hyvin 

monipuolisesti läpi kaikissa oppaissa. Esimerkiksi juoksu, hyppy, heitto ja kiinniotto olivat kaikista eniten mainitut 

motoriset taidot kaikissa oppaissa yhteensä. Oppaiden liikunnallisissa tehtävissä harjoiteltiin myös kognitiivisia ja sosio-

emotionaalisia taitoja. Näitä taitoja harjoiteltiin muun muassa leikeissä, joissa täytyi ottaa muut leikkijät huomioon, 

käytettiin eri aisteja tai ilmaistiin omia tunteita. 

 

Tutkimuksessa tuli myös ilmi, että esiopetuksen opettajan oppaat toivat monipuolisesti esille erilaisia 

liikuntaympäristöjä ja liikuntavälineitä. Liikuntaympäristöistä sisätilat (40 %) olivat kaikista eniten käytössä liikunnallisissa 

tehtävissä. Myös esimerkiksi liikuntasalissa (17 %), ulkotiloissa (15 %), päiväkodin piha-alueella (6 %) sekä jääkentällä (5 

%) toteutettiin liikunnallisia tehtäviä. Erilaiset liikuntaympäristöt mahdollistavat motoristen taitojen monipuolisen 

harjoittelun ja eri ympäristöjen avulla liikuntatuokioista tulee mielekkäämpiä. Liikuntavälineistä eniten olivat käytössä 

musiikki ja soitin, pallot sekä erilaiset kuvat ja kortit. Erilaisten liikuntavälineiden avulla voidaan muun muassa pelata tai 

liikkua ja erilaisia liikuntavälineitä voidaan myös tehdä yhdessä lasten kanssa. Lasten omaehtoisen liikunnan kannalta 

täytyy kiinnittää huomiota monipuolisiin liikuntaympäristöihin sekä liikuntavälineisiin.  

 

Esiopetuksen opettajan oppaat sisälsivät erilaisia liikunnallisia tehtäviä monipuolisesti, joten niiden avulla voidaan 

toteuttaa suositusten mukaista liikuntakasvatusta. Liikunnan määrä, liikunnan laatu, liikuntaympäristöt ja liikuntavälineet 

tulivat hyvin esille eri opettajan oppaissa. Toiset oppaat olivat kattavampia kuin toiset, mutta kaikki tutkitut oppaat 

voivat olla esiopetuksen liikuntakasvatuksen suunnittelun perusta. 

Asiasanat esiopetus, liikuntakasvatus, opetusoppaat, oppimateriaali   
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JOHDANTO 

Lasten liikkumattomuus sekä ylipainon yleistyminen on ollut puheenaiheena jo pitkään. 

Liikuntakasvatus kohtaa nykypäivänä sellaisia haasteita, joita ei ole ennen ollut. 

Motoristen tai liikunnallisten taitojen sijaan täytyykin lapsille opettaa liikunnallista 

elämäntapaa ja sen omaksumista. (Koski, 2014, s. 74–75.) Ylipainoisia lapsia on koko ajan 

vain enemmän, kun päivittäinen liikunnan määrä on vähentynyt huomattavasti ja samalla 

ravintotottumukset ovat muuttuneet epäterveellisemmiksi. Suomalaisista lapsista jo 10–20 

% on ylipainoisia. (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset, 2005, s. 10.) 

Liikkumattomuus huolestuttaa myös Oulun kaupungin päiväkodeissa, joissa on tutkittu, 

että liikunnallinen osuus päivän leikeissä monilla lapsilla jää hyvin vähäiseksi. Usein 

lapsena opitut asiat siirtyvät helposti aikuisuuteen, joten lasten liikkumiseen pitäisi 

kiinnittää erityisesti huomiota. Oulun kaupungissa onkin aloitettu Liikkuva 

varhaiskasvatus – hanke (2012–2015), jonka tarkoituksena on saada lapset huomaamatta 

liikkumaan enemmän päiväkodin arjessa. (Kangas, 2013, s. 4.) 

Varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten (2005, s. 9-11) mukaan lapsi tarvitsee reipasta ja 

hengästyttävää liikuntaa joka päivä vähintään kaksi tuntia. Liikkuminen on edellytys 

lapsen normaalille fyysiselle kasvulle ja kehitykselle. 6-vuotiaiden liikunnan määrästä 

suurin osa muodostuu lapsen omaehtoisesta liikunnasta. Aikuisella, niin päiväkodissa kuin 

kotona, onkin tärkeä tehtävä huolehtia siitä, että lapsella on mahdollisuuksia liikkua 

virikkeellisessä ja monipuolisessa ympäristössä. World Health Organization (WHO) 

ohjeistaa kansainvälisissä liikunnan suosituksissa esikouluikäisen fyysisen aktiivisuuden 

eli liikunnan määräksi 60 minuuttia. Tämän tulisi pitää sisällään muun muassa pelejä, 

leikkejä ja ohjattuja tuokioita ja suurimman osan päivittäisestä liikunnasta tulisi olla 

aerobista. (WHO, 2010, s. 20.) 

Tämän tutkimuksen aiheenvalinta muodostui monien vaiheiden kautta nykyiselleen. 

Liikuntakasvatus ja yleisesti liikunta on aihe, joka kiinnostaa minua niin teoriassa kuin 

erilaisina fyysisinä lajeina. Esiopetuksen opettajan oppaiden avulla tutkimus oli helppo 

rajata juuri esiopetuksen liikuntakasvatukseen. Myös paljon esillä olleet artikkelit ja 

kirjoitukset lasten liikkumattomuudesta ja liikalihavuudesta sekä päiväkotien 

liikkumistottumuksista (ks. Siljamäki, 2013; Kasurinen, 2014) tukivat aiheenvalintaani. 
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Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia valittujen esiopetuksen opettajan oppaiden 

avulla esiopetuksen liikuntakasvatusta. Tutkimuksen kohteena olevat esiopetuksen 

opettajan oppaat ovat esiopetusvuoden suunnittelun pohja. Niiden avulla luodaan niin 

liikunnalliset, matemaattiset kuin kielelliset oppituokiot. Viidestä tutkimuksessa käytetystä 

oppaasta kolmella on päätavoitteena esiopetusikäisten lasten kielellisten, matemaattisten 

sekä ympäristö- ja luonnontiedon taitojen kehittyminen eikä suinkaan liikunta. Tämä 

luokin haasteen liikuntakasvatuksen löytymiseen valitusta aineistosta.  

Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää miten liikuntakasvatus näkyy esiopetuksen 

opettajan oppaissa. Viitekehyksenä toimii suurelta osin Varhaiskasvatuksen liikunnan 

suositukset (2005), jonka avulla teoriapohja on muodostunut sekä tutkimuksen tulokset 

ovat analysoitu. Aineiston analyysistä on rajattu pois liikuntakasvatuksen suunnittelu ja 

toteutus sekä yhteistyö vanhempien kanssa, koska nämä eivät ole tutkimuksen kannalta 

olennaisia ja niiden analysointi tämän tutkimuksen puitteissa ei ole kannattavaa. 

Teoriapohjan aluksi käsittelen hieman esiopetusta, käyn läpi esiopetuksen sisältöalueita 

sekä esiopetuksen oppimateriaaleja. Esiopetuksen liikuntakasvatuksen ja niin myös kaiken 

muun toiminnan, tulisi olla eheytettyä sekä lapsilähtöistä, joten näihin pyrin myös 

löytämään vastaukset tutkimuksessa. 
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1 ESIOPETUS 

Esiopetus mielletään usein vain 6-vuotiaiden lasten opetukseksi, mutta esiopetus voidaan 

katsoa kuuluvaksi kaikille alle kouluikäisille. Hallinnollisesti esiopetus kuitenkin tarkoittaa 

6-vuotiaiden opetusta. Termeistä huolimatta tärkeintä kuitenkin on se, että lapsen 

oppimista ja kasvua tuetaan. Esiopetuksen toteuttaminen on hyvin kokonaisvaltaista ja 

oppimista tapahtuu koko ajan päivän aikana, ei vain esiopetustuokioilla. Esiopetukseen 

integroituu myös hyvin vahvasti päivähoito, joka antaa suunnittelulle ja toiminnalle niin 

haasteita kuin mahdollisuuksia. (Hujala, 2000, s. 5-7; Hujala, Puroila, Parrila & Nivala, 

2007, s. 10–11.) Tässä työssä esiopetuksella tarkoitetaan 6-vuotiaiden lasten opetusta. 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2010 määritellään, että esiopetuksen tulisi 

edistää lapsen kasvua yhteiskunnan jäseneksi. Lapsesta tulisi kasvaa vastuullinen, sääntöjä 

noudattava ja toisia ihmisiä arvostava ihminen. Tärkeää olisi, että esiopetus edistäisi 

positiivisesti lapsen kehitys-, kasvu- ja oppimisedellytyksiä. Lapsen fyysisiä, psyykkisiä, 

sosiaalisia, emotionaalisia sekä kognitiivisia taitoja tulisi opettajan havainnoida. Lapsen 

täytyisi saada mahdollisimman paljon myönteisiä kokemuksia erilaisista oppimistilanteista 

ja tärkeää olisi, että lapsi olisi mahdollisimman paljon vuorovaikutustilanteissa erilaisten 

ihmisten kanssa. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010, s. 6.) 

Jokainen lapsi täytyy ottaa huomioon esiopetuksessa tasa-arvoisesti ja jokaisen lapsen 

yksilölliset ominaisuudet kuten sukupuoli, täytyy huomioida. Näin jokaisella lapsella on 

samanlaiset mahdollisuudet oppia uutta. Vastuu lapsen osallistumisesta esiopetukseen 

kuuluu sekä vanhemmille sekä päiväkodin henkilökunnalle. Esiopetuksen tavoitteet 

muodostuvat jokaisen lapsen omista henkilökohtaisista oppimismahdollisuuksista sekä 

erilaisista yhteiskunnallisista tarpeista. Tärkeää on, että lapsi saa liikkua ja leikkiä, koska 

sen kautta hän oppii. Lapselle annetaan mahdollisuudet oppia sellaisia asioita, jotka ovat 

sopivia hänen ikäluokalleen. Tavoitteena on, että lapsella säilyy oppimisen ilo ja tämän 

avulla lapsi uskaltaa toimia uusissa oppimistilanteissa luovasti ja rohkeasti. (Esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2010, s. 7.) 

Ympäristön esiopetuksessa tulee olla sellainen, että se on lapselle mahdollisimman hyvä 

sekä turvallinen. Lapsen päiväkotipäivän tulee olla kokonainen ja selkeä ja se täytyy 

rakentaa niin, että lapsella on mahdollisuus mm. leikkiin, liikkumiseen, rauhalliseen 

työskentelyyn ja yhdessä tekemiseen. Esiopetuksessa tärkeää on, että lapset oppivat 



4 

työskentelemään toistensa kanssa, ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja ottavat 

vastuuta toiminnastaan. Erityisen tärkeää on, että lapset huomaavat, että heidän ajatuksensa 

ja mielipiteensä ovat tärkeitä ja niiden avulla voi vaikuttaa siihen, mitä esiopetuksessa 

tehdään ja minkälaisessa toimintaympäristössä työskennellään. (Esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2010, s. 9–10.) 

Oppimisympäristö esiopetuksessa luodaan sellaiseksi, että opettajan ja lapsen sekä lasten 

keskinäinen vuorovaikutus toimii. Myös erilaiset toimintatavat ja esikoulutehtävien teko 

täytyy luoda ympäristön ominaisuuksien perusteella. Oppimisympäristö täytyy luoda niin, 

että lapsen uteliaisuus, mielenkiinto ja oppimismotivaatio kasvavat ja ilmapiirin tulisi olla 

avoin, rohkaiseva, kiireetön ja iloinen. Kaikkien välineiden, materiaalien sekä muiden 

lapsien leikkeihin tarkoitettujen tavaroiden tulee olla aina helposti lasten saatavilla, jotta 

lapset voivat käyttää niitä myös omaehtoisissa leikeissä. (Esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2010, s. 10–11.) 

Tärkeää on muistaa, että vaikka esiopetus on lapsilähtöistä, opettajalla on suuri rooli 

esiopetuksen suunnittelussa ja oppimisympäristön luomisessa. Opettaja suunnittelee 

yhdessä muiden ryhmän aikuisten, vanhempien sekä lasten kanssa toiminnan niin, että 

toiminnasta tulee lapselle mielekästä ja mielenkiintoista ja näin lapsi myös oppii. 

Lapsilähtöisen kasvatuksen pitää olla ohjaavaa, jolloin lapselle asetetaan rajoja ja lapsen 

oppimiselle asetetaan odotuksia ja vaatimuksia. Opettaja ohjaa lasta erilaisissa 

oppimistilanteissa, kokeilemaan ja tutkimaan, etsimään uutta tietoa ja ratkaisemaan 

ongelmia. Jotta tutkimuksen tekeminen olisi lapsen mielestä mielekästä, täytyy sen 

lähtökohtana olla lapsen oma lähiympäristö ja siihen liittyvät asiat. Tehdessään tutkimusta 

lapsi mm. harjoittelee johtopäätöksien tekemistä ja oppii syy- ja seuraussuhteita. 

(Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010, s. 10–11.) 

1.1 Oppimiskäsitys esiopetuksessa 

Esiopetuksen oppimiskäsitys on Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2010 

mukaan konstruktivistinen. Lapsi rakentaa uutta tietoa aikaisemmin opitun tiedon pohjalta. 

Opettaja ei voi opettamalla suoraan siirtää tietoa lapselle, vaan lapsi oppii, kun hän 

konstruoi uutta tietoa. Oppiminen on hyvin sidoksissa siihen, mitä lapsi on aikaisemmin 

oppinut sekä siihen, minkälaisia kokemuksia lapsi on saanut erilaisista oppimistilanteista. 

Tärkeässä roolissa oppimisessa ovat toiset lapset, joiden kanssa oppiminen tapahtuu 
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erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010, s. 

10.)  

Oppimisessa voidaan pitää tärkeimpänä tekijänä lapsen kiinnostusta opeteltavaan asiaan 

sekä halua oppia asioita. Ilman näitä lapsen on vaikea oppia ollenkaan. Lapset kuitenkin 

ovat luonnostaan uteliaita ja haluavat tietää asioista aina vain enemmän. Oppimista 

tapahtuu huomaamatta, harjoittelun ja mallioppimisen kautta sekä opettamalla. Lapsi oppii 

myös tutkimalla, ajattelemalla, tekemällä ja kokemalla sekä tärkeä oppi tulee myös 

erehtymisen kautta. (Kangassalo, Karila, & Virtanen, 2000, s. 67–69.)  

Oppimisen kannalta tärkeä asia on oppimisympäristö. Sen täytyy olla monipuolinen ja 

erilaisia mahdollisuuksia tarjoava. Oppimisympäristön ilmapiirin olisi hyvä olla 

myönteinen ja iloinen. (Kangassalo, Karila, & Virtanen, 2000, s. 69.) Oppimisympäristössä 

tärkeää on, että se suunnitellaan ja rakennetaan lasten mielenkiinnon kohteiden, jokaisen 

lapsen yksilöllisten tarpeiden sekä oppimisen tavoitteiden pohjalta. Oppimisympäristön 

tulee innostaa lapsia muun muassa leikkimään, tutkimaan, kokeilemaan sekä itsensä 

ilmaisuun. (Hujala, 2002, s. 66–67.) Lapsen täytyy saada liikkua ja leikkiä eri tiloissa, niin 

ulkona kuin sisällä, jotta hänen motoriset, sosiaaliset ja emotionaaliset taidot kehittyisivät 

monipuolisesti. Erilaisissa ympäristöissä lapselle tulee tarjota niin ohjattuja leikki- ja 

liikuntatilanteita kuin vapaata leikin aikaa. (Kerry & Tollit, 1995, s. 29.) 

Lapsilähtöisyyden tarkoitus on, että toiminta ja tutkiminen lähtevät lapsesta itsestä ja näin 

lapsi myös oppii. Ulkoa oppimalla lapsi ei opi asioita syvällisesti, vaan lapsen on saatava 

kokeilla, esittää kysymyksiä ja etsiä niihin vastauksia. Kun lapsi saa itse miettiä mitä hän 

haluaa oppia ja tutkia, se motivoi lasta. Tärkeintä lapsen kanssa toimiessa on ottaa lapsi 

huomioon ja huomata, että jokainen lapsi oppii asioita omaan tahtiin. (Kinos, 2001, s. 30.) 

Lapsilähtöisyyden käsitettä ei ole helppo määritellä ja vielä vaikeampi sitä on noudattaa 

käytännön työssä, koska se usein ymmärretään väärin. Tärkeää kuitenkin on, että 

kunnioitetaan jokaisen lapsen yksilöllisyyttä ja huomioidaan jokaisen lapsen 

henkilökohtaiset tarpeet. Toiminta tulisi suunnitella niin, että lapsen spontaani oppiminen 

nousisi esille. Näin ollen pelkkä ryhmän huomioiminen ei riitä, vaan jokainen lapsi pitää 

huomioida yksilönä. Kaikista tärkeintä on leikki, joka on lapselle se kaikista luontevin tapa 

oppia omaehtoisesti. (Kalliala, 2008, s. 22.) 
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Lapsilähtöisyydellä tarkoitetaan myös sitä, että aikuinen tuntee lapsen kehityskaarta ja 

tämän avulla tukee lapsen oppimista sopivilla toiminnoilla. Lapsilähtöisyys ei siis missään 

nimessä tarkoita, että toimittaisiin lapsen ehdoilla, vaan aikuisen on oltava vastuullinen ja 

otettava lapsen tarpeet huomioon. (Pulkkinen & Launonen, 2005, s. 62.) Lapsilähtöisyyttä 

ei siis pidä ajatella niin, että lapset määräisivät kaikesta, vaan aikuisten täytyy pitää 

tietynlainen johtajuus ryhmässä. Kasvatuksen yksi keskeinen ehto on, että lapsen ja 

aikuisen välinen vuorovaikutus on avointa ja rehellistä. (Kalliala, 2008, s. 19–22.) 

Aikuisen on oltava aikuinen ja luotava turvalliset rajat lapselle ja pidettävä niistä kiinni. 

Aikuinen päättää esimerkiksi milloin syödään tai milloin mennään nukkumaan ja näihin 

asioihin lapsella ei ole sananvaltaa. (Jantunen, 2011, s. 6.) 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2010 (s. 12) mukaan opetuksen 

esiopetuksessa tulisi olla eheytettyä. Opetuksen tulisi sisältää niin lapsen lähiympäristöön 

liittyviä asioita kuin myös asioita, jotka ovat lapselle uusia. Tavoitteet eheytetylle 

opetukselle täytyy määrittää yhdessä lasten kanssa ja määriteltyjen tavoitteiden mukaan 

toimitaan siinä ympäristössä, jossa lapsi on. Eheyttämisen perusajatus on se, että eri 

sisällönalueet otetaan huomioon niin suunnittelussa kuin toteutuksessa ja niitä 

yhdistelemällä saadaan erilaisia kokonaisuuksia. Tärkeää olisi, että lapset pääsisivät 

mukaan suunnitteluun, jolloin aihekokonaisuuksista tulisi kiinnostavia ja merkityksellisiä 

myös lapsille. Yksittäisten sisältöalueiden käsittelyn sijaan, lasten on paljon 

mielekkäämpää oppia eheytettyjen kokonaisuuksien kautta. 

Eheyttämisessä tarkoituksena on palauttaa yhteen irralliset osat ja voidaan puhua lapsen 

persoonan, opetuksen sekä päiväkotipäivän eheyttämisestä (Hellström, 2008, s. 55). 

Tärkeää on huomioida se ympäristö, jossa lapsi elää ja kasvaa. Päiväkoti ja sen ympäristö 

ei välttämättä ole lapselle se tärkein kasvuympäristö, joten päiväkodin täytyy olla 

yhteistyössä perheen kanssa. Kasvatuskumppanuuden avulla voidaan selvittää, mitkä ovat 

kunkin lapsen henkilökohtaiset tavoitteet ja miten niihin päästään. Kun tavoitteet ovat 

yhtenäiset perheen ja päiväkodin välillä, se eheyttää lapsen elämää. (Lerkkanen & 

Koivisto, 2001, s. 29.) Tärkeää on, että lasta kasvatetaan kokonaisuutena ja se, että 

huomioidaan lasten yksilöllisyys (Hellström, 2008, s. 55). 

Opetuksen eheyttämisellä tarkoitetaan sitä, että eri sisältöalueista tehdään mielekäs ja 

järkevä kokonaisuus, jonka avulla lapsi oppii ymmärtämään suuria ilmiöitä. Eheyttämistä 

käytetään aina vain entistä enemmän, koska tiedonkäsitys on muuttunut. Nykyään halutaan 
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kiinnittää enemmän huomiota lapsen oppimiseen, ei niinkään opettamiseen. Ilman 

eheyttämistä lapsi oppii yksittäisiä taitoja ja tietoja, joita hän ei välttämättä osaa hyödyntää 

päiväkodin ulkopuolella. Eheytyksen avulla pystytään myös vastaamaan elinikäisen 

oppimisen vaatimuksiin, kun oppisisällöt ja niiden tavoitteet sekä lopputulokset eivät ole 

tarkoin määrättyjä vaan oppijan itse määriteltävissä. (Hellström, 2008, s. 55–56; Lerkkanen 

& Koivisto, 2001, s. 27.) 

Lapsi oppii tuntemaan itseään ja omia taitojaan sekä hän laajentaa maailmankuvaansa, kun 

esiopetuksen sisältöalueita yhdistetään. Esiopetuksen sisältöalueet ovat monipuolisia ja 

kun ne otetaan huomioon, oppiminen on monimuotoista. Yhdistämällä sisältöalueita ja 

lasten arkipäivää, saadaan eheytetty kokonaisuus. Opettajan täytyy tuntea eri sisältöalueet 

hyvin, jotta hän voi käyttää niitä ja huomioida ne suunnittelussaan sekä toteutuksessa. 

Toimintaa ei kuitenkaan suunnitella sisältöalueiden mukaan, vaan tietyn teeman avulla 

muodostuu kokonaisuus, johon sisältöalueita käytetään hyväksi, yhdessä lasten kanssa. 

Eheytetyssä opetuksessa opettaja ensin miettii, mitkä asiat tietyn teeman piirissä kiinnostaa 

ja minkälaisia taitoja lapset tarvitsevat oppiakseen ne. Sen jälkeen vasta mietitään, mitkä 

sisältöalueet auttavat oppimaan näitä asioita. (Lerkkanen & Koivisto, 2001, s. 32–33.) 

