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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten lasten motorista kehitystä voidaan tukea 

liikunnan avulla varhaiskasvatuksessa sekä löytää liikunnallisia apukeinoja lasten motoriseen 

oppimiseen ja motorisen kehityksen tukemiseen. Tavoitteena on antaa tämän tutkimuksen 

kautta varhaiskasvatuksen ammattilaisille tietoa lasten motorisen kehityksen tukemisesta ja he-

rättää ajatuksia motoristen taitojen tärkeydestä myöhemmän elämän kannalta. 

Tutkimus on toteutettu laadullisen tutkimuksen periaattein, missä tarkempana tutkimusmene-

telmänä toimi kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Aineistona käytettiin aiheeseen liittyviä aikaisem-

pia tutkimuksia, joiden pohjalta tehtiin yhteenveto tutkimustuloksista. Tutkimuksen kohderyh-

mänä toimi kaikki varhaiskasvatusikäiset lapset ikävuosilla 1–7. Aiheen rajaus on muodostanut 

teoreettisen viitekehyksen, joka on laadittu aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen pohjautuen. Teo-

reettinen viitekehys on tuonut tutkimukselle selkeyttä ja suunnannut tutkimusartikkelien valin-

taa tutkimuksen kannalta olennaiseen suuntaan.  

Tutkimustulokset osoittivat, että lasten motorista kehitystä voidaan tukea liikunnan avulla var-

haiskasvatuksessa hyvin monipuolisesti ja erilaisilla lähestymistavoilla. Täten tutkimuksessa 

tuloksia tarkastellaan tutkimuskysymysten avulla neljään eri osa-alueeseen pohjautuen: ohjattu 

toiminta ja liikuntakasvatus, fyysisen aktiivisuuden intensiteetti, toimintaympäristön huomioi-

minen sekä motoriset testit. Tuloksista huomattiin, että ohjatulla toiminnalla ja liikuntakasva-

tuksella oli positiivisia vaikutuksia lasten motoriseen kehitykseen. Fyysisen aktiivisuuden ei 

tarvitse olla intensiteetiltään raskasta kehittääkseen lasten motorisia taitoja, vaan kaikenlaisella 

fyysisellä aktiivisuudella havaittiin olevan suotuisia vaikutuksia. Toimintaympäristö nähtiin 

sekä fyysisenä että geneettisenä kokonaisuutena. Tuloksissa kaikkein hyödyllisimmäksi moto-

risten taitojen kannalta todettiin mahdollisimman rikas ja monipuolinen fyysinen toimintaym-

päristö. Motoriset testit havaittiin tärkeäksi apukeinoksi lasten motoristen vaikeuksien tunnis-

tamisessa ja yksilöllisyyden huomioimisessa.  

Avainsanat: Motorinen kehitys, varhaiskasvatus, motoriset taidot, liikuntakasvatus 
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1 Johdanto  

Motoristen taitojen kehitys on yksi merkittävimpiä tekijöitä fyysisen aktiivisuuden toteutumi-

sessa ja motoriset perustaidot lapsena ovatkin edellytys itsenäiselle selviytymiselle erilaisista 

arkipäivän fyysistä haasteista (Stodden ym., 2008). Varhaiskasvatuksen rooli on keskeinen näi-

den motoristen taitojen kehittymisessä ja oppimisessa.  Motoristen taitojen oppiminen vaikuttaa 

myös koko elinkaaren ajan täysipainoiseen osallistumiseen kokonaisvaltaista kehittymistä ja 

terveyttä edistäviin fyysisiin aktiviteetteihin (Stodden ym., 2008). Varhaiskasvattajan on tärkeä 

tiedostaa motoristen taitojen vaikutus lasten myöhemmälle elämälle. Lasten motorisia taitoja 

voidaan tukea monin eri tavoin, joten jokaisen kasvattajan on mahdollista löytää itselleen luon-

taisin tapa tukea lasta päivittäisissä aktiviteeteissa. Lapsilla on luontainen tarve olla fyysisesti 

aktiivinen ja liikkuessaan lapsi harjoittelee sekä kehittää motorisia taitojaan (Soini & Sääks-

lahti, 2017). Tämän pohjalta motoristen taitojen kehittyminen varhaiskasvatuksessa toteutuukin 

parhaiten monipuolisen liikunnan avulla. 