Liikunnan eheyttämisessä pyritään keskittymään lasten persoonallisuuden kehittämiseen, 

kun eri sisällönalueita käsitellään isoina kokonaisuuksina. Voidaan valita jokin tietty teema 

tai aihepiiri, johon hankitaan ainesta eri aihepiireistä ja niitä käsitellään liikunnan kautta. 

Liikunnassa on hyvä käyttää hyväksi horisontaalista eheyttämistä, kun käytetään niin 

sanottuja periodeja eli jaksoja. Jokainen jakso kestää tietyn ajan ja jokaisen jakson aikana 

harjoitellaan samaan teemaan tai vaikka samaan liikuntalajiin kuuluvia harjoitteita. Tällöin 

lapsilla on mahdollisuus paneutua tiettyyn lajiin tarpeeksi kauan. (Numminen & Laakso, 

2008, s. 45, 47.) 

1.2 Esiopetuksen sisältöalueet 

Esiopetuksen sisältöalueisiin kuuluu seitsemän keskeistä sisältöaluetta. Ne ovat kieli- ja 

vuorovaikutus, matematiikka, etiikka ja katsomus, ympäristö- ja luonnontieto, terveys, 

fyysinen ja motorinen kehitys sekä taide ja kulttuuri. Näiden pohjalta suunnitellaan 

esiopetuksen toiminta sekä sen tavoitteet. Sisältöalueiden tarkoitus on ohjata opettajan 

työtä. Jotta lapset saisivat mahdollisimman paljon erilaisia kokemuksia ja oppisivat uusia 

taitoja, eri sisältöalueita tulisi käyttää monipuolisesti. Lapsen maailmankuva laajenee ja 
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lapsi oppii, kun hän saa monipuolisesti erilaisia kokemuksia eri aihepiireistä. 

(Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010, s. 12.) 

Fyysisen ja motorisen kehityksen sisältöalue painottaa sitä, että lapsen täytyy liikkua 

joka päivä monipuolisesti, jotta lapsen tasapainoinen kasvu, kehitys ja terveys eivät 

vaarantuisi. Lapsen fyysistä ja motorista kuntoa, liikehallintaa sekä motorisia perustaitoja 

harjoitellaan erilaisten leikkien ja liikkeiden avulla. Arkipäivän toiminnoissa kehittyvät 

taas hienomotoriikka, kädentaidot sekä käden ja silmän yhteistyö. Tärkeää on, että lapsella 

on mahdollisuus omaehtoiseen liikuntaan ja leikkiin ohjatun toiminnan lisäksi. Kaikissa 

liikuntatilanteissa lasta tuetaan toimimaan omatoimisesti, yhteistoiminnallisesti sekä 

aloitteellisesti. Lapselle myös kerrotaan liikunnan tärkeydestä ihmisen hyvinvoinnille ja 

terveydelle. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010, s. 16.) 

Kieli- ja vuorovaikutuksen sisältöalue keskittyy siihen, että lapsi oppii käyttämään kieltä 

niin ajattelun kuin ilmaisun välineenä. Lasta täytyy tukea ja ohjata niin, että hänestä kasvaa 

aktiivinen kuuntelija ja puhuja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Esiopetuksessa 

tarkoituksena on myös luoda pohjaa lapsen luku- ja kirjoitustaidon oppimiselle, joten 

lapselle annetaan mahdollisuuksia tutustua kirjoitettuun kieleen omien taitojen mukaisesti. 

(Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010, s. 12–13.) 

Matematiikan sisältöalue esiopetuksessa painottaa, että lasta ohjataan kiinnittämään 

huomiota matemaattisiin ilmiöihin erilaisissa tilanteissa päiväkotipäivän aikana. 

Matematiikkaa opetellaan muun muassa leikkien, laulujen, liikunnan tai pienten tehtävien 

avulla. Jotta lapsi voi oppia matemaattiset taidot, on hänen ymmärrettävä paljon erilaisia 

käsitteitä. Matemaattisten taitojen oppimisessa on myös hyvin tärkeää, että lapsi pystyy 

keskittymään, kuuntelemaan, kommunikoimaan sekä kertomaan mitä ajattelee ja miten 

ajattelee. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010, s. 13–14.) 

Etiikan ja katsomuksen sisältöalueeseen liittyy sekä eettinen kasvatus että kulttuurinen 

katsomuskasvatus. Esiopetusikäisen lapsen huoltaja valitsee osallistuuko lapsi 

uskontokasvatukseen, elämänkatsomustietoon vai muuhun opetukseen. 

Uskontokasvatuksessa lapselle annetaan mahdollisuus tutustua omaan uskontoon ja sen 

keskeisimpiin sisältöihin. Eettinen kasvatus tulee esille kaikessa esiopetuksen toiminnassa 

ja se on kaikille lapsille yhteistä. Myös kulttuurinen katsomuskasvatus on kaikille lapsille 

yhteistä ja sen avulla lapsen katsomuksellinen ajattelu kehittyy ja lapsi oppii tuntemaan eri 
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uskontoja sekä tuntemaan oman lähialueen kulttuuri- ja luontoperintöä. (Esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2010, s. 14–15.) 

Ympäristö- ja luonnontiedon sisältöalueessa painottuu se, että lasta autetaan 

ymmärtämään ympäristöään ja että lapsi saa erilaisia kokemuksia ympäristöstään. 

Tavoitteena on, että lapsi oppii erilaisia asioita häntä ympäröivästä maailmasta, niin 

luonnonvaraisesta kuin rakennetusta ympäristöstä, erilaisista kulttuureista sekä ihmisistä. 

Tärkeää olisi, että lapsi oppii ymmärtämään oman toiminnan vaikutukset ympäristöön. 

Lapselle annetaan paljon mahdollisuuksia havainnoida ympäristöään, esittää kysymyksiä 

sekä etsiä kysymyksiin vastauksia. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010, s. 

15–16.) 

Terveyden sisältöalue keskittyy siihen, että lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista 

terveyttä edistetään esiopetuksessa. Lapsen tulisi oppia ottamaan vastuuta omasta 

terveydestä, turvallisuudesta ja henkilökohtaisesta hygieniasta. Lapset opettelevat muun 

muassa maistamaan kaikenlaisia ruokia ja huomioimaan muut lapset erilaisissa tilanteissa. 

Lapsen kehityksen ja kasvun kannalta huolehditaan, että lapsella on työskentely, lepo ja 

virkistys sopivassa tasapainossa. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010, s. 16.) 

Taiteen ja kulttuurin sisältöalue painottaa sitä, että lapsi oppii hyvin paljon tiedollisia, 

taidollisia sekä emotionaalisia taitoja esiopetuksessa musiikin ja muiden taidekokemusten 

kautta. Lapselle luodaan tilanteita, joista hän voi saada erilaisia taidekokemuksia ja – 

nautintoja. Lasta opetetaan arvostamaan omia ja muiden töitä sekä lasta ohjataan 

pitkäjänteiseen taiteelliseen työskentelyyn. Lapsen omaa kulttuurista identiteettiä 

vahvistetaan ja lapselle opetetaan eri kulttuurien monimuotoisuutta. (Esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2010, s. 17.) 

1.3 Esiopetuksen oppimateriaalit 

Esiopetuksen oppimateriaalit, jotka ohjaavat valtakunnallisesti esiopetusta ovat 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 sekä Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet (2005). Näiden oppaiden ohella kaikki muu materiaali on kasvattajan valittavissa. 

(Järvinen, Laine & Hellman-Suominen, 2009, s. 125.) Erilaiset esiopetuksen 

oppimateriaalit ovat kehitetty sillä ajatuksella, millaisia harjoituksia esiopetusikäiset 

tarvitsevat. Eri esiopetusmateriaalien tekijöiden taustat, kuten kokemukset opettajan työstä 
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sekä heidän teoriatieto vaikuttavat harjoitusten rakenteisiin. (Myöhänen, 2011, s. 87.) 

Erilaiset oppikirjat sekä niihin liittyvät harjoitus- ja tehtäväkirjat pohjautuvat 

opetussuunnitelmiin, mutta niissä voi näkyä myös eri opetusmenetelmät. 

Opetusmateriaalin tekovaiheessa täytyy huomioida se, minkä ikäiselle lapselle asioita 

tullaan opettamaan. (Heinonen, 2005, s. 29.) 

Suomessa oppikirjoista suurimman osan kustantavat suuret kustantamot, kuten WSOY, 

Otava ja Kirjayhtymä, mutta on myös olemassa pienempien kustantajien teoksia. 

Aikaisemmin oppikirjat täytyi tarkastuttaa ja hyväksyttää kouluhallituksella, mutta siitä 

luovuttiin. Joten periaatteessa kuka tahansa voi nyt kirjoittaa ja julkaista uuden oppikirjan. 

Tämän takia opettajan on oltava hyvin tarkkana siinä, minkälaisen oppikirjan valitsee. 

Opettajalla on nykyään hyvin vapaat kädet valita omassa ryhmässä käytettävät kirjat tai 

olla jopa käyttämättä kirjoja lainkaan. (Häkkinen, 2002, s. 78–79.) Oppikirjat ovat 

opettajalle tärkeitä työvälineitä, mutta oppilaalle ne ovat oppimisvälineitä (Heinonen, 

2005, s. 29). 

Oppimateriaaleja voi olla hyvin erilaisia, kuten oppi- ja työkirjat, opettajan materiaalit, 

kuvamateriaalit, audiovisuaaliset oppimateriaalit, digitaaliset oppimateriaalit sekä kaikki 

muut materiaalit. Tässä työssä tarkastelun alla ovat opettajan materiaali eli esiopetuksen 

opettajan oppaat. Opettajan oppaat määrittävät paljon opetus- ja oppimistapahtuman 

kulkua, jopa enemmän kuin virallinen opetussuunnitelma. Opettajan oppaat ovat kehitetty 

oppikirjojen tukimateriaaleiksi ja ne voivat sisältää ohjeita erilaisiin kuvallisiin tehtäviin, 

kirjallisia lisämateriaaleja tai lisätehtäviä. Tarkoituksena on, että opettaja saa tukea 

opettajan oppaasta eri aiheiden hallinnassa ja erilaisten didaktisten ratkaisujen teossa. 

(Vainionpää, 2006, s. 82–90.) 

Tänä päivänä markkinoilla on valittavana runsaasti erilaisia esiopetuksen kirjapaketteja. 

Usein esiopetuksen oppaat ja kirjat sisältävät opettajalle valmiita kokonaisuuksia erilaisten 

tuokioiden pitämistä varten. Oppaiden avulla taitava opettaja osaa suunnitella ja valita 

omalle esiopetusryhmälleen sopivat harjoitukset ja tehtävät. Valmiiksi suunnitellut 

tuokiopohjat eivät kuitenkaan anna paljon tilaa lasten omille kiinnostuksen kohteille 

eivätkä näin edistä esiopetuksen toteuttamista eheyttävästi ja lapsilähtöisesti. (Juntunen & 

Kotimaa, 2004, s. 72–73.)  
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2 LIIKUNTAKASVATUS ESIOPETUKSESSA 

Liikuntakasvatukseksi voidaan määritellä kaikki sellainen toiminta, mikä kasvatuksen 

näkökulmasta tarkastelee kaikkea liikuntaan liittyvää. Liikuntapedagogiikka on taas 

tieteenala, joka tutkii liikunnan opetusta ja liikuntakasvatusta. Liikunta -käsite voidaan taas 

määritellä fyysiseksi aktiivisuudeksi, joka on ainakin jossain määrin vapaaehtoista 

toimintaa. Liikuntakasvatuksen tavoite on kaksijakoinen: oppia liikkumaan ja oppia 

liikunnan avulla. (Laakso, 2003, s. 14–17; Numminen, 1996, s. 14.) 

Liikuntakasvatus varhaiskasvatuksessa oli aikaisemmin hyvin keskittynyt vain siihen, että 

lapsista kasvatetaan hyväkuntoisia ja terveitä kansalaisia, jotka jaksavat palvella 

yhteiskuntaa. Liikuntatuokioita suunniteltaessa painotettiin hyvin paljon vain terveydellistä 

näkökulmaa ja ajateltiin, että alle kouluikäisten kanssa oikea liikuntamuoto on ainoastaan 

satu- ja mielikuvaliikunta. Kuitenkin alan kehittyessä ja alle kouluikäisten fyysisen kasvun 

tietämyksen lisääntyessä, liikuntakasvatus päivähoidossa monipuolistui. (Numminen, 

1996, s. 10.) 

Tietämyksen lisääntyessä niin kokemusten kuin tutkimustiedon avulla, alle kouluikäisten 

liikuntakasvatuksen käsitys monipuolistui. Näin varhaiskasvatuksen liikunnan tavoitteet, 

sisällöt, menetelmät sekä arviointi kehittyivät. Erilaisten tutkimusten avulla on pyritty 

esimerkiksi selvittämään sitä, miten lapsi motorisesti kehittyy ja millä tavalla sitä 

pystyttäisiin mahdollisimman hyvin edistämään. Tänä päivänä varhaiskasvatuksen 

liikuntakasvatuksessa on tärkeää, että se on lapsilähtöistä. (Numminen, 1996, s. 10.) 

Käytännön kasvatustyössä täytyy ottaa huomioon lapsen ikä sekä kehitystaso ja tämä 

todetaan jo lasten päivähoitolaissa (36/73). Haasteena niin liikuntakasvatuksessa kuin 

muillakin aihealueilla on saada lapsen kehitys ja kasvatus vastaamaan toisiaan. 

Liikuntakasvatuksen ja lapsen fyysisen kehityksen tärkeinä tavoitteina voidaan pitää sitä, 

että lapsi oppii liikkumaan ja oppii liikunnan avulla. Kaikkien liikuntatuokioiden 

suunnittelemiseen täytyy käyttää aikaa ja ne täytyy suunnitella hyvin, jotta lapsi voi oppia 

motoriset perustaidot eli tunnistaa oman vartalon, sen osat ja sen miten ne toimivat. 

Liikunnan avulla lapsi myös kehittää omaa persoonallisuuttaan sekä muita tärkeitä taitoja. 

(Numminen, 1996, s. 10–11.) 

Lapsen täytyy liikkua, jotta lapsen fyysinen kehitys sekä kasvu olisivat normaalia. Hyvin 

paljon lapsen geenit vaikuttavat siihen, miten lapsi kehittyy, mutta ympäristöllä on myös 
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suuri merkitys. Lasten luiden, lihasten ja jänteiden vahvistumiseen tarvitaan hyvät 

kasvuolosuhteet. Yhdessä sopivina määrinä liikunta, riittävä ja terveellinen ravinto, 

hygienia ja uni vaikuttavat siihen miten lapsi kehittyy ja näiden ollessa tasapainossa, lapsi 

on hyvinvoiva. Liikunta auttaa ehkäisemään lapsen ylipainoa ja liikkuvalla lapsella on 

luonnollinen unentarve, koska liikkuessaan lapsi kuluttaa energiaansa. Liikunnalla on 

myös pitkäaikaisia vaikutuksia, kuten erilaisten sairauksien riskitekijöiden väheneminen. 

(Pönkkö & Sääkslahti, 2011, s. 136–138.) 

Liikunnan avulla lapsi pystyy tutustumaan niin itseensä kuin ympäristöönsä. Liikunta antaa 

mahdollisuuden myös tutustua helpommin muihin lapsiin sekä aikuisiin. Aikuisen pitää 

olla se, joka mahdollistaa lapsen liikkumisen ja tekee erilaisista liikuntatilanteista lapselle 

motivoivia ja mukavia. Esiopetusikäinen lapsi liikkuu ja leikkii, koska se on lapsesta 

hauskaa. Lapsella liikkumisen tarkoituksena ei ole kunnon kohottaminen tai terveydestä 

huolehtiminen. (Pulli, 2001, s. 6.) 

Lapsi oppii hyvin paljon aistitoimintojen ja motoristen toimintojen välityksellä, joten 

kaikenlaiset toiminnalliset ja liikunnalliset oppituokiot auttavat lasta oppimaan. Lapsen 

kokonaisvaltaisen kehityksen pohjalla ovat havaintomotoriset taidot, joten motoristen 

taitojen oppiminen ei pelkästään liity liikuntaan ja liikunnallisten taitojen oppimiseen. 

Uskotaan myös, että monen muun oppimisen kannalta, liikunnalla on suuri merkitys. 

Kuitenkin liikunnan vaikutus muihin opittaviin oppisisältöihin on usein välillinen, ei 

kirjoitustaitoa opi hyppäämällä narua tai vaikkapa luistelemalla. Esiopetuksessa tärkeää 

kuitenkin olisi, että tietoa ja taitoja hankitaan sillä tavalla, joka on luontaisin tapa lapsen 

oppia, eli liikkumalla, leikkimällä, tekemällä ja kokemalla. (Pulli, 2001, s. 21, 25.) 

2.1 Liikuntakasvatuksen tavoitteet ja toimintatavat 

Lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen ja kasvun yksi tärkeimmistä alueista on liikunta. 

Lapsen pitää jo pienestä pitäen saada liikunnasta myönteinen käsitys, jotta käsitys omasta 

kehosta sekä itsestä liikkujana muodostuu positiiviseksi. Ennen esiopetusikää lapset 

oppivat tunnistamaan kehostaan monia osia ja sen avulla lapsi oppii vähitellen muun 

muassa ruokailemaan, pukemaan sekä peseytymään itsenäisesti. Motoristen perustaitojen 

harjoittelu mahdollistuu, kun lapsi oppii tunnistamaan ja liikuttamaan oman vartalonsa 

suurimpia osia, kuten päätä, käsiä, sormia ja jalkoja. (Pönkkö & Sääkslahti, 2011, s. 139.)  
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Tavoitteina 5-6-vuotiailla liikuntakasvatuksessa voidaan pitää sitä, että lapsi osaa tunnistaa 

ja liikuttaa pyytäessä jalkapohjia, kantapäitä, polvia, reisiä, lantiota, olkapäitä sekä kaulaa. 

Vähitellen lapset alkavat tunnistaa ja liikuttamaan myös kehon eri puolia, eli etu- ja 

takapuolta sekä oikeaa ja vasenta puolta. Kun lapsi on nämä taidot oppinut, lapsi selviytyy 

itsenäisesti jo monista arkipäiväntilanteista. Lapsi voi alkaa opettelemaan eri 

liikuntamuotojen perustaitoja, esimerkiksi luistelua tai hiihtoa, kun motoriset perustaidot 

ovat vakiintuneet. Tässä iässä on tärkeää keskittyä karkeamotoristen taitojen 

kehittämiseen, jotta hienomotoristen taitojen oppiminen mahdollistuu. Karkeamotorisia 

taitoja voi harjoitella muun muassa erilaisilla pallonkäsittelytehtävillä. (Pönkkö & 

Sääkslahti, 2011, s. 139.) 

6-8-vuotiailla eli esi- ja alkuopetusikäisillä lapsilla tavoitteena on liikuttaa, tunnistaa sekä 

nimetä vielä enemmän eri kehon osia kuin aikaisemmin, esimerkiksi kyynärpäätä, nilkkaa 

ja rannetta. Tässä vaiheessa lapselle pitäisi olla selvää, kumpi puoli kehosta on vasen ja 

kumpi oikea sekä se kummalla kädellä lapsi tekee erilaisia tehtäviä, eli onko lapsi oikea- 

vai vasenkätinen. Lapsen pallonkäsittelytaidot ovat usein tässä vaiheessa sujuvia ja lapsi 

pystyy soveltamaan oppimiaan taitojaan eri pallopeleissä. Tämä mahdollistuu sen vuoksi, 

koska lapsen motoriset perustaidot sekä karkeamotoriset käsittelytaidot ovat muodostuneet 

sujuviksi. (Pönkkö & Sääkslahti, 2011, s. 140.) 

Lapsen päiväkotipäivään voi kuulua niin ohjattua kuin omaehtoista liikkumista ja se voi 

tapahtua niin ulkona kuin sisällä. Päivä voi alkaa aamujumpalla, päivän aikana voi 

erilaisissa odotus- ja siirtymätilanteissa olla taukoliikuntaa tai päivään voi kuulua 

liikuntatuokio. Nämä kaikki ovat ohjattuja liikuntatilanteita ja vaativat suunnittelua, toiset 

enemmän ja toiset vähemmän. Erilaisia liikuntatehtäviä voi integroida musiikkiin tai 

vaikka äidinkieleen ja niiden suorittamiseen ei välttämättä tarvita suuria tiloja. Tärkeää on, 

että toiminnalla on tavoitteet ja lapset otetaan yksilöinä huomioon. (Pönkkö & Sääkslahti, 

2011, s. 142.) 

Omaehtoista liikuntaa lapset voivat harjoittaa niin sisällä kuin ulkona. Ulkoiluajat ovatkin 

parasta aikaa lapsen liikkua omaehtoisesti. Lapsille täytyy olla tarjolla paljon erilaisia 

välineitä, joiden avulla liikkuminen on monipuolisempaa. Aikuisten tehtävänä on 

kannustaa lapsia liikkumaan ja leikkimään sekä tarvittaessa mennä mukaan lasten peleihin 

tai leikkeihin. Lasten turvallisuus pitää olla taattu, kun liikutaan sisällä omaehtoisesti. 
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Aikuisten ja lasten yhdessä on tehtävä säännöt, missä ja milloin liikutaan ja mitä välineitä 

lapset voivat käyttää. (Pönkkö & Sääkslahti, 2011, s. 142.) 

Varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksissa (2005) on kuusi osa-aluetta: liikunnan määrä, 

liikunnan laatu, liikuntaympäristö, liikuntavälineet, liikuntakasvatuksen suunnittelu ja 

toteutus sekä yhteistyö vanhempien kanssa. Näiden avulla käsittelen liikuntakasvatusta 

esiopetuksessa tässä työssä.  

2.2 Liikunnan määrä 

Lapsen täytyy liikkua joka päivä vähintään kaksi tuntia, joka tarkoittaa fyysisen 

aktiivisuuden minimimäärää. Tärkeää on, että lapsi hengästyy sinä aikana monta kertaa, 

koska se kehittää lapsen hengitys- ja verenkiertoelimistöä. Monipuolinen liikunta vahvistaa 

sidekudoksia, jänteitä ja luukudosta sekä kuormittaa kehon eri osia. Lihaksia on käytettävä 

säännöllisesti monta kertaa päivässä, koska lapsen lihakset kasvavat ja lihasvoima 

lisääntyvät lapsen kasvaessa. Jotta lapsen motoriset taidot kehittyisivät normaalisti, lapsen 

täytyy saada kokeilla ja opetella uusia taitoja, mutta myös toistaa jo aikaisemmin opittuja 

taitoja. Jokaisessa lapsen päivässä pitäisi olla sopivassa suhteessa riittävästi lepoa ja 

rasitusta, säännöllistä ja monipuolista ravintoa sekä ulkoilua. (Varhaiskasvatuksen 

liikunnan suositukset, 2005, s. 9–11; Tammelin, 2013, s. 62.) 

3-6-vuotiaiden päivän liikunta koostuu suurimmaksi osaksi omaehtoisesta liikunnasta. 

Vaikka liikunta onkin omaehtoista, aikuisten täytyy huolehtia, että lapsella on 

mahdollisuuksia monipuoliseen liikuntaan erilaisissa ja vaihtelevissa ympäristöissä. 

Lapsen ei kuitenkaan tarvitse liikkua kahta tuntia yhtäjaksoisesti vaan päivässä on hyvä 

olla monta lyhyempää jaksoa, jolloin lapsella on mahdollisuus liikkua. Varhaiskasvattajien 

ja vanhempien huolehdittava yhdessä siitä, että lapsi saa tarpeeksi liikuntaa päivässä. 

(Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset, 2005, s. 9–11.) Jos lapsi ei liiku, aiheuttaa se 

terveydellisiä vaaroja ja haittoja. Monipuolisella liikunnalla näitä voidaan ehkäistä. 

(Tammelin, 2013, s. 62.) 

2.3 Liikunnan laatu 

Liikunta on laadukasta, kun lapsi saa joka päivä harjoitella erilaisia motorisia perustaitoja 

erilaisissa ympäristöissä, erilaisten välineiden avulla sekä eri aisteja käyttäen. Lapsen 
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hermoston täytyy kuitenkin kehittyä ennen kuin lapsi voi oppia tahdonalaisia toimintoja. 

Harjoittelun avulla voidaan kehittää hermostollisia prosesseja, vaikka hermosto kypsyykin 

tietyssä aikataulussa. Tahdonalaisten toimintojen kehittymiseen vaikuttaa lapsen aktiivinen 

vastavuoroinen toiminta ympäristön kanssa sekä toistojen määrä. Tässä vaiheessa lapsen 

kehon eri puolet alkaa kehittyä toiminnoiltaan erilaisiksi, jolloin lapsi pystyy 

hahmottamaan kehoaan, sen eri osia ja sen eri puolia. Kun lapsi on oppinut hallitsemaan 

liikkeitään ja liikkumistaan tarkoitusenomaisesti, se näkyy hänen jokapäiväisissä 

toiminnoissa hyvinä motorisina perustaitoina sekä niiden monipuolisena muunteluna 

vaatimusten mukaiseksi. (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset, 2005, s. 12–13.) 

Lapsen motoriset perustaidot kehittyvät varhais- ja välivaiheiden kautta lopulliseen 

vaiheeseen. Vähitellen motoristen taitojen kehittyessä lapsi pystyy keskittymään myös 

muuhunkin kuin vain oman kehon liikuttamiseen, kuten tarkkailemaan maaston muutoksia 

ja havainnoimaan ympäristöään liikkuessaan. Lapsen täytyy saada liikkua päivittäin 

monipuolisesti, jotta motoriset taidot voivat kehittyä. Ennen kuin lapsi menee kouluun, 

olisi lapsen saavutettava motoristen perustaitojen lopulliset vaiheet. Lapsen hermoston 

kehittyessä, kehittyy myös hänen tiedolliset taidot, joita lapsi oppii aktiivisessa ja 

vastavuoroisessa toiminnassa. Motoristen perustaitojen ja havaintomotoristen taitojen 

avulla lapsi kehittyy tiedollisesti, kun hän etsii vastauksia erilaisiin kysymyksiin. Lapsi 

tarvitsee motorisia perustaitoja, että hän selviää itsenäisesti erilaisista toiminnoista. 

Havaintomotoristen taitojen avulla lapsi pystyy hahmottamaan omaa kehoaan ja sen eri 

puolia. Tärkeää olisi, että liikuntatuokiot suunniteltaisiin lasten motorisia ja 

havaintomotorisia taitoja vastaaviksi, jolloin ennaltaehkäistään lasten mahdollisia 

oppimisen vaikeuksia ja luodaan lasten kannalta mielekkäitä liikuntatuokioita. 

(Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset, 2005, s. 13–14.) 

Kun lapsi hahmottaa oman kehonsa, luo hän sillä perustan omalle kehonkuvalle. Jotta 

lapselle syntyisi myönteinen minäkuva, pitäisi hänen kehonkuvansa olla hyvä. Tämä taas 

luo edellytyksiä sille, että lapselle kehittyy terve itsetunto. Lapset harjoittelevat sosiaalisia 

taitoja ja kanssakäymisen erilaisia muotoja, kun he leikkivät erilaisia liikuntaleikkejä ja 

ovat vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten kanssa. Kun lapsella on myönteinen 

minäkuva ja terve itsetunto, on hänen helpompi huomioida muut leikeissä ja peleissä. 

(Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset, 2005, s. 14.) 
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Varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten (2005, s. 15) mukaan liikuntakasvatuksen 

liikunnan laatua 0-6-vuotiailla määrittää monet tekijät, joihin aikuisten on kiinnitettävä 

huomiota. Aikuisen täytyy antaa lapselle mahdollisimman paljon mahdollisuuksia liikkua, 

jolloin fyysisten kokemusten kautta lapsi rakentaa omaa minäänsä. Aikuisen pitää luoda 

erilaisia tilanteita, jossa lapsi saa harjoitella eri aistien käyttöä, mutta vähentää sellaisia 

aistiärsykkeitä, jotka ovat turhia siinä tilanteessa. Aikuisen ei pidä tehdä lapsen puolesta, 

vaan antaa lapsen toimia itsenäisesti ja omatoimisesti. Tärkeää on, että aikuinen rohkaisee 

lasta liikkumaan ja tuo erilaisiin toimintatuokioihin ja odotustilanteisiin pieniä 

liikuntaleikkejä. Liikunnan laatua määritellään motorisen kehityksen, motoristen 

perustaitojen, kognitiivisten taitojen sekä sosio-emotionaalisten taitojen avulla. 

2.3.1 Motorinen kehitys 

Motorinen kehitys tarkoittaa sitä, että lapsen vartalossa ja sen eri osissa tapahtuu 

toiminnallisia muutoksia. Lapsen luusto, lihaksisto ja hermo-lihasjärjestelmä kehittyvät 

koko ajan lapsen kasvaessa ja ne vaikuttavat motoriseen kehitykseen. Motoriseen 

kehitykseen vaikuttavat myös se, minkälaista ja kuinka paljon informaatiota lapsi saa 

ympäristöstään. (Numminen, 1996, s. 22.) Hermo-lihasjärjestelmän kehittymisen myötä 

lapsen kehon koostumus sekä vartalon osien suhteet muuttuvat, jolloin vartalon koko 

kasvaa. Kuitenkin muutokset eri lapsilla tapahtuvat eri aikoihin, jotka johtuvat 

yksilöllisistä eroista lapsen fyysisessä ja psyykkisessä kehityksessä, perimästä sekä 

biologisesta iästä. Motorisen kehityksen järjestys on kuitenkin kaikilla sama, joten 

muutokset tapahtuvat tietyssä järjestyksessä. (Jaakkola, 2010, s. 76.) 

Lapsen motorinen kehitys alkaa hyvin kokonaisvaltaisista liikkeistä, jolloin lapsi käyttää 

koko vartaloaan ja raajojaan liikkeisiin. Eriytyminen tapahtuu vähitellen, jolloin lapsi oppii 

liikuttamaan vartaloaan ja raajojaan tarkoituksenmukaisesti. Liikkeet vartalossa ja sen 

osissa kehittyvät alkaen päästä ja päätyen jalkoihin (kefalokaudaalisesti) sekä alkaen 

vartalon keskustasta päätyen sen ääriosiin (proksimodistaalisesti). Lapsi siis oppii ensin 

liikuttamaan päätä, niskaa sekä hartioita ja lopuksi monien harjoitusten jälkeen lapsi oppii 

liikuttamaan varpaitaan. Vartalon liikkeistä kehittyy ensin ne liikkeet, jotka ovat lähellä 

lapsen keskivartaloa, esimerkiksi vartalon taivutus eteenpäin ja taaksepäin. Lopuksi 

kehittyvät raajojen ääriosien, sormien ja varpaiden, liikkeet. (Numminen, 1996, s. 22.) 
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Motoristen taitojen oppimisprosessi on hyvin samankaltainen kaikilla lapsilla, vaikka 

motorisia taitoja onkin hyvin paljon. Kaikki käyvät läpi samat vaiheet harjoitellessaan sekä 

omaksuessaan erilaisia taitoja. (Jaakkola, 2010, s. 103.) Motorinen oppiminen voidaan 

jakaa kolmeen vaiheeseen: varhaiseen, väli- ja lopulliseen vaiheeseen. Varhaisessa eli 

kognitiivisessa vaiheessa lapsen on tarkoitus saada jonkinlainen kuva siitä, mitä ja miten 

lapsi alkaa opetella tiettyä taitoa. Pienten lasten kanssa toimiessa on tärkeää, että lapsille 

näytetään opittava taito visuaalisesti, joko erilaisten kuvien avulla tai käyttämällä 

ihmismallia. Opittava taito voidaan myös käydä läpi selvittämällä taidon ydinkohdat, 

esimerkiksi minkälainen on käsien asento tai liikkeen nopeus. Tässä varhaisessa motorisen 

oppimisen vaiheessa lasten tulisi miettiä, mitä he mahdollisesti jo tietävät opittavasta 

taidosta. Lapset voivat paikallaan ollessa kokeilla liikettä ja miettiä miltä se tuntuu kehon 

eri osissa ja eri aisteilla. Lapsia tulisi rohkaista puhumaan harjoitellessaan taitoa, koska 

puheen avulla lapsi korjaa ja rakentaa hänen sisäistä mallia tietystä taidosta. Tässä 

vaiheessa lapsi luo tiedollisen perustan sille taidolle, jota lapsi lähtee opettelemaan. 

(Numminen, 1996, s. 99, 101; Numminen & Laakso, 2008, s. 24.) 

Väli- eli assosiatiivisessa vaiheessa lapsi pystyy suorittamaan opittua taitoa jo 

kohtuullisen sujuvasti, luotettavasti ja liikkeet ovat yhdenmukaisempia. Taidon oppiminen 

parantuu koko ajan, vaikka toistoissa voi olla vielä hieman vaihtelua. (Jaakkola, 2010, s. 

106.) Aikuisen täytyy olla se joka varmistaa, että lapsi on oppinut taidon oikein ja että lapsi 

on motivoitunut sitä harjoittelemaan. Välivaiheessa tärkeää on, että toimintaa on paljon ja 

sitä voidaan harjoitella niin mentaalisesti kuin fyysisesti. Mentaalisessa harjoittelussa 

käydään läpi liikettä ajatusten kautta, joka luo edellytyksiä fyysiselle toiminnalle. 

Fyysisessä toiminnan harjoittelussa lapselle täytyy antaa aikaa rakentaa taidosta oma 

sisäinen malli ja antaa lapselle tukea ja palautetta. Lapsi tarvitsee taidon oppimiseen jopa 

tuhansia toistoja, jonka jälkeen toiminta alkaa tuntua lapsesta mukavalta ja katsojasta 

koordinoidulta. (Numminen, 1996, s. 101–102; Numminen & Laakso, 2008, s. 24–25.) 

Lopullisessa eli autonomisessa vaiheessa lapsen motorinen taito on jo kokonaisuus ja 

lapsi pystyy tuottamaan toiminnan tiedostamattomasti. Toiminnan suorittamisessa lapsi 

tekee hyvin vähän virheitä ja lapsi pystyy säätelemään toiminnan nopeutta ja voimaa. 

Lopullisessa vaiheessa lapsi pystyy myös suorittamaan monia tehtäviä samaan aikaan. 

Toiminnan ollessa hyvin automaattinen, lapsi pystyy ennakoimaan. Tällöin lapsi pystyy 

kiinnittämään huomiota myös ympärillä tapahtuviin asioihin, ei vain taidon oppimiseen. 

Olisi tärkeää, että ennen kouluikää, lapsi olisi oppinut motoristen perustaitojen lopulliset 
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vaiheet, jotta lapsi pystyy esimerkiksi liikenteessä keskittymään ympäristöönsä, eikä vain 

jonkun toiminnan suorittamiseen. (Jaakkola, 2010, s. 108–110; Numminen, 1996, s. 102; 

Numminen & Laakso, 2008, s. 25–26.) 

2.3.2 Motoriset perustaidot 

Motoriset perustaidot opitaan yleensä 3-7-vuoden ikäisenä. (Gallahue & Donnelly, 2003, s. 

38–41.) Lapselle täytyy näiden vuosien aikana antaa paljon mahdollisuuksia erilaisiin 

liikuntakokemuksiin, jolloin lapsen motoriset taidot kehittyisivät. Jotta lapsi voi 

myöhemmin oppia erilaisia lajitaitoja, on hänen ensin opittava motoriset perustaidot. 

(Jaakkola, 2010, s. 77.) Lajitaidot muodostuvat kahden tai useamman perustaidon 

yhdistelmästä. Tärkeää olisi, että lapsi oppisi motoriset perustaidot oikein ja parhaalla 

mahdollisella tavalla, jotta niiden käyttö jokapäiväisessä elämässä olisi toimivaa. Motoriset 

perustaidot jaetaan kolmeen ryhmään: tasapainotaitoihin, liikkumistaitoihin ja 

käsittelytaitoihin. (Numminen, 1996, s. 24.) 

Tasapainotaidot voidaan määritellä taidoiksi, joissa keho pysyy tasapainossa, joko 

paikallaan tai liikkeessä. Paikallaan tapahtuvaa tasapainotaitoa kutsutaan staattiseksi 

tasapainotaidoksi ja näitä ovat muun muassa taivutus, ojennus, kääntyminen ja heiluminen. 

Liikkeessä olevaa tasapainotaitoa kutsutaan dynaamiseksi tasapainotaidoksi ja näitä ovat 

muun muassa kieriminen, pyöriminen sekä pysähtyminen (taulukko 1). Tasapainotaidot 

kehittyvät erityisesti lapsen ollessa 5-7-vuotias, kun vartalon raajojen lihasvoimat kasvavat 

ja aistitoiminnot jäsentyvät. Tasapainotaitojen kehittymiseen tulisi kiinnittää paljon 

huomiota ja aluksi lapsen tulisi harjoitella staattisia taitoja ja vasta myöhemmin harjoitella 

dynaamisia taitoja. (Numminen, 1996, s. 24.) 
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TAULUKKO 1. Tasapainotaidot (Numminen, 1996, s. 24.) 

Staattinen tasapainotaito Dynaaminen tasapainotaito 

ojennus kieriminen 

kääntyminen pyöriminen 

heiluminen pysähtyminen 

koukistus laskeutuminen 

kierto nouseminen 

 lähteminen paikalta 

tasapainoilu harhauttaminen 

 törmääminen 

 

Liikkumistaitoja ovat ne taidot (taulukko 2), joiden avulla lapsi pystyy siirtymään 

paikasta paikkaan. Ennen kuin lapsi täyttää 7 vuotta, hänen pitäisi olla oppinut 

liikkumistaitojen kehittyneet liikemallit. Liikkumistaitoja ovat muun muassa kävely, 

juoksu, hyppy, kiipeäminen ja laukka. (Numminen, 1996, s. 26.) 

TAULUKKO 2. Liikkumistaidot (Numminen, 1996, s. 26 & Gallahue, 1996, s. 11.) 

Liikkumistaidot 

ryömiminen hyppy 

kävely kiipeäminen 

juoksu laukka 

hyppely liukuminen 

 

Käsittelytaitoja ovat ne motoriset taidot, joiden avulla lapsi voi käsitellä erilaisia esineitä, 

välineitä sekä telineitä. Ennen kuin lapsi voi kehittyä käsittelytaidoissa, on motoristen- ja 

havaitsemistoimintojen tehtävä yhteistyötä. Käsittelytaitoja on kahdenlaisia: 

karkeamotorisia sekä hienomotorisia. Karkeamotoriset taidot luovat perustan 
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hienomotoristen taitojen oppimiselle, mutta liikunnassa keskitytään enimmäkseen 

huomiota karkeamotoristen taitojen oppimiseen. (Numminen, 1996, s. 26.) 

Karkeamotorisia käsittelytaitoja ovat muun muassa heitto, kiinniotto, vieritys, potku, 

pompotus, lyönti ja kuljetus (taulukko 3). Ennen kun lapsi täyttää kolme vuotta, on hän 

oppinut jo peruskarkeamotoriset taidot, kuten vierityksen, kiinnioton ja potkun. Sen 

jälkeen lapsi pystyy opettelemaan esimerkiksi osumaan palloon kädellä, jalalla tai mailalla. 

Ennen kuin lapsi täyttää 7 vuotta, karkeamotoristen taitojen suoritusmalli on kehittynyt ja 

parantunut monien toistojen avulla. Hienomotorisia käsittelytaitoja ovat muun muassa 

piirtäminen, soittaminen ja saksilla leikkaaminen. (Numminen, 1996, s. 26–27.) 

TAULUKKO 3. Käsittelytaidot (Numminen, 1996, s. 26–27.) 

Käsittelytaidot 

työntö vieritys pukkaus 

veto pyöritys lyönti 

heitto potku kuljetus 

kiinniotto pompotus kuoletus 

 

Motorisia perustaitoja voidaan muunnella erilaisiksi liiketekijöiden avulla, joita ovat 

suunta, tila, aika, voima, taso ja suhde. Tärkeää olisi aluksi miettiä, miten keho liikkuu, 

mitkä kehon osat liikkuvat ja mihin suuntaan ne liikkuvat. Liiketekijöiden avulla voidaan 

mukauttaa toimintaa kunkin liiketekijän suhteen. Liiketekijöiden avulla saadaan erilaisista 

liikuntatuokioista monipuolisia ja monien toistojen jälkeen lapsi oppii käyttämään 

liiketekijöitä niin, että suoritus on tarkoituksenmukainen ja nopeampi. Esimerkiksi tila- 

liiketekijä määrittää minkäkokoisessa tilassa liikutaan ja ollaanko paikallaan vai 

liikutaanko. (Numminen, 1996, s. 107; Pulli, 2001, s. 39–40.) 

2.3.3 Kognitiivinen kehitys ja taidot liikunnassa 

Liikuntakasvatuksessa keskeisimpänä tavoitteena pidetään motoristen taitojen oppimista ja 

fyysisen kunnon edistämistä, mutta myös kognitiivisia taitoja voidaan harjoitella liikunnan 

avulla. Kognitiivisella kehityksellä tarkoitetaan tiedollista kehitystä, kuten havaitsemisen, 

ajattelun, kielen ja muistin kehitystä. Kognitiiviseen kehitykseen voi vaikuttaa liikunnan 

avulla erityisesti lapsen ollessa alle kouluikäinen. Kognitiivinen kehitys etenee vaiheittain, 
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joten ennen kuin voi oppia seuraavan vaiheen, edellinen on oltava sisäistetty. Jo 

ensimmäisten ikävuosien aikana lapsi luo kognitiiviselle kehitykselleen perustan, mutta 

lopullisen hallinnan tason lapset saavuttavat eri aikaan, johtuen erilaisista 

kasvuympäristöistä. (Numminen, 1996, s. 12, 64.) 

Ensimmäisten ikävuosien aikana lapsen oppiminen tapahtuu pääsääntöisesti aistien ja 

kehon avulla eli tekemällä ja kokemalla. Kaikki liikunnalliset kokemukset ovat yhteydessä 

siihen, miten lapsi kokee erilaiset asiat ja esineet, joiden avulla tai jotka ovat hänellä 

mukana, kun hän liikkuu. Esimerkiksi lapsi oppii ymmärtämään miten erikokoiset, -

painoiset ja – muotoiset pallot liikkuvat, pomppivat tai pyörivät erilaisilla alustoilla, 

tietoisesti tai tiedostamatta. (Zimmer, 2001, s. 33–34.) 

Taidon oppiminen alkaa siitä, kun lapsi havaitsee jonkin ärsykkeen, joka vaikuttaa tiettyyn 

aistiin. Jos lapsella on aikaisempaa kokemusta tästä ärsykkeestä, se on hänellä jo muistissa 

ja hän tietää miten toimia. Lapsen täytyy ensin oppia omaksumaan se tieto, jonka hän 

havaitsee, jotta hän oppisi ohjaamaan erilaisia liikkeitä. Eri aistien avulla lapsi hahmottaa 

ympäristöään ja itseään. Tuntoaistin avulla lapsi oppii tunnistamaan erilaisia esineitä ja 

niiden koon, muodon ja materiaalin. Kosketusaistin avulla lapsi oppii hahmottamaan oman 

vartalonsa ääriviivat ja näin ollen myös oppii ymmärtämään itsensä kolmiulotteisena. 

Näköaistin avulla lapsi pystyy seuraamaan eri välineiden liikeratoja, hahmottamaan 

ympäröivää tilaa sekä tarkkailemaan muiden lasten suorituksia. Kuuloaistin avulla lapsi 

oppii erilaisten liikkeiden rytmiikkaa ja rytmi onkin lapsen motoristen taitojen perusta. 

(Numminen, 1996, s. 67–71.) 

2.3.4 Sosio-emotionaalinen kehitys ja taidot liikunnassa 

Lapsen sosio-emotionaaliset taidot kehittyvät niin arkipäiväntoiminnoissa kuin erilaisissa 

liikuntatilanteissa. Lapset oppivat erilaisissa tilanteissa tunne- ja vuorovaikutustaitoja, 

joihin kuuluu muun muassa omien tunteiden tunnistaminen, ilmaiseminen ja hallinta sekä 

toisten lasten kuunteleminen ja auttaminen. Parasta aikaa erilaisten tunnetaitojen 

kehittymiselle ovat lapsen ensimmäiset vuodet. Lapsi luo silloin perustan omille 

sosioemotionaalisille taidoilleen, joiden avulla lapsi pystyy myöhemmin kokemaan ja 

käyttämään omia tunteita. (Numminen, 2005, s. 172.) 
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Sosio-emotionaaliset taidot alkavat kehittyä jo ennen lapsen syntymää, kun lapsi aistii 

äitinsä tunnetilan äidin sydämensykkeestä. Pieni vauva tarvitsee paljon äitiään kokiessaan 

uusia erilaisia tilanteita ja oppiessa uusia tunteita. Äiti on tässä tärkeässä roolissa luoden 

turvaa lapselle, jolloin lapsen ja äidin välinen kiintymyssuhde lujittuu entisestään. Mitä 

parempi kiintymyssuhde lapsen ja äidin välille muodostuu, sitä paremmin lapsi pystyy 

myöhemmin elämässään luomaan sosiaalisesti hyviä ja tyydyttäviä ihmissuhteita. 