Päiväkotia käyvät lapset viettävät suurimman osan arkipäivistään varhaiskasvatuksessa van-

hempien ollessa töissä, joten myös huomattava osa päivän fyysisestä aktiivisuudesta toteutuu 

päiväkotipäivän aikana. Osa lapsista käy iltaisin liikunnallisissa harrastuksissa, mutta niiden 

merkitys fyysisen aktiivisuuden kokonaiskuvassa sekä motoristen taitojen kehityksen kannalta 

on melko vähäinen. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018) on määritelty lasten mo-

toristen taitojen kehittämiselle ja tukemiselle sekä liikuntaan ja fyysiseen aktiivisuuteen liitty-

viä tavoitteita. Varhaiskasvatuksen tehtäväksi linjataan lasten kehontuntemuksen ja -hallinnan 

sekä motoristen perustaitojen kehittäminen, joiden kautta innostetaan lapsia liikkumaan moni-

puolisesti ja kokemaan liikunnan iloa (Opetushallitus [OPH], 2018). Varhaiskasvattajan tulee 

huomioida nämä asiat päivän toimintaa suunnitellessaan ja rakentaa mahdollisimman monipuo-

linen ulko- ja sisäympäristö kyseisten tavoitteiden toteutumiseksi. Lasten liikkumisen tulisikin 

vaihdella luontevasti kestoltaan, intensiteetiltään sekä nopeudeltaan (OPH, 2018). 

Tässä kandidaatin tutkielmassa tutkin, millä tavoin lasten motorista kehitystä voidaan tukea 

liikunnan avulla varhaiskasvatuksessa. Tutkimuksen tekemistä ohjaavat aiemmat tutkimukset 

aiheesta, joiden kautta pyrin selvittämään erilaisia tulokulmia motoristen taitojen kehityksen 

tukemiseen. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa laadukas kokonaisuus motoristen taitojen ke-

hityksen tukemisesta varhaiskasvatuksen ammattilaisille, mitä he voivat käyttää apuvälineenä 

työssään.  
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Tutkimuksen rajausta ja valintaa on ohjannut oma mielenkiintoni aihetta kohtaan. Olen aikai-

semmalta koulutukseltani liikunnanohjaaja (AMK), joten liikuntaan ja fyysiseen aktiivisuuteen 

liittyvä aihe tuntui itselleni kaikkein läheisimmältä. Lisäksi olen huomannut varhaiskasvatuk-

sen kentällä tekemieni harjoittelujen ja sijaisuuksien aikana puutteita lasten motoristen taitojen 

kehityksen tukemisessa sekä päivittäisessä fyysisessä aktiivisuudessa. Esimerkiksi lasten toi-

mintaympäristö on rajattu hyvin suppeaksi ja lasten passiiviseen toimintaan ei ole kiinnitetty 

huomiota.  Aihe on myös ajankohtainen lasten passiivisuuden lisääntyessä videopelien ja mui-

den elektronisten laitteiden seurauksena, millä on suora vaikutus lasten motoriseen kehitykseen. 

Tutkimuksen ikärajaus perustuu motoristen taitojen kehityksen vaiheisiin. Yleistaitojen kehi-

tyksen sekä motoristen perustaitojen oppimisen ja omaksumien kannalta ikävuodet 2–7 ovat 

otollisinta aikaa (Gallahue & Ozmun, 1995).   