(Numminen, 2005, s. 173.) 

Lapsi voi harjoitella oppimiaan tunnetaitojaan leikeissään mielikuvien avulla. Lapsen on 

helppo käydä läpi erilaisia tunteita ja saada kokea miltä ne tuntuvat esimerkiksi fyysisen 

toiminnan avulla. Kun lapsi saa positiivisia kokemuksia omien tunteiden ilmaisusta, hän 

uskaltaa ilmaista omia tunteita myöhemmin muissakin tilanteissa. Lasten kanssa on myös 

hyvä keskustella omista tunteista, miltä ne ovat tuntuneet, missä niitä on koettu ja samalla 

tunteita voidaan nimetä. Lapsiryhmässä keskustelu tunteista auttaa lapsia ymmärtämään, 

että kaikilla on omat tunteensa ja niitä saa ilmaista, mutta niitä pitää myös oppia 

hallitsemaan. (Numminen, 2005, s. 176–178.) 

Lapsi tarvitsee empatiakykyä voidakseen olla vuorovaikutuksessa ja sosiaalisessa 

kanssakäymisessä lasten ja aikuisten kanssa. Empatiakyvyllä tarkoitetaan toisen lapsen tai 

aikuisen tunteiden, ajatusten tai oman toiminnan seuraamusten havainnointia ja 

ennakointia. Empatiakykyinen osaa myös tunnistaa omat tunteensa ja nimetä ne sekä 

säädellä omien tunteiden voimakkuutta. Erilaisissa liikuntaleikeissä ja – peleissä omien 

tunteiden hallinta on hyvin tärkeää ja leikkien ja pelien avulla niiden hallintaa 

harjoitellaan. (Asanti & Sääkslahti, 2010, s. 88.) 

2.4 Liikuntaympäristöt 

Liikuntaympäristöinä voi olla hyvin erilaisia paikkoja, kuten sali, käytävä, piha, metsä tai 

jääkenttä. 0-6-vuotiailla on tärkeää, että lapsille tarjotaan vaihtelevia ympäristöjä, jossa 

lapsi voi harjoitella motorisia perustaitoja. Liikuntaympäristöjen ollessa erilaisia, lapsi 

joutuu mukauttamaan sitä taitoa, jonka jo osaa, ympäristöön soveltuvaksi. Aikuisen 

kuitenkin täytyy pitää huolta lapsen turvallisuudesta ja liikuntatuokioiden ympäristöjen 

monipuolisuudesta. Liikuntaympäristöjen tulisi olla sellaisia, että ne houkuttelevat lapsia 

liikkumaan. (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset, 2005, s. 14.) 
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Lapsille pitää antaa mahdollisuuksia erilaisiin ja vaihteleviin liikuntaympäristöihin, joissa 

toimitaan niin välineiden kanssa kuin ilman välineitä. Sisällä voidaan käyttää musiikkia tai 

erilaisia soittimia, erilaisia telineitä ja rakenteita sekä liikkua eri tiloissa. Ulkona voidaan 

liikkua kaikkina neljänä vuodenaikana, joka luo monenlaisia ympäristöjä. Ulkona 

ympäristöinä voi myös olla hiekkakenttä, nurmikko, vesi, lumi tai puisto, jossa on erilaisia 

rakenteita ja telineitä. (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset, 2005, s. 14.) Ympäristöt 

ulkona antavat mahdollisuuksia monipuoliseen leikkiin ja liikuntaan. Metsässä lapset 

voivat kiipeillä puuhun tai kiville, rakentaa majoja tai vaikka leikkiä hippaa ja talvella 

metsässä voidaan hiihtää tai laskea mäkeä. (Fjortoft, 2004, s. 30,33.) 

Jotta lapsi oppisi toimimaan hyvin erilaisissa ympäristöissä on hyvä vaihdella 

liikuntaympäristöjä, esimerkiksi palloa voi kuljettaa niin hiekalla, nurmikolla tai asfaltilla. 

Tällöin lapsikin oppii huomaamaan missä mitäkin motorista taitoa kannattaa harjoittaa. 

(Jaakkola, 2010, s. 136–137, 142.) Joka viikko tulisi vähintään kerran toteuttaa 

liikuntatuokio niin sisällä kuin ulkona. Sisätiloissa voidaan toimia kaikkina vuodenaikoina 

harjoitellen monipuolisesti erilaisia motorisia perustaitoja ja tutustua omaan kehoon. 

Sisällä sopiva tila liikuntatuokiolle voi olla sali, aula tai huone. Tilan ei välttämättä tarvitse 

olla kauhean suuri, kunhan vain muistaa turvallisuuden. Tilaan voi teipillä tehdä erilaisia 

harjoitusalueita ja erilaisilla välineillä saadaan liikuntatuokiosta mielekkäämpi. Sisätiloissa 

liikkuessa täytyy lasten kanssa määrittää tietyt säännöt, esimerkiksi kaikki juoksevat 

samaan suuntaan tai toiset lapset täytyy huomioida. (Asanti & Sääkslahti, 2010, s. 93–94.) 

Ulkona pidettävässä liikuntatuokiossa täytyy huomioida vuodenajat ja erilaisten 

ympäristöjen erityispiirteet. Jo päiväkodin pihalla voi olla hyvin erilaisia 

liikuntaympäristöjä ja erilaisia liikuntamahdollisuuksia on monia. Ennen liikuntatuokiota 

kannattaa päiväkodin lähistöltä etsiä sopia paikkoja, joissa on hyvä liikkua, kuten kenttä tai 

leikkipuisto. Lasten kanssa voi myös mennä metsikköön tai puistoon, jossa 

liikuntaympäristö on erilainen ja lapselle tulee mahdollisuus harjoitella erilaisia motorisia 

taitoja. Lapsilla on myös mahdollisuus erilaisessa ympäristössä havainnoida ympäristöään 

ja näin löytää erilaisia liikkumisen mahdollisuuksia. Eri vuodenajat antavat myös hyvin 

paljon erilaisia liikuntaympäristöjä, esimerkiksi talvella lumen ja jään. Luistelun opettelu 

onnistuu vaikka viereisen koulun luistelukentällä ja hiihtoa pääsee harjoittelemaan usein 

heti päiväkotien aitojen ulkopuolella. Kun lasten kanssa liikutaan ulkona, täytyy alue 

rajata, missä lapset saavat tuokion aikana liikkua. Jos kiinteitä aitoja ei ole, voi alueen 

rajata vaikka muovisilla kartioilla. Turvallisuusasioihin täytyy myös ulkona kiinnittää 
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huomiota. Lapsille kerrotaan muun muassa päiväkodin pihan rajat ja päiväkodin rajojen 

ulkopuolella kävellään parijonossa. (Asanti & Sääkslahti, 2010, s. 94–95.) 

Liikuntaympäristöt päiväkodissa täytyy suunnitella niin, että ne tukevat lapsen omaehtoista 

liikkumista. Liikuntaympäristön tulisi olla houkutteleva liikkumaan, jotta lapsi 

omaehtoisesti haluaisi siellä liikkua. Kun suunnitellaan liikuntaympäristöä päiväkodissa, 

täytyy huomioida fyysisen ympäristön lisäksi sosiaalinen ja psyykkinen ympäristö. Usein 

päiväkodin pihalla on ne tietyt fyysiset rakenteet, joita ei voida muuttaa, kuten pihan koko 

ja sijainti. Kuitenkin pienillä jutuilla ja vähällä vaivalla, voidaan lasten liikuntaympäristöä 

kehittää. Päiväkodin pihalla olevia telineitä ja erilaisia luonnon omia materiaaleja voidaan 

käyttää monipuolisesti liikkuessa. Lapsilla tulee olla myös käytössä erilaisia materiaaleja ja 

välineitä, joiden avulla heidän liikkuminen ja leikkiminen on monipuolista. Aikuisten tulee 

rohkaista ja kannustaa lapsia liikkumaan ja jokainen ympäristö tulee nähdä 

mahdollisuutena liikkumiselle. (Asanti & Sääkslahti, 2010, s. 95–96.) 

2.5 Liikuntavälineet 

Liikuntavälineistön esiopetuksessa pitäisi olla aina lasten saatavilla omiin leikkeihin ja 

peleihin. Liikuntavälineitä pitäisi olla myös riittävästi niin, että jokaisella lapsella on oma 

pallo, maila tai muu väline liikuntatuokiolla. Liikuntavälineiden tulee olla lapsille sopivan 

kokoisia, motivoivia, kehittäviä, kestäviä ja turvallisia sekä monikäyttöisiä (Autio, 2010, s. 

317–318). Erilaisten välineiden käsittelyn avulla lapsen kehonhahmotus paranee ja lapsi 

oppii liikuttamaan kehoaan paremmin. Jokaisessa päiväkodissa pitäisi olla liikunnan 

perusvälineistöä, muun muassa erikokoisia ja – painoisia palloja, hernepusseja, patjoja, 

renkaita, leikkivarjo, mailoja, vanteita, hyppynaruja ja potkuautoja. Liikuntavälineitä 

voidaan myös tehdä itse, esimerkiksi sanomalehdistä ja muista tarvikkeista häntäpalloja, 

sanomalehtipalloja ja – mailoja. (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset, 2005, s. 28–

30.)  

Eri välineiden avulla voidaan harjoitella monipuolisesti erilaisia taitoja. Pallojen avulla 

lapsi harjoittelee heittämistä, lyömistä, potkimista ja pallon kanssa lapsi voi toimia yksin, 

parin kanssa tai vaikka ryhmässä. Leikkivarjo on hyvin suosittu väline päiväkodissa ja sen 

avulla harjoitetaan lasten perusliikkeitä, kehitetään rytmi- ja koordinaatiokykyä sekä 

lisätään voimaa, nopeutta, liikkuvuutta ja kestävyyttä. Leikkivarjon käyttö edellyttää 

ryhmätyötä ja sen avulla voidaan leikkiä hyvin monimuotoisia leikkejä. Hyppynarun avulla 
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voidaan harjoittaa kaikkia kehon osia ja se kehittää lapsen rytmitajua, koordinaatiota sekä 

eri liikkeiden ajoitusta. Hyppynaru harjoitukset voidaan helposti suunnitella vastaamaan 

lapsen taitotasoa, ikää ja kuntoa. Liikuntamusiikki on myös tärkeä osa päiväkodin 

liikuntaa. Musiikin ei pidä olla vain taustalla vaan musiikki voi olla virike, joka toimii 

erilaisten liikkeiden ja rytmin muodostajana. (Autio, 2010, s. 109–110, 121, 133, 137, 

245.) 

Liikuntavälineet tuovat lasten liikkumiseen enemmän iloa, vaihtelua ja uusia elämyksiä. 

Välineet motivoivat lapsia ja välineiden avulla saadaan aratkin lapset liikkumaan. 

Liikuntaleikkiin keskittyminen ja leikin idean ymmärtäminen helpottuu, kun käytetään 

erilaisia välineitä. Lasten käsitellessä välineitä, aistien yhteistoiminta sekä käsien, jalkojen 

ja silmien yhteistyö kehittyy. Lapsi oppii myös säätelemään voimankäyttöään, kun hän saa 

käsitellä erikokoisia ja painoisia välineitä. Samalla lapsi oppii myös uusia käsitteitä, kuten 

pehmeä, kova, iso ja pieni. (Karvonen, Siren-Tiusanen & Vuorinen, 2003, s. 159–160.) 

2.6 Liikuntakasvatuksen suunnittelu ja toteutus 

Liikuntakasvatuksen suunnittelussa ja toteutuksessa pitää huomioida se, että se tukisi 

lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja kasvua. Toiminnan tulee olla lapsilähtöistä ja 

monipuolista, joten liikuntatuokiot ja – tilanteet on suunniteltava huolellisesti. Tavoitteena 

liikuntakasvatuksessa voidaan pitää sitä, että kasvatetaan lapsia liikunnalliseen 

elämäntapaan. Lapsi tarvitsee liikuntaa myös siihen, että hän voi kasvaa ja kehittyä 

kokonaisvaltaisesti. Tavoitteena on myös se, että lapset oppivat liikunnan avulla. Lapsen 

psyykkiset, fyysiset, sosiaaliset ja emotionaaliset taidot kehittyvät liikkuessa. 

(Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset, 2005, s. 16–17.) 

Liikuntakasvatuksen suunnittelu pitää tehdä jo ennen toimikauden alkua kaikkien aikuisten 

kesken ja miettiä miten lapsia tuetaan liikkumaan omaehtoisesti ja miten lapset saadaan 

liikkumaan entistä enemmän. Suunnitteleminen voidaan jakaa erilaisiin vaiheisiin, 

vuosisuunnitelmaan, kausisuunnitelmaan sekä tuokio-suunnitelmaan. Vuosisuunnitelmassa 

huomioidaan muun muassa eri vuodenajat, liikuntaympäristöt ja kulttuuriset tapahtumat. 

Kausisuunnitelman voi tehdä kuukausittain tai viikoittain ja siinä huomioidaan muun 

muassa, että lasten kanssa harjoitellaan kaikkia motorisia perustaitoja, kokeillaan erilaisia 

välineitä ja suunnitellaan kuinka paljon on ohjattua ja kuinka paljon omaehtoista liikuntaa. 

Tuokiosuunnitelmassa kiinnitetään huomiota enemmän yksityiskohtiin, muun muassa 
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varataan tilat, tarvikkeet ja välineet liikuntatuokiolle, mietitään mitä taitoa milloinkin 

harjoitellaan, mietitään tuokion opetusmenetelmät ja luodaan liikuntatuokiolle myönteinen 

ilmapiiri, jossa kaikki lapset saadaan liikkumaan. (Varhaiskasvatuksen liikunnan 

suositukset, 2005, s. 17–18.) 

Lasten pitäisi liikkua niin omaehtoisesti kuin myös ohjatuilla liikuntatuokioilla. Vaikka 

omaehtoista liikuntaa ei niinkään suunnitella, täytyy siihen aikuisten kiinnittää huomiota: 

miten lapset saadaan liikkumaan enemmän, mitkä välineet houkuttelevat lapsia liikkumaan 

tai minkälaisissa tiloissa ja alustoilla lapsi voi liikkua omaehtoisesti. Omaehtoinen liikunta 

on sellaista, johon lapsi ryhtyy ilman aikuisen kehotusta ja omasta halustaan. Lapsi voi 

liikkua omaehtoisesti yksinään tai muiden lasten kanssa. Lapsille pitäisi järjestää ohjattuja 

liikuntatuokioita monta kertaa viikossa. Ohjatuilla liikuntatuokioilla lapset oppivat uusia 

liikemalleja sekä niiden yhdistelmiä ja ne motivoivat lapsia omaehtoiseen liikuntaan. Usein 

kuitenkin liikuntatuokioilla lapset joutuvat odottamaan tai seuraamaan aikuista tai muita 

lapsia, eikä lapsi pääse liikkumaan. Tähän asiaan pitäisikin kiinnittää paljon huomiota 

suunniteltaessa liikuntatuokioita. (Nuori Suomi Ry, 2006, s. 18–19.) 

Arviointi ja lasten havainnoiminen on myös tärkeä osa liikuntakasvatusta. Aikuisten täytyy 

havainnoida lapsia säännöllisesti ja panna merkille kuinka paljon ja millä tavalla lapset 

liikkuvat. Lasten välillä voi olla hyvinkin suuria eroja siinä miten he osaavat liikkua. 

Tähän tulisikin kiinnittää huomiota ja ottaa se huomioon liikuntatuokioiden suunnittelussa. 

Jos lapsella huomataan puutteita jossakin motorisessa taidossa, johtuu se usein siitä, että 

lapsi ei ole sitä vielä tarpeeksi harjoitellut. Aikuisten tulisikin luoda paljon sellaisia 

tilanteita, joissa lapsi voi harjoitella erilaisia taitoja ja tukea lasta, jotta hän pääsisi samalle 

taitotasolle muiden samanikäisten lasten kanssa. (Varhaiskasvatuksen liikunnan 

suositukset, 2005, s. 21–24.) 

3-6-vuotiailla on havainnoitava motorisia taitoja, havaintomotorisia taitoja, fyysistä 

aktiivisuutta sekä sosiaalisia taitoja liikuntatilanteissa. Motorisista taidoista voidaan 

havainnoida esimerkiksi minkälainen tasapaino lapsella hiihtäessä tai penkin päällä 

kävellessä tai miten lapsi osaa käsitellä erilaisia välineitä, kuten palloa tai pukeutua 

itsenäisesti. Havaintomotorisista taidoista voidaan havainnoida osaako lapsi tehdä 

keskilinjan ylittäviä liikkeitä tai jäljitellä aikuisen liikkeitä. Hyvin tärkeää on havainnoida 

liikkuuko lapsi kahta tuntia päivässä eli onko lapsi fyysisesti tarpeeksi aktiivinen. Lasten 

sosiaalisia taitoja liikuntatilanteissa voidaan myös havainnoida, kuten sitä miten lapsi 
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suhtautuu omaan osaamiseensa tai miten lapsi työskentelee muiden kanssa. 

(Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset, 2005, s. 21–24.) 

2.7 Yhteistyö vanhempien kanssa 

Lapsen liikkumisesta ovat vastuussa erityisesti lapsen vanhemmat, mutta myös päiväkodin 

henkilökunta. Vanhempien ja henkilökunnan täytyy hyödyntää kasvatuskumppanuutta ja 

heidän täytyy aktiivisesti tehdä yhteistyötä. Kaikki lasten vanhemmat eivät välttämättä 

tiedä, kuinka tärkeää liikunta on lapsen kehitykselle ja kasvulle, joten päiväkodin 

henkilökunnan täytyy kertoa heille liikunnan merkityksestä. Lapsen pitää saada liikkua 

reippaasti vähintään kaksi tuntia päivässä. Koko aika ei tule yleensä täyteen 

päiväkotipäivän aikana, joten vanhempien pitää liikkua ja leikkiä lastensa kanssa kotona. 

Lapset usein oppivat hyvin paljon aikuisten esimerkistä, eli jos vanhemmat ja päiväkodin 

työntekijät liikkuvat ja ovat aktiivisia, se opettaa lapsiakin liikkumaan. 

(Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset, 2005, s. 31–32.) 

Jos lasten kanssa ei liikuta heti pienestä pitäen, heille voi syntyä pysyviä negatiivisia 

asenteita ja tottumuksia liikuntaa kohtaan. Passiivinen liikuntatottumus voi syntyä, kun 

istutaan liikaa, katsotaan paljon televisiota, pelataan liikaa tietokoneella tai istutaan 

kärryissä ja sitä voi olla vaikeaa muuttaa aikuisena. Erittäin suuri merkitys on kodilla ja 

vanhempien asenteella. Lapset voivat tehdä vanhempiensa kanssa pieniä arkisia toimintoja, 

jotka liikuttavat lasta sopivasti. Kotona tapahtuvan liikunnan ei tarvitse olla vain erilaisiin 

liikuntakerhoihin viemistä, vaan vanhemmat voivat lastensa kanssa peuhata ja liikkua 

arkisten toimintojen parissa. Päiväkodin henkilökunnan tulee antaa vanhemmille vinkkejä, 

miten lasten kanssa voi kotona liikkua. Päiväkodit voivat myös järjestää liikunnallisia 

vanhempainiltoja tai yhteisiä liikuntailtoja, johon voi osallistua niin vanhemmat kuin 

lapset. (Karvonen, 2000, s. 29–31.) 
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3 ESIOPETUKSEN LIIKUNTAKASVATUSTA MÄÄRITTÄVÄT 

ASIAKIRJAT 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2010 fyysinen ja motorinen kehitys – 

sisältöalue painottaa sitä, että lapsen täytyy joka päivä liikkua monipuolisesti. Jos lapsi 

liikkuu tarpeeksi, tämä mahdollistaa lapsen tasapainoisen kasvun, kehityksen ja terveyden. 

Lapsi harjoittelee motorisia perustaitoja, liikehallintaa sekä fyysistä ja motorista kuntoa 

erilaisten liikuntamuotojen ja leikkien avulla. Monia motorisia taitoja sekä käden ja silmän 

yhteistyötä, lapsi voi oppia myös arkipäiväntoiminnoissa. On tärkeää, että lapsella on 

mahdollisuus ohjattujen liikunta- ja leikkituokioiden lisäksi myös spontaaneihin 

liikuntatilanteisiin. Lapsen olisi myös hyvä oppia ymmärtämään, mikä merkitys liikunnalla 

on hyvinvoinnin ja terveyden suhteen. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010, 

s. 16.) 

Terveyden sisältöalue liittyy myös osaltaan liikunnan ja liikuntakasvatuksen piiriin. 

Esiopetusvuoden aikana on tarkoituksena kehittää lapsen kasvua ja kehitystä ja niin 

fyysistä, psyykkistä kuin sosiaalista terveyttä. Myös erilaisiin lapsen lähiympäristöihin 

tutustutaan ja niissä opetellaan liikkumaan turvallisesti. Huolehditaan siitä, että lapsi saa 

tarpeeksi suhteessa toisiinsa lepoa ja liikuntaa, jotta lapsen kehitys ja kasvu eivät 

häiriintyisi. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010, s. 16) 

Liikuntaa voidaan käyttää muiden sisältöalueiden, kuten matematiikan tai kielen ja 

vuorovaikutuksen, oppimisessa. Tällä tavalla oppiminen on lapselle mielekästä, kun lapsi 

saa liikkua ja samalla oppia liikunnallisten perustaitojen lisäksi jotain muuta. Kuitenkaan 

se, että liikuntaa käytettäisiin muiden sisältöjen opettamisessa, ei saa viedä paikkaa 

”oikealta” liikunnalta. Liikunnan integrointi muihin sisältöalueisiin ei saisi myöskään olla 

liian väkinäistä vaan olisi kuunneltava lapsia ja tehtävä toiminnasta tarkoituksenmukaista. 

(Pulli, 2001, s. 6.) 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005) määritellään lapselle ominaisiksi 

tavoiksi toimia leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja ilmaiseminen eri taiteen aloilla ja 

nämä pitää ottaa huomioon toimintaa suunniteltaessa. Jotta lapsesta kasvaisi terve ja 

hyvinvoiva, tarvitsee hän liikuntaa joka päivä. Liikunnan avulla ja liikkuessaan lapsi oppii 

uutta, kokee iloa ja ilmaisee omia tunteitaan ja liikunnan avulla lapsi tutustuu itseensä, 
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toisiin lapsiin ja aikuisiin sekä ympäristöönsä. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

2005, s. 18, 20.) 

Lasta tulisi motivoida liikkumaan jo varhaislapsuudesta saakka, jotta liikunnasta tulisi 

lapselle elämäntapa. Lapselle pitää antaa mahdollisuus liikuntaan joka päivä ja ympäristö 

pitää luoda niin, että se on lapsia virittävä sekä esteetön ja turvallinen. Varsinkin niitä 

lapsia, jotka liikkuvat vähän, pitää motivoida ja kannustaa. Lapset tarvitsevat omatoimisen 

liikkumisen lisäksi myös ohjattuja tuokioita, joissa lasten kokonaisvaltaista kehitystä ja 

motorisia taitoja harjoitellaan suunnitellusti. Liikuntaympäristö pitäisi luoda niin, että se on 

sopivan haasteellinen, lapsen luonnollista liikuntahalua vahvistava, luo halun oppia uusia 

asioita, kehittää jo opittuja taitoja sekä on liikkumaan ja leikkimään motivoiva. 

Suurimmaksi osaksi lapsi liikkuu ulkona, mutta myös sisätiloissa tulee olla mahdollisuus 

liikkua ja leikkiä vauhdikkaasti. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, s. 20–21.) 

Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset (2005) tukevat ja tarkentavat liikunnan osalta 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteita (2005). Suositukset ovat koonneet Nuoren 

Suomen kokoama asiantuntijaryhmä, joka koostuu varhaiskasvatuksen liikunnan 

ammattilaisista. Mukana koonnissa ovat myös olleet Sosiaali- ja terveysministeriö sekä 

Opetusministeriö. Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset on tarkoitettu kaikille alle 

kouluikäisten lasten kanssa toimiville ohjaajille liikunnan ja kasvatuksellisen 

vuorovaikutuksen piirissä. Suosituksissa kuvataan kuinka lapsen kokonaisvaltaista 

hyvinvointia, oppimista, kasvua ja kehitystä voidaan tukea liikunnan avulla. 

(Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset, 2005, s. 3, 7.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset (2005) 
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Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset määrittelevät ohjeet siihen, kuinka paljon lapsen 

täytyy liikkua ja minkälaista on laadukas liikunta. Suositukset määrittelevät myös 

minkälainen on hyvä ja houkutteleva liikkumisympäristö sekä mitkä ovat sopivia välineitä 

liikkumisen tueksi. Myös liikuntakasvatuksen suunnittelu ja toteutus sekä yhteistyö 

vanhempien kanssa ovat nostettu esille Varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksissa (kuvio 

1). (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset, 2005, s. 7.) 
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4 TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tutkimuksen pääongelmana on selvittää, miten liikuntakasvatus näkyy esiopetuksen 

opettajan oppaissa ja antavatko oppaat tarpeeksi aineksia monipuoliseen 

liikuntakasvatuksen toteuttamiseen. Alaongelmana tutkimuksessa on, että antavatko 

esiopetuksen opettajan oppaat lapsen motorisen ja fyysisen kehityksen tukemiseen 

tarpeeksi ohjeita, liikunnan määrän, laadun, ympäristön ja materiaalien osalta. Liikunnan 

laatu määritellään motoristen perustaitojen, kognitiivisten taitojen sekä sosio-

emotionaalisten taitojen avulla. 

 

Tutkimuskysymykset: 

 

 Miten liikuntakasvatus näkyy esiopetuksen opettajan oppaissa? 

 

 Kuinka paljon liikuntakasvatusta on esiopetuksen opettajan oppaissa? 

 Näkyvätkö liikuntakasvatuksen laatumääritelmät esiopetuksen opettajan 

oppaissa? 

 Minkälaisia liikuntaympäristöjä esiintyy esiopetuksen opettajan oppaissa? 

 Minkälaisia liikuntavälineitä esiintyy esiopetuksen opettajan oppaissa? 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Tutkimukseni aineistona on viisi esiopetuksen opettajan opasta: Lasten keskuksen 

julkaisema Villi Veturi, Otavan julkaisemat Hauska matka Eskariin! ja Pikku Vipunen sekä 

Sanoma Pro:n julkaisemat Pikkumetsän esiopetus (osat A ja B) ja Kirjakujan Eskarimäki. 

Rajasin tutkimukseni ulkopuolelle kaikki lisämateriaalit sekä esiopetuksen oppilaan/lapsen 

kirjat, koska niiden sisältö on suurimmalta osin opettajan oppaissa. Eri kirjasarjoissa on 

myös erimäärä erilaisia lisämateriaaleja, joten tutkimuksen rajaaminen pelkkiin opettajan 

oppaisiin on selkeä. Halusin tutkia juuri opettajan oppaita, koska usein juuri niiden avulla 

suunnitellaan koko esiopetusvuosi tai ainakin ne ovat pohjana suunnittelulle. 

Aineiston hankin pyytämällä eri kustantajilta esiopetuksen oppimateriaalia pro gradu -

tutkielmaani. Pyytäessäni en vielä tiennyt, että mitä ja minkä verran materiaalia tulisin 

saamaan. Viestiin kustantajille kirjoitin, että olisin erityisesti kiinnostunut opettajan 

oppaista, mutta mahdollisesti myös lasten harjoitusvihkoista sekä mistä kirjasarjoista olen 

kiinnostunut. Esiopetuksen opettajan oppaat, jotka sain, sopivatkin hyvin tutkimukseeni. 

5.1 Taustaa opettajan oppaista 

Villi Veturi- esiopetusmateriaali on Lasten Keskuksen julkaisema materiaali ja 

kokonaisuuteen kuuluu opettajan opas, oppilaan kirja, aakkosjuliste ja karttajuliste. 

Materiaalin ovat koonneet Arja Järvinen ja Marja-Liisa Järvinen. Opettajan oppaassa on 

256 sivua. Materiaali on eheytetty sekä toiminnallinen, johon integroituu matematiikka, 

äidinkieli ja ympäristö- ja luonnontieto. Villi Veturin kyydissä seikkaillaan vuodenkierron 

mukaan, aloittaen kesästä ja materiaalin tavoitteena on, että lapsen kielelliset ja 

matemaattiset valmiudet kehittyvät ja lapsen kunnioitus luontoa kohtaan kasvaa. (Järvinen, 

& Järvinen, 2008; Lasten keskus. Kirjakori / Esiopetus, Villi Veturi, 2013.) 

Keskeinen oppimismenetelmä Villi Veturi- materiaalissa on toiminnallisuus. Materiaaliin 

on myös sisällytetty riimejä ja loruja, musiikki, liikunnallisia leikkejä sekä kuvaamataito. 

Esiopetuksen eri sisältöalueet on myös sisällytetty materiaaliin ja eriyttäminen onnistuu, 

koska lisämateriaalia on paljon. Villi Veturissa on käytössä lattiatarinapedagogiikka, jonka 

avulla voidaan johdatella lapsia tulevaan aiheeseen ja käsitellä erilaisia aiheita. Materiaali 

on jaksotettu niin, että jokaista jaksoa kohden on kaksi kuukautta aikaa ja joulukuussa sekä 
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toukokuussa ei esikoulutehtäviä tehdä. (Järvinen, & Järvinen, 2008, s. 8–9; Lasten keskus. 

Kirjakori / Esiopetus, Villi Veturi, 2013.) 

Hauska matka Eskariin! – materiaali on Otavan kustantama esiopetusmateriaali, johon 

kuuluu opettajan kirja, lapsen kirja, tarinoihin liittyvä kuvapaketti sekä musiikki -CD. 

Materiaalin on tehnyt Marika Jansson ja Sanna Metsälä-Kotipelto. Sivuja opettajan 

oppaassa on 264. Hauska matka Eskariin! – materiaali on eheyttävä ja tavoitteet sekä 

tehtävät ovat esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2000 mukaan suunniteltu. 

Materiaalin monipuoliset tehtävät on suunniteltu kehittämään lapsen valmiuksia ja 

tarkoituksena on, että lapsen koulun aloitus olisi mahdollisimman joustavaa. (Jansson, & 

Metsälä-Kotipelto, 2011, s. 5.) 

Opettajan kirja etenee tarinoiden avulla, joiden mukaan työskennellään ja opitaan uusia 

asioita. Tarinoita voidaan käsitellä eri tavoin ja materiaali sisältää erilaisia tehtäviä niihin 

liittyen, esimerkiksi lauluja, leikkejä, keskusteluja sekä tutkimuksia. Opettajan kirjassa on 

kymmenen jaksoa ja niillä kaikilla on sama rakenne. Kuitenkin jaksojen laajuudet sekä 

aiheet ovat erilaisia. Opettajan tehtävänä on päättää mihin jokaisessa jaksossa keskitytään, 

koska kaikkia tehtäviä ei ole tarkoitus käydä läpi. Esiopetuksen sisältöalueet on otettu 

huomioon jokaisessa jaksossa. (Jansson, & Metsälä-Kotipelto, 2011, s. 5.) 

Pikku Vipunen – materiaalin on tehnyt Päivi Järvinen, Velijussi Kyllijoki, Nina Mansikka 

ja Marja Nurmilaakso ja materiaalin on julkaissut Otava. Materiaali koostuu Pikku 

Vipunen katselu ja lukukirjasta, oppilaan kirjasta, opettajan oppaasta sekä Pikku Vipusen 

Jukeboxi CD:stä. Opettajan opas sisältää yhteensä 297 sivua. Materiaali on suunniteltu 

kielellisten valmiuksien kehittämiseen ja se luo pohjaa kirjoittamaan ja lukemaan 

oppimiselle. Vipunen sarja jatkuu kuudennelle luokalle saakka. (Järvinen, Kyllijoki, 

Mansikka & Nurmilaakso, 2008, s. 2.) 

Pikku Vipunen – materiaali on toiminnallinen oppimateriaalikokonaisuus, jonka sisältö 

mukailee Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita 2000. Materiaali sisältää eriyttäviä 

tehtäviä ja avoimet tehtävät mahdollistavat tehtävien teon kullekin lapselle sopivalla 

tavalla. Kielellisten valmiuksien lisäksi lapset oppivat myös lukukäsitteitä, havainnoimaan 

ympäristöään sekä sosiaalisia taitoja. (Järvinen, Kyllijoki, Mansikka & Nurmilaakso, 2008, 

s. 2.) 
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Pikkumetsän esiopetus on Sanoma Pro:n kustantama esiopetuksen materiaali ja sen ovat 

tehneet Mervi Wäre, Marja-Kristiina Lerkkanen, Minna M. Hannula, Jukka Parkkinen, 

Anna-Maija Poikkeus, Kati Rintakorpi ja Arja Sääkslahti. Materiaaliin kuuluu opettajan 

oppaat osat A ja B, monistepaketti, oppilaan harjoitusvihko, Porkkanamyllyn tarinoita -

tarinakirja, Laulut ja leikit – vihko sekä Laulut CD. Pikkumetsän esiopetuksen opettajan 

oppaissa on yhteensä 278 sivua, A-osassa 135 ja B-osassa 143. (Wäre, Lerkkanen, 

Hannula, Parkkinen, Poikkeus, Rintakorpi & Sääkslahti, 2012, s. 4–5.) 

Pikkumetsän esiopetus – materiaalissa on otettu huomioon kaikki esiopetuksen 

sisältöalueet. Materiaali on eheyttävä ja se sisältää harjoitteita liittyen kielelliseen 

tietoisuuteen, jotka auttavat lapsia oppimaan luku- ja kirjoitustaidon. Materiaali sisältää 

myös matematiikan ja liikunnan harjoitteita sekä erilaisia tehtäviä kuvaamataitoon, 

kädentaitoihin ja draamaan liittyen. Materiaali on testattu käytännön työssä, joten sen 

tehtävät ovat toimivia ja materiaalista löytyy paljon eriyttäviä tehtäviä. (Sanoma Pro. 

Pikkumetsän esiopetus, 2013.) 

Kirjakujan Eskarimäki – materiaali on Tammen (nykyinen Sanoma Pro) kustantama ja 

sen ovat tehneet Seija Markkanen, Pekka Ranta, Tuula Viinikka, Riikka Kurki ja Eppu 

Nuotio. Materiaaliin kuuluu opettajan materiaali – kirja sekä oppilaan kirja. Sivuja 

opettajan oppaassa on 193. Kirjakujan Eskarimäki kokonaisuus on yksinkertainen ja selkeä 

ja se on eheytetty esiopetusmateriaali. Siihen on integroitu matematiikka, äidinkieli ja 

kirjallisuus sekä ympäristö- ja luonnontieto. (Markkanen, Ranta, Viinikka, Kurki & 

Nuotio, 2011; Sanoma Pro. Kirjakujan Eskarimäki, 2013.) 

Kirjakujan Eskarimäen materiaalin taustalla on ajatus siitä, miten 6–vuotias lapsi oppii. 

Materiaali etenee pienistä yksityiskohdista kohti suurempaa kokonaisuutta ja tarkoituksena 

on, että lapsen kouluvalmius kehittyy. Materiaali etenee vuodenkierronmukaisesti, joka luo 

selkeän jatkumon oppimiselle. Materiaaliin on myös sisällytetty musiikki, leikki, liikunta, 

kädentaidot, draama sekä elämäntaitokasvatus, jotka täydentävät materiaalin 

oppiainesisältöjä. (Markkanen, Ranta, Viinikka, Kurki & Nuotio, 2011; Sanoma Pro. 

Kirjakujan Eskarimäki, 2013.) 
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5.2 Aineiston analyysi 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka liikuntakasvatus näyttäytyy 

esiopetuksen opettajan oppaissa. Tutkimuksessa käytössä on niin kvalitatiivinen kuin 

kvantitatiivinen tutkimusote, koska ne täydentävät hyvin toisiaan ja niitä on myös vaikea 

erottaa toisistaan. Kvantitatiivisen tutkimuksen avulla voidaan helpommin tarkastella 

isompiakin otoksia, kun muuttujista muodostetaan tilastollisesti käsiteltäviä aineistoja. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen avulla tietoa hankitaan kokonaisvaltaisesti ja aineistosta 

etsitään odottamattomia seikkoja. Yksi kvalitatiivisen tutkimuksen laji on sisällönanalyysi, 

jonka avulla voidaan tehdä hyvin monenlaista tutkimusta. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 

2010, s. 136–137, 140, 160–162.) Hyvin monet erilaiset analyysimenetelmät liittyvät 

osaltaan sisällönanalyysiin, koska sisällönanalyysissä analysoidaan kirjoitettuja, kuultuja ja 

nähtyjä sisältöjä. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 91.) Tämän vuoksi sisällönanalyysi sopiikin 

tähän tutkimukseen todella hyvin. 

Sisällönanalyysi alkaa siitä, kun valitaan aineistosta aihe, joka kiinnostaa ja aletaan sitä 

tutkia.  Sitten aineisto pitää käydä läpi ja merkitä aineistosta ne asiat, jotka liittyvät 

valittuun aiheeseen. Asiat kerätään yhteen ja erilleen muusta aineistosta. Tämän jälkeen 

tulee tärkeä vaihe, jossa aineistosta tehdään teemoittelu, luokittelu tai tyypittely. 

Teemoittelussa aineistoa pilkotaan erilaisten aihepiirien mukaan, joiden avulla voidaan 

vertailla niitä toisiinsa. Luokittelussa luodaan eri aiheista luokkia ja sen jälkeen lasketaan 

kuinka monta kertaa ne esiintyvät aineistossa. Tyypittelyssä luodaan taas erilaisia tyyppejä, 

esimerkiksi erilaisten teemojen sisältä luodaan erilaisia tyyppiesimerkkejä. Tässä vaiheessa 

on tärkeää miettiä hakeeko tutkimukseltaan samanlaisuutta vai erilaisuutta. (Tuomi & 

Sarajärvi, 2009, s. 92–93.) 

Sisällönanalyysi voi olla aineistolähtöinen, teoriasidonnainen tai teorialähtöinen analyysi. 

Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä tutkimusaineistosta luodaan teoreettinen 

kokonaisuus, koska analyysiyksiköt nousevat ylös aineistosta tutkimuksen tarkoituksen 

mukaisesti. Teoriaohjaava analyysitapa taas käyttää apuna teoriaa, mutta analyysiyksiköt 

valitaan kuitenkin aineistosta. Teorialähtöisessä analyysissä lähdetään aineistoa 

analysoimaan jonkin jo tunnetun teorian pohjalta. Analyysin taustalla on usein jo tunnetun 

teorian testaaminen uudessa ympäristössä. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 92–93.)  

Tässä tutkimuksessa käytössä on teorialähtöinen sisällönanalyysi, koska analysoin 

aineistoani teoriapohjan mukaan. Myös tutkimukseni tulosten raportointi on hyvin 
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teorialähtöinen. Aineisto on hankittu jo ennen kuin teoreettinen viitekehys muodostui, 

mutta aineisto ja teoriapohja sopivat silti hyvin yhteen. Analyysivaiheessa etsin 

esiopetuksen opettajan oppaista tehtäviä, jotka ovat jollakin tavalla liikunnallisia tai 

kehittävät lapsen fyysisiä tai motorisia taitoja. Esimerkiksi tehtävät, joissa hypätään, 

juostaan tai käytetään palloa, ovat selkeitä liikunnallisia tehtäviä, mutta myös erilaiset 

kehonhahmottamisen tehtävät liittyvät vahvasti liikuntakasvatukseen.  

Esiopetuksen opettajan oppaiden liikuntavälineet, liikuntaympäristöt sekä eri motoriset 

taidot keräsin määrällisesti laskemalla taulukoihin. Käytin apuna Excel-

taulukkolaskentaohjelmaa. Määrittelin aluksi teoriapohjani avulla ne asiat, mitä halusin 

esiopetuksen opettajan oppaista löytää. Esimerkiksi aina kun liikunnallisesta tehtävästä 

löytyi sana ”juosta”, merkkasin sen motoristen taitojen taulukkoon. Näin pystyin 

analysoimaan kuinka paljon erilaisia liikuntavälineitä, -ympäristöjä tai motorisia taitoja 

kussakin opettajan oppaassa käytettiin. Liikunnan määrää oppaissa analysoin myös 

määrällisesti laskemalla kunkin oppaan kaikki liikunnalliset tehtävät yhteen. Excel-

taulukkolaskentaohjelman avulla sain luotua tutkimuksen tuloksia kuvaavia kuvioita. 

Kognitiivisia ja sosio-emotionaalisia taitoja keräsin yhteen tyypittelyn avulla kustakin 

esiopetuksen opettajan oppaasta.  
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tässä luvussa esittelen tutkimukseni tulokset, jotka jaottelin tutkimuskysymysten sekä 

teoriapohjan mukaan. Tuloksissa en pyri vertailemaan eri esiopetuksen opettajan oppaita 

keskenään, mutta vertailua syntyy väistämättä hieman. Oppaiden tehtävien 

tekstikatkelmien lopussa on tunnus siitä, mistä oppaasta katkelma on peräisin ja monesko 

liikunnallinen tehtävä se on siinä oppaassa, esimerkiksi (PE, 26.). Lyhennelmät eri 

oppaista ovat: Pikkumetsän esiopetus PE, Kirjakujan Eskarimäki KE, Hauska matka 

Eskariin HME, Villi Veturi VV ja Pikku Vipunen PV.  

6.1 Liikunnan määrä 

Aineistoa syntyi yhteensä 65 sivua, kun kirjoitin esiopetuksen opettajan oppaista kaikki 

liikuntakasvatukseen liittyvät tehtävät. Yhteensä liikunnallisia tehtäviä kaikissa opettajan 

oppaissa on yhteensä 642 ja kuviosta 2 voi nähdä, kuinka paljon kukin opas sisältää 

liikunnallisia tehtäviä. Hauska matka Eskariin sisältää 243, Pikkumetsän Esiopetus 172, 

Villi Veturi 77, Pikku Vipunen 76 ja Kirjakujan Eskarimäki 74 liikunnallista tehtävää. 

 

 

KUVIO 2. Liikunnalliset tehtävät esiopetuksen opettajan oppaissa yhteensä 

Kaikkien esiopetuksen opettajan oppaiden tehtävät on jaettu eri osa-alueisiin, sen mukaan, 

mitä kussakin osa-alueessa halutaan harjoitella. Kussakin oppaassa jaottelu vähän 

vaihtelee, mutta kaikista voi löytää suurimmaksi osin Esiopetuksen opetussuunnitelman 

perusteiden (2010) eri sisältöalueet. Kaikissa oppaissa liikunnalliset tehtävät löytyivät 
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suurimmaksi osin liikunnan osa-alueista. Hauska matka Eskariin sisältää 243 erilaista 

liikunnallista tehtävää. Suurin osa liikunnallisista tehtävistä (158 kpl) oli liikunnan sekä 

teemaan liittyvän liikunnan osa-alueissa, mutta liikunnallisia tehtäviä löytyi myös muilta 

osa-alueilta kuten kieli- ja vuorovaikutus, matematiikka, ympäristö- ja luonnontieto sekä 

musiikki.  

Pikkumetsän esiopetuksen opettajan oppaassa liikunnallisten tehtävien määrä on 172. 

Suurin osa liikunnallisista tehtävistä löytyi fyysinen ja motorinen kehitys- osa-alueesta (81 

kpl), mutta myös kieli ja vuorovaikutus, matematiikka, eettinen ja sosiaaliset taidot, 

ympäristö- ja luonnontieto, terveys sekä taide ja kulttuuri osa-alueet sisältävät 

liikunnallisia tehtäviä. Villi Veturin opettajan oppaassa liikunnalliset tehtävät (77 kpl) ovat 

suurimmaksi osaksi liikunnalliset leikit sekä tarinaleikit osa-alueissa (40 kpl). 

Liikunnallisia tehtäviä löytyi myös äidinkielen, matematiikan, ympäristö- ja 

luonnontiedon, kuvaamataidon sekä keksimissivun osa-alueista.  

Pikku Vipusen opettajan oppaassa liikunnallisten tehtävien määrä on 76 ja ne olivat 

suurimmaksi osaksi liiku osa-alueessa (39 kpl). Liikunnallisia tehtäviä löytyi myös sanasto, 

leiki, kirjain ja äänne, runo sekä leiki ja liiku osa-alueista. Kirjakujan Eskarimäki opettajan 

opas sisälsi aika suppean määrän liikunnallisia tehtäviä (74 kpl), joista suurin osa on 

liikunta- osa-alueessa (26 kpl). Liikunnallisia tehtäviä on myös äidinkielen, matematiikan, 

ympäristö- ja luonnontiedon, ilmaisun ja leikin, musiikin sekä elämäntaidon osa-alueissa.  

Kuten on todettu, lasten täytyisi liikkua joka päivä vähintään kaksi tuntia, jotta heidän 

fyysiset, motoriset ja sosiaaliset taidot kehittyisivät normaalisti. Näiden kahden tunnin 

aikana lapsen tulisi hengästyä, jotta hänen hengitys- ja verenkiertoelimistö kehittyisi. 

(Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset, 2005, s. 9-11.) 

”Pomppiva sydän ja pullistelevat keuhkot. Kuulostellaan, miltä tuntuu juoksemisen 

jälkeen. Tunnustellaan, kuinka sydän pompottaa ja hengitys kiihtyy. Sydän pomppii 

liikunnan riemusta! Se haluaa sitä joka päivä vähintään kaksi tuntia. Miksi hengitys 

kiihtyy liikunnan aikana? Hengitystä tarvitaan hapen kuljettamiseen lihaksille. 

Ihmisten tavoin myös eläimet tarvitsevat happea ja niidenkin hengitys kiihtyy. 

Tarkkaile: Suhtautuuko lapsi luontevasti sykkeen nousuun ja hengästymiseen?” (PE, 

79.) 
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Lapselle täytyy antaa mahdollisimman paljon mahdollisuuksia kokeilla ja opetella uusia 

taitoja sekä harjoitella jo aikaisemmin opittuja taitoja. Liikunnan lisäksi lapsen päivän pitää 

sisältää sopivassa suhteessa lepoa, ravintoa sekä ulkoilua. (HME, 47.) Lapsen 

päiväkotipäivä koostuu suurimmaksi osaksi omaehtoisesta liikunnasta, mutta aikuisen 

täytyy huolehtia, että liikkuminen on mahdollisimman monipuolista ja vaihtelevaa. (VV, 

9.) (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset, 2005, s. 9-11.) 

”Rentoutus. Tarvitaan patjat sekä iso kangas tai huivi. Lapset makaavat vieri 

vieressä. Kaksi aikuista heiluttaa kangasta vuorollaan kaikkien lasten päällä. Mikäli 

on vain yksi aikuinen, hän voi liehutella huivia lasten päällä päästä varpaisiin.” 

(HME, 47.) 

”Sovitaan päivän ulkoilu- ja vapaa-ajan leikki (hippaa eri tavoin, muistipelejä, 

piilosta). Tehdään siihen säännöt. Jaetaan opettajan kanssa tarvittavat 

tehtäväroolit.” (VV, 9.) 

6.2 Liikunnan laatu 

Lapsen liikkuessa harjaantuvat motoristen taitojen lisäksi myös kognitiiviset sekä sosio-

emotionaaliset taidot. Lapsen hermosto kehittyy, kun lapsi liikkuu ja näin ollen koko kehon 

tahdonalainen liikuttaminen nopeutuu ja tulee sujuvaksi monien toistojen myötä. 

Vähitellen lapsi oppii myös tunnistamaan oman kehonsa osat, ääriviivat, eri puolet sekä 

ylittämään kehonsa keskilinjan. Ennen kuin lapsi menee kouluun, hänen tulisi olla oppinut 

motoriset perustaidot. Vähitellen lapsen ei enää tarvitse miettiä liikkumistaan, kun 

motoriset taidot ovat jo kehittyneet. Liikuntatilanteet ovat myös oiva paikka harjoitella 

sosiaalisia taitoja ja hyvien liikunnallisten kokemuksien kautta lapselle kehittyy 

myönteinen minäkuva. (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset, 2005, s. 12–14.) 

6.2.1 Motoriset perustaidot 

Esiopetuksen opettajan oppaissa oli hyvin paljon mainintoja eri motoristen taitojen 

harjoittelusta. Toisia taitoja harjoiteltiin paljon, kun toisia ei mainittu oppaiden teksteissä 

ollenkaan. Tuloksiin ovat ainoastaan päässeet ne motoriset taidot, jotka ovat sanallisesti ja 

selkeästi mainittu tekstissä. 
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”Pallojumppa: Pallonkäsittelyyn kuuluvat heitto ja kiinniotto, vieritykset ja 

pomputukset, tarkkuusheitot sekä mailapelit. Pallonkäsittely-harjoituksissa 

kehittyvät mm. lapsen silmän, käden ja jalan koordinaatio sekä 

tilanhahmottamiskyky. * Tutustukaa erilaisiin palloihin ja niiden 

ominaisuuksiin – Pomputtakaa palloa molemmilla käsillä ja yhdellä kädellä 

käsiä vaihdellen. …” (KE, 16.) 

Monia motorisia taitoja harjoitellaan varmasti monissa erilaisissa leikeissä ja peleissä, 

vaikka niistä ei olekaan tehtävässä mainintaa. Niitä ei ole kuitenkaan voinut huomioida 

näissä tuloksissa. Kuten seuraavista tehtävistä (HME, 92. & PE, 73.) ei voida selkeästi 

sanoa, mitä motorisia taitoja näissä harjoitellaan. 

”Heijastinrata ulkona tai sisällä. Tarvitaan suuri määrä heijastimia sekä 

taskulamppuja jokaiselle lapselle. Valmistellaan heijastinreitti. Liikutaan 

pimeässä taskulampun valossa heijastinten näyttämää reittiä pitkin.” (HME, 

92.) 

”Liimaa kehon osien välissä: Liikutaan pareittain musiikin soidessa. Kun 

musiikki lakkaa, aikuinen sanoo, mitkä kehon osat ”liimataan” yhteen (esim. 

selät, polvet, ranteet, nenät).” (PE, 73.) 

Yhteensä kaikissa esiopetuksen opettajan oppaissa erilaisia motorisia perustaitoja 

mainittiin 663 kertaa. Motorisia perustaitoja mainittiin eri oppaissa hyvinkin eri määriä, 

Hauska matka Eskariin 266 kpl, Pikkumetsän esiopetus 156 kpl, Pikku Vipunen 98kpl, 

Villi Veturi 95kpl ja Kirjakujan Eskarimäki 71kpl (kuvio 3). Hauska matka Eskariin 

oppaan avulla motoriset perustaidot tulevat käytyä kattavasti läpi. Eri motorisia 

perustaitoja tutkimuksessa oli mukana 34 kpl. Pikkumetsän esiopetus kävi ne kattavasti 

läpi (32/34), Hauska matka Eskariin suurimman osan (27/34), Pikku Vipunen ja Villi 

Veturi hieman vähemmän (24/34) ja Kirjakujan Eskarimäki kaikista vähiten (23/34) (kuvio 

4). 
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KUVIO 3. Motoristen taitojen mainintojen määrä esiopetuksen opettajan oppaissa 

 

KUVIO 4. Motoristen perustaitojen määrä esiopetuksen opettajan oppaissa 

Motorisia perustaitoja voidaan harjoitella muun muassa erilaisissa toimintapisteissä, joissa 

jokaisessa pisteessä keskitytään eri motorisiin taitoihin (PE, 133.) tai erilaisissa 

liikuntaleikeissä (KE, 10.).  
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”Ikimetsän villin ketun liikuntarata. … Rakennetaan liikuntaradalle jokaista 

motorista perustaitoa varten oma tehtäväpiste. 1. Kävelypiste: … 2. 

Hyppypiste: … 3. Pallottelupiste: … 4. Potkupiste: …” (PE, 133.) 

”Lapset esimerkiksi kävelevät tai juoksevat vapaasti tilassa pillin 

vihellykseen asti. Anna lapsille ohjeita: kävele varpaillasi, kävele taaksepäin, 

hiivi hiljaa, tömistele, kävele kyykyssä, juokse paikallasi, juokse/kävele 

hitaasti/nopeasti jne. Lapset jatkavat toimintaa seuraavaan vihellykseen 

asti.” (KE, 10.) 

Motorisia perustaitoja on kolmenlaisia: tasapainotaitoja, liikkumistaitoja ja käsittelytaitoja. 

Tasapainotaidot voidaan taas jakaa staattisiin ja dynaamisiin tasapainotaitoihin. Staattiset 

tasapainotaidot ovat paikallaan tapahtuvia, pituus- ja poikittaisakselin ympäri tapahtuvia 

liikkeitä. Dynaamiset tasapainotaidot ovat liikkeessä tapahtuvia ja ne kehittyvät sen 

jälkeen, kun lapsi on oppinut staattisia tasapainotaitoja. (Numminen, 1996, s. 24–26.) 

Tasapainotaitoja tutkimuksessa oli yhteensä 14 kpl (ks. s. 19, taulukko 1), niistä staattisia 

tasapainotaitoja 6 kpl ja dynaamisia tasapainotaitoja 8 kpl. Tasapainotaitoja mainittiin 

yhteensä 192 kertaa. Kaikissa esiopetuksen opettajan oppaissa tasapainotaidoista kaikista 

eniten mainittiin koukistus (35 kpl) tasapainotaitoa. Tähän vaikuttaa se, että laskin mukaan 

myös ”kyykky” maininnat, koska kyykky on jaloilla tehtävä koukistusliike. Seuraavaksi 

eniten mainintoja oli pysähtyminen (23 kpl) sekä nouseminen (23 kpl) taidoilla. Hyvin 

vähäisille maininnoille jäivät törmääminen (4 kpl) ja kierto (3 kpl). Harhauttamisen 

tasapainotaitoa ei mainittu kertaakaan missään oppaassa (kuvio 5). 



43 
 

 

KUVIO 5. Tasapainotaitojen maininta kaikissa esiopetuksen opettajan oppaissa 

Esiopetuksen opettajan oppaissa eri tasapainotaitoja mainittiin vaihdellen. Pikkumetsän 

esiopetus mainitsi eri tasapainotaitoja 54 kertaa ja kävi läpi 13 tasapainotaitoa 14:sta, 

Hauska matka Eskariin oppaassa oli 72 mainintaa ja 14:sta tasapainotaidosta käytiin läpi 

11, Villi Veturi 31 mainintaa ja 12/14, Pikku Vipunen 20 mainintaa ja 9/14 ja Kirjakujan 

Eskarimäki 15 mainintaa ja 8/14. Tasapainotaitoja voidaan harjoitella esimerkiksi 

hippaleikeissä (HME, 154.) ja temppuradoilla (VV, 28.). 

”Eläinhippa. Perushippa, jossa turvana on kyykkyyn meno ja jonkin 

metsäneläimen nimeäminen.” (HME, 154.) 

”Telinerata. … Matto/Permanto: Kieritään matolla kippurassa kilpikonnina 

tai pitkinä ja suorina käärmeinä. …” (VV, 28.) 

Liikkumistaitojen avulla lapsi pystyy siirtymään paikasta paikkaan. Jo ennen kouluikää 

lapsen liikkumistaidot ovat kehittyneet lopulliseen vaiheeseen. (Numminen, 1996, s. 26, 

102.) Liikkumistaitoja tässä tutkimuksessa on mukana 8 kpl (ks. s. 19, taulukko 2). 

Liikkumistaitoja mainittiin yhteensä 313 kertaa. Kaikissa esiopetuksen opettajan oppaissa 

liikkumistaidoista kaikista eniten mainittiin hyppy (105 kpl) liikkumistaitoa. Seuraavaksi 

eniten mainintoja oli juoksu (95 kpl) ja kävely (46 kpl) taidoilla. Hyvin vähän mainittiin 

laukka (3 kpl) liikkumistaitoa (kuvio 6). 
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KUVIO 6. Liikkumistaitojen maininnat kaikissa esiopetuksen opettajan oppaissa 

Esiopetuksen opettajan oppaissa liikkumistaitoja käytiin seuraavalla tavalla läpi: 

Pikkumetsän esiopetus mainitsi 61 kertaa eri liikkumistaitoja ja kävi 8/8 liikkumistaidoista 

läpi. Kirjakujan Eskarimäki oppaassa oli 41 mainintaa ja kävi 7/8 liikkumistaidoista läpi, 

Hauska matka Eskariin 119 mainintaa ja 8/8, Villi Veturi 46 mainintaa ja 7/8 ja Pikku 

Vipunen 46 mainintaa ja 7/8. Liikkumistaitoja voidaan harjoitella erilaisten tehtävien 

avulla, joissa voidaan määritellä esim. millä tavalla liikutaan paikasta paikkaan (PV, 16.). 

”Oiva Oravan vuodenaikahippa. … Sovitaan, mikä viivoista on SYKSY, 

TALVI, KEVÄT ja KESÄ. Lisäksi sovitaan kullekin vuodenajalle sopiva 

liikkumistapa: syksy (juostaan sadetta pakoon), talvi (hiihdetään jalkoja 

maassa laahaten), kevät (hypähdellään vuorotellen kummallakin jalalla ja 

tullaan alas ponnistaneelle jalalle) ja kesä (hypitään yhdellä jalalla ja 

tehdään samalla rintauintiliikkeitä) ...” (PV, 16.) 

Käsittelytaitojen avulla lapsi osaa käsitellä erilaisia välineitä, esineitä tai telineitä. 

Käsittelytaitoja voivat olla hienomotorisia tai karkeamotorisia. (Numminen, 1996, s. 26.) 

Tässä tutkimuksessa käsitellään karkeamotorisia käsittelytaitoja ja niitä on mukana 12 kpl 

(ks. s. 20, taulukko 3). Käsittelytaitoja mainittiin yhteensä kaikissa esiopetuksen opettajan 

oppaissa 181 kpl. Eniten mainintoja sai heitto (55kpl), seuraavaksi eniten kiinniotto (44 

kpl) ja kuljetus (30 kpl). Hyvin vähäiseksi jäi mainintojen osalta pyöritys (4 kpl), veto (3 

kpl) ja pukkaus (1 kpl). Kuoletusta ei mainittu kertaakaan missään esiopetuksen opettajan 

oppaassa (kuvio 7). 
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KUVIO 7. Käsittelytaitojen maininnat kaikissa esiopetuksen opettajan oppaissa 

Käsittelytaitoja käytiin seuraavalla tavalla läpi esiopetuksen opettajan oppaissa: 

Pikkumetsän esiopetus- opettajan oppaassa on 41 mainintaa eri käsittelytaidoista ja 

käsittelytaitoja käytiin läpi 11/12. Kirjakujan Eskarimäki oppaassa oli 15 mainintaa ja 

11/12 käsittelytaidoista käytiin läpi, Hauska matka Eskariin 75 mainintaa ja 8/12, Villi 

Veturi 18 mainintaa ja 5/12 ja Pikku Vipunen 32 mainintaa ja 8/12. Käsittelytaitoja 

harjoitellaan yleensä erilaisten välineiden kanssa (PE, 15. & HME, 41.). 

”Pallo peliin – leikki. … Aikuinen heittää pallon ilmaan ja sanoo ennen 

heittämistä jonkun ryhmäläisen nimen. Tämä ottaa pallon kiinni, heittää 

pallon ilmaan ja sanoo jonkun toisen lapsen nimen. …” (PE, 15.) 

”Ilmapallojumppaa. Tarvitaan ilmapalloja. Miten kuljettaa ilmapalloa 

nopeimmin salin toiselle puolelle? Kuljetetaan palloa puskien, selällä 

työntäen, lattiaa pitkin nenällä työntäen… Montako kertaa onnistuu pallon 

pomputtelu tasajaloin istuen? Millä kehon osilla voi lyödä palloa toiselle? 

Kuljetusviestit: pallo päiden/selkien/vatsojen jne. välissä pysyen.” (HME, 

41.) 
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6.2.2 Kognitiiviset taidot 

Liikunnan avulla voidaan myös harjoitella kognitiivisia taitoja, kuten havaitsemista, 

ajattelua, kieltä sekä muistia. Kognitiivinen kehitys etenee vaiheittain, jolloin lapsen on 

täytynyt sisäistää edellinen vaihe ennen kuin voi siirtyä seuraavaan. Lapsen oppiminen 

tapahtuu paljolti aistien avulla, joten lapsen havaintomotoristen taitojen oppimiseen 

täytyisi kiinnittää paljon huomiota. (Numminen, s. 12, 64.) Esiopetuksen opettajan 

oppaiden tehtävissä harjoiteltiin monia näistä.  

Lapsi tarvitsee havaitsemisen taitoa koko ajan liikkuessaan, huomioidessaan muut 

liikkujat, käsitellessään eri välineitä sekä havainnoidessaan ympäristöä. Esiopetuksen 

opettajan oppaissa erilaisissa tehtävissä havaitsemista harjoiteltiin eri tavoilla, esim. 

tarkkailemalla toisen lapsen liikkeitä (PV, 57.) ja reagointikykyä (VV, 42.). 

”2. Peilaus (paritehtävä) Lapset asettuvat seisomaan pareittain vastakkain. 

Pareista vanhin on ensin johtaja. Johtaja alkaa liikkua rauhallisesti ja 

”peili” matkii liikkeitä mahdollisimman tarkoin. Hetken kuluttua vuoroja 

vaihdetaan. Aluksi ollaan paikoillaan ja vähitellen parit voivat alkaa liikkua 

salissa ja mennä esim. istualleen. Peilaustehtävän aikana ollaan hiljaa.” 

(PV, 57.) 

”Junaleikki. … Ensin opetellaan leikin perusversio ja kun se toimii sujuvasti, 

leikkiin voidaan ottaa uusia elementtejä. Tavoitteena on oppia toimimaan 

ryhmässä ja reagoimaan erilaisiin ”esteisiin”, jotka hidastavat junan kulkua. 

…” (VV, 42.) 

Esiopetuksen opettajan oppaiden liikunnallisissa tehtävissä harjoiteltiin myös kieltä ja 

muistia. Muistia voidaan kehittää kysymällä lapsilta ohjeita tai ajatuksia erilaisiin peleihin 

ja leikkeihin tai lapsilta voidaan kysyä erilaisia kysymyksiä leikin aikana. 

”Kelloleikki. Ennen leikkiä tutustutaan kellotauluun ja keskustellaan ajasta. 

… Liikutaan kellon ympäri ja luetellaan rytmikkäästi lukuja kahteentoista: - 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ja seis. Pysähdytään jonkin kortin kohdalle, 

useampikin voi pysähtyä saman kortin luokse. Nostetaan pussista 

kellotaulukortti ja katsotaan yhdessä, paljonko kello on. Lapset, jotka ovat 

kyseisen kellonajan kohdalla, saavat keksiä, mihin heidän piti lähteä juuri 

siihen aikaan.  …” (HME, 109.) 
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Eri aistit ovat käytössä liikkuessa, kuten tuntoaisti, kosketusaisti, näköaisti ja kuuloaisti. 

Tuntoaistin avulla lapsi pystyy tunnistamaan erilaisia ja – kokoisia esineitä sekä 

hahmottamaan ympäristöään sekä omaa kehoaan (PM, 117.). Kosketusaistin avulla lapsi 

oppii hahmottamaan kehonsa kolmiulotteisena ja lapsen ihoon kohdistuneet kosketukset, 

esim. silittely tai hieronta, aiheuttavat lapsille positiivisia tuntemuksia ja sitä kautta lapsen 

fyysinen aktiivisuus lisääntyy (HME, 175.). (Numminen, 1996, s. 68) 

”Retki. Paikka: Koskematon lumialue. Tehdään retki maastoon. Kun 

löydetään iso koskematon lumialue, tehdään lumeen jälkiä ja arvuutellaan, 

miten ne on tehty. … Lopuksi jokainen lapsi pyyhkii vaatteistaan lumet pois 

tai lapset harjaavat lumet pois toisistaan. Näin annetaan tuntoaistimuksia eri 

puolille kehoa ja vahvistetaan kehonhahmotusta. …” (PE, 117.) 

”Rentoutus. Tarvitaan nystyräpalloja. Lapset hierovat toisiaan vuorotellen 

nystyräpallolla.” (HME, 175.) 

Näköaistin avulla lapsi pystyy seuraamaan eri esineiden tai välineiden liikeratoja ja näin 

ollen myös käsittelemään eri esineitä. Ympäröivää tilaa hahmotetaan myös näköaistin 

avulla. Näköaisti antaa myös mahdollisuuden siihen, että lapsi pystyy erilaisten liikkeiden 

ja toimintojen oppimiseksi, seuraamaan aikuista, toisia lapsia tai katsomaan erilaisista 

kuvista, oppiakseen liikkeen (KE, 62., PE, 49.). (Numminen, 1996, s. 69.) 

”Harjoitelkaa peilinä oloa. Anna lasten aluksi matkia sinun liikkeitäsi. 

Vaihtele liikkeiden tempoa ja tasoa (kyykyssä, seisten jne.). Korosta, että 

peili on hiljainen, se näyttää vain ilmeet, eleet ja liikkeet. Käyttäkää 

harjoituksessa koko kehoa. Jaa lapset pareihin: toinen on vuorollaan peili, 

joka matkii parinsa liikkeet. …” (KE, 62.) 

”Luvun tunnistaminen kuulon / näön avulla. Lapset seisovat piirissä. 

Aikuinen antaa lapsille nimikkoluvun ja sitä vastaavan numerokortin (1-5). 

Aikuinen/lapsi sanoo jonkin luvun / näyttää numerokortin. Lapset, joiden 

nimikkoluku on kyseessä, menevät kyykkyyn ja näyttävät numerokorttiaan.” 

(PE, 49.) 

Kuuloaistin avulla lapsi oppii liikkeiden rytmiikkaa ja se vaikuttaa läheisesti 

koordinaatiokykyyn. Rytmi on lähes kaikkien jokapäiväisten toimintojen perusta ja 
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musiikin avulla voi erilaisia liikkeitä rytmittää, muuntaa ja tehostaa. (HME, 76., KE, 12.). 

(Numminen, 1996, s. 69., Nuori Suomi ry, 2010, s. 39.)  

”Ennen kirjan tehtävän tekemistä käydään sivun sanat yhdessä läpi leikkien. 

Opettaja lukee sanat ja lapset kuuntelevat, mikä sana kuulostaa 

samanlaiselta kuin esimerkkisana. Hypätään ilmaan, kun kuullaan samalta 

kuulostava sana. …” (HME, 76.) 

”Vaihtele tempoa eli perusrytmin nopeutta ja seuraa, pysyvätkö lapset 

sykkeen mukana. Jos perusrytmin seuraaminen onnistuu helposti, voit 

vaikeuttaa tehtävää liittämällä mukaan soitinäänen muutoksen: triangelin 

äänen kuullessaan lapset kävelevätkin varpaillaan. Vuorottele soittimia.” 

(KE, 12.) 

6.2.3 Sosio-emotionaaliset taidot  

Lapsi oppii sosio-emotionaalisia taitoja koko ajan, erityisesti erilaisissa liikuntatilanteissa. 

Sosio-emotionaalisten taitojen avulla lapsi oppii tulemaan toimeen niin itsensä kuin 

muiden lasten sekä aikuisten kanssa. Kun lapsi saa paljon positiivisia kokemuksia 

liikunnasta hän kehittyy niin fyysisesti, sosiaalisesti että kognitiivisesti. Liikunnan avulla 

lapsi pystyy ilmaisemaan omia tunteita sekä purkamaan ylimääräistä energiaa. 

Liikuntaleikkien ja – pelien avulla lapsi oppii huomioimaan muut sekä noudattamaan 

ohjeita sekä sääntöjä. (Numminen, 1996, s. 13.) 

Esiopetuksen opettajan oppaiden monissa liikunnallisissa tehtävissä harjoiteltiin sosio-

emotionaalisia taitoja, mm. liikkuen ja leikkien ryhmissä sekä pareittain, omien tunteiden 

ilmaisua sekä empatiakykyä. Ryhmissä sekä pareittain työskennellessä lapsen täytyy oppia 

huomioimaan muut sekä oppia toimimaan toisten kanssa (KE, 32.) (PE, 103.). Jotkut leikit 

ja pelit eivät toimi, jos pari- tai ryhmätyöskentely ei lapsilta onnistu (HME, 81.). 

”Lapset tekevät ryhmänä lattialle itsestään suuren E-kirjaimen.” (KE, 32.) 

”Myllyn koneisto.… Pienryhmissä suunnitellaan liikkuva myllyn koneisto 

liikuntavälineistä. Varataan suunnittelulle riittävästi aikaa. Lopussa jokainen 

ryhmä saa esittää muille ryhmille, miten heidän koneistonsa toimii. 

Tarkkaile: Osallistuvatko kaikki lapset suunnittelutyöhön? Kokeilevatko 

lapset erilaisia ratkaisuja?” (PE, 103.) 
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”Pari vaihtuu. Lähdetään juoksemaan käsi kädessä pareittain. Kun opettaja 

antaa äänimerkin, parien tulee irrottaa kädet toisistaan. Uuden äänimerkin 

kuultuaan jokainen ottaa itselleen uuden parin.” (HME, 81.) 

Omien tunteiden ilmaisua ja hallintaa voidaan harjoitella erilaisten liikuntaleikkien avulla, 

joissa täytyy eläytyä tiettyihin tunteisiin (PV, 56.). Ryhmässä voidaan harjoitella etukäteen 

leikki, minkä avulla mahdollinen kiukku saadaan laantumaan (VV, 50.). 

”Liiku kuten… (eläytymistä kehittävä liikkumisleikki saliin tai pihalle) Lapset 

hölkkäävät ympäri aluetta rauhallisesti. He pysähtyvät opettajan puhaltaessa 

pilliin. … Opettaja keksii aluksi eläytymiskohteita ja voi halutessaan antaa 

lasten keksiä niitä. Erilaisia liikkumistapoja voisi olla esim.: Kävele 

kiukkuisesti, ujosti, surullisesti, kiireisesti, haaveilevasti, kuin pikkulapsi, 

kuin vauva jne.” (PV, 56.) 

”Kiukun karkotus. Harjoitelkaa yhdessä tehokeinoja kiukun karkotukseen. 

Kiukku on saattanut yllättäen iskeä vaikka häviön seurauksena. * 

tömistellään jalkoja norsun lailla, niin lujaa kun pystytään * revitään vanha 

sanomalehti niin pieniksi palasiksi kuin pystytään * huudetaan niin lujaa 

kuin jaksetaan * asetutaan selkä seinää vasten ja työnnetään kaikin voimin * 

juostaan taloa ympäri, kunnes tunne on laantunut.” (VV, 50.) 

Yhteiset säännöt ja ohjeet ovat hyvin tärkeitä, jotta kaikilla olisi mukavaa esikoulussa ja 

erilaisilla liikuntatuokioilla. Eri leikeillä ja peleillä on omat sääntönsä ja on tärkeää, että 

niitä noudatetaan, jotta leikki onnistuisi (PE, 124.). Selkeiden ohjeiden antaminen on myös 

tärkeää, että lapset tietävät mitä, milloin ja miten pitää tehdä. (KE, 60.). 

”Rehtien ritarien lasermiekkailu. Ota pieni ryhmä lapsia ja valitse sopiva 

tila. Ensin opetellaan säännöt: 1. Toisen kunnioittaminen ja koskemattomuus 

(toiseen ei saa koskea kädellä, jalalla tai keholla); 2. STOP -merkin 

noudattaminen ja kunnioittaminen ts. mikäli jompikumpi näyttää kädellään 

STOP -merkin (käsi ylös kämmen toisen suuntaan osoittaen) tai jos 

jompikumpi koskee toista vahingossa tai tahallaan, lopetetaan heti; 3. 

Miekan väistämistavat. …” (PE, 124.) 

”Harjoitellaan staccato- ja legato-käsitteitä: * Soita pianoa kolmella eri 

tavalla: matalalta legatona eli säveliä kiinni sitoen (madon möyrimistä 
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mullassa), keskikohdalta staccatona eli säveliä erotellen (hyppeleviä lintuja 

siemeniä nokkimassa) ja korkealta jälleen legatona (lentäviä lintuja). * Anna 

lapsille liikuntaohjeet ja vuorottele eri tapoja. Harjoitelkaa käsitteitä myös 

soittimilla.” (KE, 60.) 

6.3 Liikuntaympäristöt 

Esiopetuksen opettajan oppaissa on tuotu esille erilaisia liikuntaympäristöjä, toisissa 

kattavammin, toisissa vähän vähemmän. Oppaissa tulevat esille seuraavat 

liikuntaympäristöt: sisätilat (ei mainittu missä sisällä), liikuntasali, ryhmän tilat sekä 

ulkotilat (ei mainittu missä ulkona), piha-alue, metsä, jääkenttä, hiekkakenttä, vesi, lumi, 

jää (muu kuin kenttä), puisto, urheilukenttä sekä liikenne ja kadut. Sisällä tapahtuvasta 

liikunnasta kaikista eniten mainintoja kaikissa esiopetuksen opettajan oppaissa on sisätilat 

(ei mainittu missä sisällä) (64 %) sekä liikuntasali (28 %). Ryhmän tilat (8 %) on aika 

vähällä käytöllä kaikissa esiopetuksen opettajan oppaissa. Kuten kuviosta 8 voi havaita, 

Hauska matka Eskariin mainitsee erilaisia liikuntaympäristöjä sisällä 89 kpl, Pikkumetsän 

esiopetus 62 kpl, Villi Veturi 39 kpl, Kirjakujan Eskarimäki 37 kpl ja Pikku Vipunen 29 

kpl. 

 

KUVIO 8. Liikuntaympäristöt sisällä esiopetuksen opettajan oppaissa 

Ulkona tapahtuvasta liikunnasta kaikista eniten käytössä kaikissa esiopetuksen opettajan 

oppaissa on ulkotilat (ei mainittu missä ulkona) (60 %). Hyvin paljon käytössä ovat myös 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Liikuntaympäristöt sisällä

Ryhmän tilat

Liikuntasali

Sisätilat



51 
 

päiväkodin piha-alue (16 %) sekä jääkenttä (12 %) Hyvin vähäiselle käytölle jäävät vesi (1 

%) sekä urheilukenttä (1 %). Kuviosta 9 voidaan havaita, että Pikkumetsän esiopetus 

mainitsee yhteensä erilaisia liikunta-ympäristöjä ulkona 56 kpl, Hauska matka Eskariin 54 

kpl, Pikku Vipunen 23 kpl, Villi Veturi 19 kpl ja Kirjakujan Eskarimäki 10 kpl. 

 

KUVIO 9. Liikuntaympäristöt ulkona esiopetuksen opettajan oppaissa 

Kuvio 10 näyttää, että kaikista eniten kaikkien esiopetuksen opettajan oppaiden mukaan 

ovat käytössä sisätilat (40 %), kun liikutaan lasten kanssa. Seuraavaksi eniten käytetään 

liikuntasalia (17 %), joka tietenkin myös sijaitsee sisällä. Kolmantena ovat ulkotilat (15 

%). Hyvin vähäiselle käytölle eli alle 2 % jäävät vesi, jää (muu kuin kenttä), puisto, 

urheilukenttä sekä liikenne ja kadut.  

0
10
20
30
40
50
60

Liikuntaympäristöt ulkona
Liikenne ja kadut

Urheilukenttä

Puisto

Jää

Lumi

Vesi

Hiekkakenttä

Jääkenttä

Metsä

Piha-alue

Ulkotilat



52 

 

KUVIO 10. Liikuntaympäristöt, kaikki esiopetuksen opettajan oppaat 

Liikunnallisista tehtävistä osasta pystyi selkeästi havaitsemaan, missä liikuntaympäristössä 

liikunnallinen tehtävä tapahtuu, kuten seuraavassa (VV, 14.) liikuntaleikki tapahtuu 

selkeästi ulkona lumessa: 

”Suojaväripiilosta. Leikitään lumessa piilosta. Leikkijät ovat omissa 

ulkovaatteissaan, mutta etsijän pään yli on pujotettu lyhyt, valkoinen kangas. 

…” (VV, 14.) 

Joissakin liikunnallisissa tehtävissä on taas kaksi vaihtoehtoa, missä ympäristössä kyseisen 

liikunnallisen tehtävän voi suorittaa (HME, 63. & KE, 61.). 

”Sisäsuunnistus. Leikkiin tarvitaan kartta, pusseja sekä lasten nimien 

kirjaimet kortteina. Tehdään kartta liikuntasalista/ryhmätilasta. …” (HME, 

63.) 

”Linnunpojat ja madot: Varaa runsaasti erivärisiä langanpätkiä. Ripottele 

langat eli madot ympäri leikkitilaa (sisällä tai ulkona). Merkistä lapset eli 

linnunpojat lähtevät etsimään matoja ...” (KE, 61.) 

Joistakin liikunnallisista tehtävistä ei voinut sanoa, missä liikuntaympäristössä se voitaisiin 

suorittaa (PV, 31. & PE, 123.). 
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”Minkä muotoinen on T-kirjain? (Kuvaillaan sanallisesti ja käsin tai keholla 

näyttäen.)” (PV, 31.) 

”Heitetään jättinoppaa ja sanotaan yhteen ääneen nopan pisteluku.” (PE, 

123.) 

Erilaisissa liikuntaympäristöissä voidaan harjoitella erilaisia asioita. On tärkeää, että lapset 

saavat kokemuksia erilaisista ympäristöistä ja näin ollen myös lapsen motoriset taidot 

kehittyvät. (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset, 2005, s. 14.) Joissakin 

liikuntaympäristöissä voi olla monenlaisia eri alustoja, joissa lasten motoriset taidot 

kehittyvät (PE, 88.). 

”Retki kentälle tai urheiluhalliin. Tehdään retki paikkaan, jossa voidaan 

kokeilla, minkälaista on liikkua erilaisilla alustoilla ja erilaisten materiaalien 

päällä. Tutustutaan esim. urheilukenttään. Sieltä löytyy nurmialue, hiekkaa, 

kovaa pinnoitetta, katsomotilojen rappusia, paksuja hyppypatjoja jne. 

Tunnistavatko lapset, miltä erilaiset alustat ja pinnat tuntuvat? 

Houkutteleeko pehmeä hiekka hyppäämään? Upottaako paksu patja? 

Tarkkaile: Tunnistaako lapsi alustan erilaisuuden? Osaako hän kuvata 

tuntemuksiaan?” (PE, 88.) 

Kaikki eri vuodenajat täytyy ottaa huomioon suunniteltaessa esiopetusikäisten 

liikuntakasvatusta. Eri vuodenajat luovat hyvin erilaisia liikuntaympäristöjä ulos, kuten 

lunta ja jäätä (PV, 45. & HME, 114.), joissa taas eri motoristen taitojen oppiminen on 

vaihtelevaa ja erilaista. (Asanti & Sääkslahti, 2010, s. 95–95.) 

”Hiihdon perusasioita. Harjoitellaan hiihdon perusasioita ja laaditaan 

suorituskortti, jossa taitoa arvioidaan. Tehdään hiihtoretki mahdollisuuksien 

mukaan.” (PV, 45.) 

”Robottileikki. Lapset ovat robotteja, jotka luistelevat jäällä. Opettajan 

puhaltaessa pilliin roboteilta loppuu öljy ja ne kaatuvat. Nopea öljyn 

tankkaus ja ylös, näin leikki jatkuu.” (HME, 114.) 

Eri liikuntaympäristöissä täytyy huomioida lasten turvallisuus. Kun mennään päiväkodin 

pihapiirin ulkopuolelle, täytyy lasten kanssa sopia, miten siellä käyttäydytään; kävellään 

parijonossa, noudatetaan liikennesääntöjä ja kukaan ei saa lähteä omille teille (HME, 20. & 
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PE, 153.). Eri ympäristöissä alue voidaan rajata, esimerkiksi kartioilla, missä leikki tai 

toiminta tapahtuu. (Asanti & Sääkslahti, 2010, s. 94–95.) 

”Puuretki puistoon tai lähimetsään. … Valitaan retkikohteessa paikka, jossa 

on kiva istua ja keskustella ensin yhdessä. Käydään läpi metsässä liikkumisen 

säännöt. … Kun puut on tunnistettu, voidaan leikkiä puuaiheisia 

liikuntaleikkejä. …” (HME, 20.) 

”Liikenteessä liikkuminen. Kuljetaan lähiympäristössä. Kerrataan 

liikennesääntöjä (esim. kuljetaan vasenta laitaa, jalkakäytävällä kulkeminen, 

tien ylitys). Miksi liikennesääntöjen noudattaminen on tärkeää? Opetellaan 

tien ylityksen ohjeet käytännössä (ks. Liikenneturvan nettisivut) 1. Valitse 

turvallinen paikka tien ylittämiseen. 2. Pysähdy. 3. Katso ja kuuntele, tuleeko 

autoja. 4. Odota ja katso vielä kerran. 5. Kun tie on vapaa, kävele reippaasti 

tien yli.” (PE, 153.) 

Lasten omaehtoisen liikkumisen kannalta, houkuttelevat liikuntaympäristöt ovat hyvin 

tärkeitä. Päiväkodin piha voidaan todella pienellä vaivalla saada hyvin houkuttelevaksi 

lapsille liikkumaan ja leikkimään. Aikuisen kannustus ja rohkaiseminen ovat myös hyvin 

tärkeässä roolissa (PE, 157.). (Asanti & Sääkslahti, 2010, s. 95–96.) 

”Pihaleikit kunniaan. Välineet: Hyppynaruja, twist-kuminauhoja, vanteita. 

Kannustetaan lapsia perinteisiin pihaleikkeihin. Tuodaan lasten käyttöön 

hyppynaruja, twist-kuminauhoja ja vanteita sekä piirretään 

hyppelyruudukkoja pihalle. Anna lasten kokeilla ensin itse ja tarjoa apua ja 

vihjeitä vasta, jos tarvitaan.” (PE, 157.) 

6.4 Liikuntavälineet  

Liikuntavälineiden avulla lasten liikkumisesta tulee mielekkäämpää ja erilaisten välineiden 

avulla lapsi oppii hahmottamaan kehoaan paremmin. Liikuntavälineiden tulisi olla 

muunneltavia sekä monipuolisia ja välineiden tulisi olla käytettävissä myös lasten omiin 

leikkeihin. (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset, 2005, s. 28; Autio, 2010, s. 109.) 

Esiopetuksen opettajan oppaat sisältävät hyvin paljon mainintoja (631 kpl) 

liikuntavälineistä, kuten perusvälineistä sekä itse tehdyistä välineistä. Varhaiskasvatuksen 

liikunnan suosituksissa (2005) mainituista perusliikuntavälineistä lähes kaikki tulivat esille 
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esiopetuksen opettajan oppaissa, toisissa oppaissa kattavasti ja toisissa vähän vähemmän. 

Kuitenkin jokaisessa oppaassa mainittiin myös paljon muita liikuntavälineitä, itse tehtyjä 

välineitä sekä luonnonmateriaaleista tehtyjä välineitä. 

Kaikista eniten liikuntavälineistä on mainintoja Hauska matka Eskariin opettajan oppaassa 

(279 kpl), seuraavaksi eniten Pikkumetsän esiopetus- oppaassa (145 kpl). Villi Veturi- (79 

kpl), Kirjakujan Eskarimäki (67 kpl) sekä Pikku Vipunen (61 kpl) opettajan oppaiden 

maininnat jäävät aika vähäiseksi (kuvio 11). 

 

KUVIO 11. Liikuntaväline mainintoja yhteensä esiopetuksen opettajan oppaissa 

Liikuntavälineistä kaikista eniten käytössä kaikkien esiopetuksen opettajan oppaiden 

tehtävien mukaan on musiikki ja soitin (75 kpl) sekä pallot (63 kpl). Myös erilaiset kuvat ja 

kortit (55 kpl) ovat usein käytössä. Hyvin vähällä käytöllä ovat kartta (4 kpl), twist-

kuminauha (3 kpl) sekä renkaat (2 kpl) (kuvio 12). 
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KUVIO 12. Eri liikuntavälineiden maininnat esiopetuksen opettajan oppaissa 

Eri liikuntavälineiden kanssa voidaan pelata ja liikkua erilaisilla tavoilla. Palloja ei tarvitse 

aina heittää tai potkia, vaan niiden kanssa voidaan myös liikkua palloja käsissä pidellen 

(HME, 169.). Lapsille voidaan myös luoda erilaisia elämyksiä sekä yllätyksiä 

liikuntavälineiden avulla ja samalla liikkua lasten kanssa (KE, 72.). 

”Pallot: Planeettatanssi. Tanssiin tarvitaan palloja ja musiikkia. Lapset 

tutustuvat palloplaneettoihin vapaasti musiikin tahdissa improvisoiden.” 

(HME, 169.) 

”Voit järjestää lapsille yllätysseikkailun esimerkiksi siten, että salaperäinen 

kartta ja siihen mahdollisesti kuuluva viesti ”löytyy” jostakin tai joutuu 

jotenkin käsiinne ja lähdette etsimään kartan esittämiä paikkoja. …” (KE, 

72.) 

Esiopetuksen opettajan oppaissa oli mainintoja myös monista muista liikuntavälineistä, 

joita ei mainita Varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksissa (2005), kuten nauhat (15 kpl), 

kartiot (13 kpl), puolapuut (10 kpl), lattiakuviot (8 kpl) ja maalit (4 kpl). 
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”Nauha. Tarvitaan jokaiselle lapselle oma nauha. Leikitään pareittain niin, 

että toinen tekee nauhalla liikkeitä toisen samalla matkiessa.” (HME, 45.) 

”Telinerata. Välineet: Kaikki mahdolliset käyttöön soveltuvat liikuntatelineet 

(puolapuut, köydet, trampoliini, patjat, voimistelupenkit jne.) Aikuinen 

asettelee telineet niin, että tehtäväpisteistä muodostuu rata. Kunkin 

suorituksen jälkeen lapsi siirtyy heti seuraavaan paikkaan. Radan varrella 

olevat tehtävät: - karhukävelyä - kieriminen ja kuperkeikka - kiipeäminen 

puolapuille ja sieltä laskeutuminen …” (PE, 159.) 

Liikuntavälineinä käytettiin myös vähän erikoisempia asioita, kuten tyynyjä (KE, 13.), 

taskulamppuja, höyheniä, tyhjiä pulloja ja vaatteita (VV, 29.). Myös erilaiset 

luonnonmateriaalit käyvät liikuntavälineiksi, esimerkiksi kepit, kivet, kävyt, lehdet ja 

lumikokkareet. Liikuntavälineitä voi myös tehdä itse, esimerkiksi sanomalehdestä palloja, 

muovipusseista liukureita, mehukanistereista keiloja tai tunneli pahvilaatikosta. 

”Tyynyjumppa: Varaa jokaiselle oma tyyny. Aloita verryttelyllä tyynyn 

kanssa. Tyynyt ovat Aliinan lanttusäkkejä, joita voimanainen nostelee 

kepeästi suurille käsille ja alas. …” (KE, 13.) 

”Tumppujumppa: Kaikki pipot, tumput ja kaulaliinat levitetään salin 

lattialle. Jokainen lapsi saa vanteen vaunuksi, jonne vaatteet kerätään. 

Opettajan merkin kuultuaan lapset lähtevät vaunusta liikkeelle ja etsivät 

ohjeen mukaisesti oman piponsa/tumppunsa/kaulaliinansa. Lopulta vaatteet 

ovat järjestyksessä vaunussa. …” (VV, 29.) 

Joissakin tehtävissä tarvittiin paljon erilaisia liikuntavälineitä, jotta tehtävä onnistuisi ja 

voitaisiin toteuttaa (VV, 27.). 

”Temppuilua telineillä. Välineet: penkit, trampoliini, mattoja, hyppynaruja, 

vanteita, hernepusseja. Tavoitteet: tasapainon kehittäminen, oman kehon 

hallinta eri telineillä, avaruudellinen suuntaaminen. Suppilo Simo haaveili 

lähtevänsä sirkukseen esiintyjäksi. Hän halusi lentää trapetsilla ja tehdä 

hurjia temppuja. Niinpä Simo rupesi treenaamaan. …” (VV, 27.) 

Kaikissa tehtävissä ei mainittu liikuntavälineitä lainkaan (HME, 223.) tai välineiden käyttö 

oli valittavissa (PE, 105.): 
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”Pörriäinen. Pörriäinen lentää sisään ikkunasta. Opettaja matkii pörriäisen 

surinaa ja sanoo, mihin se lentää, esim. oikean jalan isolle varpaalle, 

vasemmalle kyynärpäälle jne. Leikkijöiden tulee hätistää pörriäinen pois 

ravistelemalla. Pörriäisen lennellessä lapset liikkuvat ympäri salia.” (HME, 

223.) 

”Oma puoli puhtaana. Välineet: Palloja (tai ilmapalloja), naru tai verkko. 

Leikkijät ovat pareittain narun / verkon molemmilla puolilla. …” (PE, 105.) 
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7 TULOSTEN TARKASTELUA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten liikuntakasvatus näyttäytyy esiopetuksen 

opettajan oppaissa ja onko esiopetuksen opettajan oppaissa tarpeeksi aineksia 

laadukkaaseen, erilaisia liikuntaympäristöjä huomioivaan sekä monipuolisesti erilaisia 

välineitä käyttävään liikuntakasvatukseen. 

Varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten (2005, s. 9-11) mukaan lasten tulisi liikkua 

vähintään kaksi tuntia päivässä. Tämä liikunta määrä muodostuu lapsen omaehtoisesta 

liikunnasta sekä ohjatusta toiminnasta. Aikuisten täytyy huolehtia siitä, että liikunta on 

reipasta ja hengästyttävää. Tutkimuksessa ilmeni, että esiopetuksen opettajan oppaissa 

liikunnallisia tehtäviä oli yhteensä aika paljon, mutta tehtävät jakautuivat eri oppaiden 

kesken aika epätasaisesti. Hauska matka Eskariin oli ylivoimaisesti kaikista kattavin 

liikunnallisten tehtävien määrän mukaan ja näin voidaan päätellä, että opettajalla on paljon 

mahdollisuuksia toteuttaa liikuntakasvatusta suositusten mukaisesti. 

Pikkumetsän esiopetuksen opettajan oppaasta löytyi liikunnallisia tehtäviä melko runsaasti, 

joten liikunnan suositukset on helppo toteuttaa tämän materiaalin avulla. Materiaali on 

suunniteltu esiopetuksen sisältöalueita mukaillen ja huomiota kiinnitettiin lasten 

liikunnallisten taitojen oppimiseen. Villi Veturi, Pikku Vipunen sekä Kirjakujan 

Eskarimäki opettajan oppaat jäivät tehtävien määrän osalta aika suppeaksi. Villi Veturi 

materiaali on kehitelty erityisesti matemaattisten, kielellisten sekä ympäristö- ja 

luonnontiedon taitojen oppimiseen, joten ehkä tämän vuoksi liikunnallisten tehtävien 

määrä oli suppea. Myös Kirjakujan Eskarimäki opettajan oppaassa pääpaino on 

matematiikassa, äidinkielessä ja kirjallisuudessa sekä ympäristö- ja luonnontiedossa. 

Tämän vuoksi voidaan ajatella liikunnallisten tehtävien määrän olevan niin suppea. Pikku 

Vipusen materiaali on suunniteltu erityisesti kielellisten valmiuksien kehittämiseen, joten 

tämä saattaa selittää liikunnallisten tehtävien vähyyttä.  

Tehtävien jakautuminen eri osa-alueisiin, ei pelkästään liikunnan osa-alueeseen, kertoo, 

että liikunnallisia taitoja voidaan harjoitella hyvin erilaisissa tilanteissa ja erilaisten 

aihepiirien yhteydessä. Se kertoo myös sen, että opetus on hyvin eheytettyä, koska 

liikunnallisten taitojen ohella opetellaan myös muita taitoja. Kaikissa esiopetuksen 

opettajan oppaissa suurin osa liikunnallisista tehtävistä löytyi ”liikunnan” osa-alueesta, 

mutta paljon tehtäviä oli myös mm. äidinkielen, ympäristö- ja luonnontiedon sekä musiikin 
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osa-alueissa. Muissa kuin liikunnan osa-alueessa olevat liikunnalliset tehtävät olivat usein 

aika suppeita, mutta kuitenkin kaikissa niissä harjoiteltiin jonkinlaisia liikunnallisia taitoja. 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2010) todetaan, että esiopetuksen pitäisi olla 

lapsilähtöistä, mutta se ei tässä tutkimuksessa tullut esille kovin hyvin. Joissakin 

esiopetuksen opettajan oppaiden liikunnallisissa tehtävissä lapset saivat olla mukana 

suunnittelemassa toimintaa tai erilaisia tehtäviä, mutta niiden määrä oli hyvin suppea. 

Suurin osa liikunnallisista tehtävistä oli hyvin aikuislähtöisiä ja opettajajohtoisia. Lasten 

omaehtoinen liikunta on hyvin lapsilähtöistä, mutta sen näkyminen tutkimuksen tuloksissa 

oli myös hyvin vähäistä. Ammattitaitoinen opettaja kuitenkin pystyy käyttämään 

liikunnallisia tehtäviä suunnittelun pohjana ja antaa lapsille mahdollisuuksia olla mukana 

toiminnan suunnittelussa sekä kannustaa lapsia liikkumaan. 

Varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksiin (2005) kuuluu yhtenä tärkeänä osa-alueena 

liikunnan laatu ja siihen liittyvät lapsen motorinen, kognitiivinen ja sosio-emotionaalinen 

kehitys ja taidot. Lapsen liikkuessa kehittyvät lapsen motoriset, kognitiiviset sekä sosio-

emotionaaliset taidot. Lapsen tulisi oppia ennen kouluikää motoristen perustaitojen 

automatisoituneet vaiheet, jolloin lapsen ei tarvitse enää kiinnittää huomiota 

liikkumiseensa vaan hän voi vain havainnoida ympäristöään. (Varhaiskasvatuksen 

liikunnan suositukset, 2005, s. 13.)  

Kaikissa esiopetuksen opettajan oppaissa eri motorisia perustaitoja käytiin läpi hyvin 

saman verran, mutta kuinka monta kertaa motorisia taitoja mainittiin, se vaihteli hyvin 

paljon oppaittain. Hauska matka Eskariin opettajan opas sisältää hyvin kattavasti 

liikunnallisia tehtäviä, joten voidaan olettaa, että tämän vuoksi oppaassa harjoitellaan 

monipuolisesti eri motorisia perustaitoja. Hauska matka Eskariin kävi myös lähes kaikki 

motoriset taidot läpi edes kertaalleen. Pikkumetsän esiopetus opettajan oppaassa motorisia 

perustaitoja mainittiin melko paljon ja opas kävi kaikki paitsi kaksi perustaitoa läpi. Pikku 

Vipunen, Villi Veturi ja Kirjakujan Eskarimäki opettajan oppaiden eri motoristen taitojen 

mainintojen määrä oli aika suppea, vaikka suurin osa motorisista taidoista käytiinkin niissä 

läpi. 

Motorisista perustaidoista kaikista eniten mainintoja kaikissa esiopetuksen opettajan 

oppaissa yhteensä saivat hyppy, juoksu, kävely, heitto ja kiinniotto, jotka ovat tärkeimpiä 

motorisia perustaitoja. On todella tärkeää, että motorisia perustaitoja harjoitellaan ja 
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kerrataan moneen kertaan, että liikkeet automatisoituvat. Näiden kohdalla toistoa tapahtuu 

paljon ja lapsella on mahdollisuus oppia taidon lopullinen vaihe ja tätä myötä liikunnan 

lajitaitoja. Hyvin vähän mainittiin muun muassa laukka, pyöritys ja kierto motorisia 

perustaitoja, joiden oppiminen olisi myös hyvin tärkeää. Näissä oppaissa niiden 

harjoitteleminen jää kuitenkin hyvin vähäiseksi, jopa olemattomaksi. 

Esiopetuksen opettajan oppaissa harjoiteltiin kognitiivisia ja sosio-emotionaalisia taitoja. 

Kognitiivisista taidoista esille nousivat vahvasti erilaisten aistien käyttö liikunnallisissa 

tehtävissä. Lähes kaikki aistit ovat käytössä lapsen liikkuessa, joten niiden 

harjaannuttaminen on hyvin tärkeää. Rytmi on lapsen motoristen taitojen perusta, jota 

aistitaan niin kuulo-, näkö- kuin kosketusaistilla. (Numminen, 1996, s. 69.) Lasten piti 

erilaisissa tehtävissä esimerkiksi kuuloaistin avulla löytää oma pari tai ryhmä, näköaistin 

avulla tehdä samanlaisia liikkeitä kuin opettaja tai toinen lapsi tai saada kosketusaistinsa 

avulla aistimuksia oman kehon hahmottamiseksi. Tämänlaiset leikit ovatkin tärkeitä aistien 

harjoittamisessa. 

Sosio-emotionaalisia taitoja harjoiteltiin kaikissa niissä esiopetuksen opettajan oppaiden 

tehtävissä, joissa mukana oli enemmän kuin yksi lapsi. Lasten on hyvin tärkeää oppia 

tulemaan toimeen muiden lasten ja aikuisten kanssa ja liikunta antaa siihen 

mahdollisuuden (Numminen, 1996, s. 13). Ryhmätyötaitoja sekä parityöskentelyä 

harjoiteltiin hyvin monipuolisesti muun muassa erilaisissa liikuntaleikeissä ja peleissä tai 

tekemällä ryhmänä tai pareina eri kirjaimia omasta kehosta. Myös lapsen omien tunteiden 

ilmaisua ja hallintaa harjoiteltiin sekä sääntöjen ja ohjeiden noudattamista. Liikunnan 

laadun esiopetuksen opettajan oppaissa voidaan yleisesti sanoen olevan aika hyvä. Hauska 

matka Eskariin ja Pikkumetsän esiopetus opettajan oppaat ovat melko kattavia ja antavat 

paljon vaihtoehtoja erilaisten motoristen, kognitiivisten ja sosio-emotionaalisten taitojen 

harjoitteluun. Muut esiopetuksen opettajan oppaat jättävät vähän toivomisen varaan, mutta 

kuitenkin erilaisten taitojen oppiminen on mahdollista. 

Liikuntaympäristöt kuuluvat yhtenä osa-alueena Varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksiin 

(2005) ja erilaisissa liikuntaympäristöissä lapsi pystyy harjoittelemaan motorisia 

perustaitoja monipuolisesti. Uusissa ympäristöissä lapsen täytyy mukauttaa opittuja 

perustaitoja uuteen ympäristöön sopivaksi ja se taas kehittää lapsen hermostoa. 

(Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset, 2005, s. 25–26.) Esiopetuksen opettajan 

oppaissa erilaisia liikuntaympäristöjä esiteltiin monipuolisesti. Sisällä tapahtuvasta 



62 

liikunnasta eniten käytössä oli sisätilat, joka tarkoittaa mm. liikuntasalia, ryhmän tiloja tai 

vaikka käytävää, mutta niistä ei vain ollut mainintaa. Sisätiloissa käytössä oli myös 

liikuntasali sekä ryhmän tilat. Ulkona eniten käytössä oli esiopetuksen opettajan oppaissa 

yleisesti ulkotilat. Paljon hyödynnettiin päiväkodin piha-aluetta, jääkenttää, lunta ja 

metsää. Aika vähän mainintoja saivat hiekkakenttä, liikenne ja kadut, urheilukenttä, puisto, 

jää sekä vesi. Esiopetusikäisten kanssa on helppo lähteä päiväkodin pihapiirin 

ulkopuolelle, koska lapset ovat jo hyvin omatoimisia. Kuitenkin osassa opettajan oppaissa 

joitakin liikuntaympäristöjä käytettiin aika vähän hyväksi. 

Kaikki Varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksissa (2005) mainitut liikunta-ympäristöt 

tulivat esille esiopetuksen opettajan oppaissa, toisissa oppaissa enemmän, toisissa 

vähemmän tai ei ollenkaan. Hauska matka Eskariin ja Pikkumetsän esiopetus opettajan 

oppaissa käytettiin hyvin monipuolisesti erilaisia liikuntaympäristöjä hyväksi niin sisällä 

kuin ulkona.  Kirjakujan Eskarimäki, Villi Veturi ja Pikku Vipunen opettajan oppaissa 

liikuntaympäristöjä mainittiin aika vähän, mutta kun verrataan sitä oppaiden liikunnallisten 

tehtävien määrään, on liikuntaympäristöjen mainintojen määrä varmasti riittävä.  

Eri liikuntaympäristöissä muun muassa leikittiin erilaisia liikuntaleikkejä ja pelejä, 

hiihdettiin, luisteltiin, retkeiltiin sekä tutkittiin. Eri vuodenajat tarjoavat monia erilaisia 

ympäristöjä ja erilaiset ympäristöt antavat mahdollisuuden harjoitella motorisia 

perustaitoja erilaisilla alustoilla (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset, 2005, s. 26). 

Esiopetuksen opettajan oppaissa talvella käytettiin paljon hyödyksi lunta sekä jäätä, kun 

lapset opettelivat tehtävien mukaan luistelemaan, hiihtämään ja muuten liikkumaan jäällä 

sekä lumessa. Kesä ja syksy eivät juuri tulleet esille oppaissa liikuntaympäristöjen osalta.  

Liikuntavälineet on yksi Varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten (2005, s. 28) osa-alue. 

Perusliikuntavälineitä tulisi olla riittävästi jokaisessa päiväkodissa ja niiden olisi hyvä olla 

niin, että lapset voivat niitä helposti käyttää. Esiopetuksen opettajan oppaissa 

liikuntavälineitä mainittiin runsaasti. Eniten käytössä olivat pallot, musiikki ja soitin sekä 

kuvat ja kortit. Hyvin paljon käytettiin myös hyppynarua, hernepusseja ja vanteita. Näitä 

kaikkia liikuntavälineitä käytettiin monella eri tavalla, esimerkiksi palloja potkittiin ja 

heiteltiin, mutta pallot olivat myös mukana tanssissa. Joitakin välineitä käytettiin 

harmillisen vähän, kuten karttoja, trampoliinia ja leikkivarjoa. Näiden avulla 

liikuntatuokioihin voisi helposti saada mielenkiintoa ja erilaisten taitojen oppiminen olisi 

mielekkäämpää. 
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Liikuntavälineinä käytettiin erilaisia asioita, jotka eivät alun perin ole liikuntavälineitä, 

kuten tyynyjä, pulloja ja vaatteita. Näiden avulla liikuntaan saadaan paljon mielenkiintoa ja 

erilaisuutta. Liikuntavälineinä käytettiin myös itsetehtyjä välineitä, joita pystyy tekemään 

myös yhdessä lasten kanssa. Tällä tavalla lapset saadaan mukaan tekemään ja 

suunnittelemaan liikuntavälineitä ja näin ollen myös liikuntaa. Myös erilaiset 

luonnonmateriaalit toimivat hyvin liikuntavälineinä. Esimerkiksi kiviä, käpyjä tai keppejä 

pystyy käyttämään monenlaisissa liikuntaleikeissä muun muassa pallojen tai hernepussien 

tilalta. 

Esiopetuksen opettajan oppaissa mainittiin lähes kaikki Varhaiskasvatuksen liikunnan 

suosituksissa (2005) mainitut liikuntavälineet. Hauska matka Eskariin käytti hyvin 

monipuolisesti ja runsaasti erilaisia liikuntavälineitä liikunnallisissa tehtävissä. Lasten 

välineiden käsittelytaidot kehittyvät huomattavasti, kun käytössä on paljon erilaisia 

välineitä. Pikkumetsän esiopetus opettajan opas sisälsi aika paljon erilaisten välineiden 

mainintoja. Hauska matka Eskariin, Villi Veturi ja Pikku Vipunen opettajan oppaiden 

liikuntavälineiden maininnat jäivät aika vähäisiksi, mutta tätä voidaan ehkä selittää taas 

liikunnallisten tehtävien määrällä näissä oppaissa. 

Yhteenvetona voidaan todeta tutkimuksen tulosten viittaavan siihen, että kaikkien 

oppaiden avulla voidaan toteuttaa esiopetuksen liikuntakasvatusta Varhaiskasvatuksen 

liikunnan suositusten (2005) mukaisesti. Toiset oppaat antavat enemmän vaihtoehtoja kuin 

toiset, mutta liikuntakasvatuksen toteuttaminen on kuitenkin mahdollista. Oppaiden avulla 

pystytään kehittämään lasten motorisia taitoja riittävästi ja monipuolisesti. Samalla lasten 

sosiaaliset sekä kognitiiviset taidot kehittyvät.  
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8 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidessa täytyy miettiä onko tutkimus toistettavissa 

uudelleen eli antaako tutkimus luotettavia tuloksia. Tutkimusta tehdessä pyritään 

välttämään virheiden syntymistä, mutta kuitenkin tutkimuksen luotettavuus ja pätevyys 

saattavat vaihdella. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2010, s. 231.) Kun tehdään laadullista 

tutkimusta, luotettavuutta on hankala tarkistaa tutkimuksen toistamisella, koska 

tutkimusmittarina on tutkija itse. Tutkimuksen tulokseen voi myös vaikuttaa tutkijan ikä, 

sukupuoli tai uskonto. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 135–136.) 

Reliabiliteetin ja validiteetin avulla yleensä arvioidaan kvantitatiivisen tutkimuksen 

luotettavuutta, mutta käsitteitä voidaan käyttää myös kvalitatiivisessa tutkimuksessa. 

Reliabiliteetillä tarkoitetaan sitä, voidaanko tutkimus toistaa ja saada siitä sama tulos ja 

näin ollen tulos ei ole sattumanvarainen. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2010, s. 231.) 

Tutkimuksessa tehtyihin luokitteluihin liikunnallisista tehtävistä vaikutti se, mitä tiesin 

etukäteen liikuntakasvatuksesta. Teoriapohjani liikunnasta on aika kattava, joten uskon, 

että sain aineistosta kerättyä kaikki liikuntakasvatukseen liittyvät tehtävät. Jos 

liikuntakasvatuksen teoriapohjani olisi ollut suppeampi, olisi aineiston analyysi ollut paljon 

vaikeampaa ja tulokset eivät olisi olleet niin kattavat. Joten tuloksen reliabiliteettiin 

vaikutti vahvasti tutkijan oma tietotaito. Toisen tutkijan tekemä tutkimus samasta aiheesta 

voisi tuottaa hyvinkin erilaisia tuloksia, koska tässä tutkimuksessa tuloksiin vaikutti paljon 

tutkijan oma näkemys aiheesta. 

Tutkimuksen validius kertoo siitä, tutkitaanko tutkimuksessa sitä, mitä oli tarkoitus tutkia. 

Tutkimuksen edetessä mittarit ja menetelmät eivät aina vastaa sitä todellisuutta, jota tutkija 

uskoo tutkivansa. Joten tutkimuksessa saatuja tuloksia täytyy mahdollisesti mitata 

eritavalla mitä oli alun perin tarkoitus, jotta tuloksista saadaan luotettavia. (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara, 2010, s. 231–232.) Tutkimusta aloittaessani ja tutkimuskysymyksiä 

luodessani, mietin voinko saada luotettavia ja valideja tuloksia niihin aineistostani. 

Tutkimuksen edetessä menetelmäni osoittautuivat sopiviksi tähän tutkimukseen. Sain myös 

helposti vastaukset tutkimuskysymyksiini, koska olin rajannut aiheen sopivaksi ajatellen 

teoriapohjaa sekä aineistoa. 
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9 POHDINTA 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten liikuntakasvatus näkyy esiopetuksen 

opettajan oppaissa. Tutkimuksen kohteena olivat liikuntakasvatuksen määrä, laatu, eri 

liikuntaympäristöt sekä eri liikuntavälineet. Tutkimuksen aineistona oli käytössä viisi 

esiopetuksen opettajan opasta: Pikkumetsän esiopetus, Kirjakujan Eskarimäki, Villi Veturi, 

Hauska matka Eskariin! ja Pikku Vipunen. Tutkimuksen tulokset osoittivat sen, että 

kaikkiin tutkittaviin ongelmiin saatiin vastaukset ja oppaiden liikuntakasvatuksen määrä oli 

eri oppaissa vaihteleva, mutta kuitenkin melko kattava.  

Liikuntakasvatuksen toteutuminen esiopetuksessa olisi hyvin tärkeää. Nykyään, kun 

puheenaiheena on lasten liikalihavuus ja passiivinen ajanvietto muun muassa tietokoneen 

ääressä, lasten liikkumiseen pitäisi kiinnittää vielä enemmän huomiota. Omassa työssäni 

lastentarhanopettajana ja opiskeluaikoina harjoitteluissa päiväkodeissa olen joskus 

huomannut, että lasten ohjattu liikunta saattoi rajoittua vain yhteen kertaan viikossa. 

Tärkeää olisikin ottaa mukaan liikuntakasvatuksen suunnitteluun jokapäiväiset ulkoiluajat 

sekä sisätiloissa kiinnittää huomiota siihen, että pienessäkin tilassa voi liikkua ja harjoitella 

muun muassa motorisia taitoja.  

Haasteita tutkimukselle loi se, että esiopetuksen opettajan oppaiden sisältöjä ei ole 

hirveästi aikaisemmin tutkittu ja tietoa niistä löytyi todella vähän. Paljon enemmän on 

tutkittu esimerkiksi peruskoulun oppikirjoja ja opettajan oppaita. Aikaisempien 

tutkimuksien vähyyden vuoksi voinkin ajatella tämän tutkimuksen lisänneen tietoa 

tutkittavasta aiheesta. Tutkimuksen tulosten mukaan esiopetuksessa voidaan toteuttaa 

hyvin monipuolista liikuntaa, kun esiopetuksen opettajan oppaat ovat liikuntakasvatuksen 

suunnittelun lähtökohtana. Haasteita tutkimukselle toivat myös hajanaisuus tutkimuksen 

tekemisessä. Aiheenvalinta selkeytyi keväällä 2013, jonka jälkeen olen tehnyt tutkimusta 

päivätyön ohessa. Tämä onkin luonut aika raskaita ja pitkiä päiviä eikä tutkimukseen ole 

voinut paneutua koskaan pitkiä aikoja kerrallaan.  

Tämän työn pohjalta olisi mielenkiintoista lähteä tutkimaan miten liikuntakasvatus näkyy 

oikeasti päiväkodin ja esiopetuksen arjessa. Tällöin esille tulisi Varhaiskasvatuksen 

liikunnan suositusten (2005) liikuntakasvatuksen suunnittelu ja toteutus. Olisi kiinnostavaa 

tietää, miten paljon ja millä tavalla opettajat käyttävät oppaita apunaan suunnitellessaan 

liikuntakasvatusta. Olisin myös hyvin kiinnostunut tutkimaan liikuntakasvatusta lasten 
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näkökulmasta, esimerkiksi miten lapset ymmärtävät liikunnan ja mikä heidän mielestään 

on mukavaa liikuntatuokiolla. Varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksiin (2005) kuuluva 

yhteistyö vanhempien kanssa olisi myös kiinnostava jatkotutkimusaihe. 

Liikuntakasvatuksen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa on yhteistyötä vanhempien 

kanssa, joten olisi mielenkiintoista tietää, kuinka paljon ja millä tavalla lapset liikkuvat 

kotona vanhempiensa kanssa. 

Tutkimusta tehdessäni opin paljon uutta liikunnanteoriasta ja tämän vuoksi minulle tuli 

halu kiinnittää siihen vielä enemmän huomiota omassa työssäni lasten kanssa. Toivon 

myös, että tutkimukseni motivoisi kasvatusalan ammattilaisia kiinnittämään lasten 

liikkumiseen enemmän huomiota ja varsinkin esiopetuksessa käyttämään oppaiden hyviä 

liikunnallisia tehtäviä suunnittelun pohjana. Mitä sitten käytännön työssä ja 

esiopetustuokiolla tapahtuu, en voi tietää, mutta ainakin tutkittujen esiopetuksen opettajan 

oppaiden avulla voidaan järjestää hyvinkin laadukasta ja monipuolista liikuntakasvatusta.    
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