Lähden liikkeelle kertomalla tarkemmin tutkimuksen toteutuksesta ja siihen liittyvistä mene-

telmistä. Tämän jälkeen avaan syvällisemmin tutkimuksen teoreettista viitekehystä liittyen mo-

torisiin taitoihin ja liikuntaan varhaiskasvatuksessa. Lopuksi esittelen merkittävimmät tutki-

mustulokset ja pohdin tekemiäni havaintoja tutkimuksen eri vaiheista. Tulen hyödyntämään 

tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen kirjoittamisessa laadukkaita ja monipuolisia lähdeai-

neistoja. Tutkimuksen toteuttamisessa ja tutkimustulosten määrittelyssä hyödynnän aiheeseen 

liittyviä kansainvälisiä tutkimuksia sekä vertaisarvioituja tutkimusartikkeleita.  
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2 Tutkimuksen toteutus 

Tämän tutkimuksen toteutuksessa käytetään laadullisen tutkimuksen periaatteita ja metodeita. 

Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän ymmärtäminen, 

missä pyritään tutkimaan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara, 2009). Yksi laadullisen tutkimuksen tavoitteista on tavoittaa ihmisen omat kuvauk-

set koetusta todellisuudesta, jossa merkityskokonaisuudet ilmenevät ihmisistä lähtöisin olevista 

tapahtumista (Vilkka, 2015). Tutkimuksessa lasten motorisen kehityksen tukeminen voidaan 

kuvata koettujen todellisten olosuhteiden kautta ja nähdä tapahtumana tähän liittyvään suurem-

paan merkityskokonaisuuteen. 

Laadullisessa tutkimuksessa on kaksi vaihetta, jotka ovat havaintojen pelkistäminen ja arvoi-

tuksen ratkaiseminen (Alasaari, 2011). Tutkimusmenetelmän valinnassa ja tutkimuksen toteut-

tamisessa on tärkeää huomioida, kuinka nämä vaiheet saadaan tutkimuksen kannalta kaikkein 

otollisimmiksi. Tässä luvussa tarkastelen siis lähemmin tutkimuksen tarkoitusta, tavoitetta ja 

tutkimuskysymyksiä sekä tutkimuksen tekemisessä hyödynnettäviä tutkimusmenetelmiä ja ai-

neiston analysointia.  

2.1 Tutkimuksen tavoite, tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten lasten motorista kehitystä voidaan tukea liikun-

nan avulla varhaiskasvatuksessa. Lisäksi tarkoituksena on löytää liikunnallisia apukeinoja las-

ten motorisen kehityksen tukemiseen varhaiskasvatuksessa. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa 

varhaiskasvattajille tutkimustietoa lasten motorisen kehityksen tukemisesta, mitä on mahdol-

lista hyödyntää ammatillisessa mielessä. Tärkeänä tavoitteena on myös herätellä kasvattajien 

ajatuksia motoristen taitojen tärkeydestä lasten myöhemmän elämän kannalta. Tutkimuksen to-

teutusta ohjaavat seuraavat tutkimuskysymykset: 

1) Miten varhaiskasvatuksessa voidaan tukea lasten motorista kehitystä? 

2) Millä tavoin liikuntakasvatus tukee lasten motoristen taitojen oppimista?  
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2.2 Tutkimusmenetelmät ja aineiston analysointi  

Tarkempana laadullisen tutkimuksen tutkimusmetodina tässä tutkimuksessa käytetään kuvaile-

vaa kirjallisuuskatsausta, jonka orientaationa toimii integroiva katsaus. Kuvaileva kirjallisuus-

katsaus kuvataan yleiskatsaukseksi ilman tiukkoja ja tarkkoja sääntöjä, jossa käytetyt aineistot 

ovat laajoja ja tutkimuskysymykset ovat väljempiä kuin systemaattisessa katsauksessa tai meta-

analyysissä (Salminen, 2011). Tutkimukseni kannalta kuvaileva kirjallisuuskatsaus antaa va-

pautta etsiä tietoa laaja-alaisesti sekä perehtyä kattavasti aiheeseen liittyvään aineistoon. Sa-

malla tutkittua tietoa pystytään kuvailemaan perustellusti ja kattavasti. Kuvailevan kirjallisuus-

katsauksen integroivaa orientaatiota käytetäänkin, kun halutaan kuvata tutkittavaa ilmiötä mah-

dollisimman monipuolisesti ja tuottaa selvästi laajempi kuva aihetta käsittelevästä kirjallisuu-

desta (Salminen, 2011). 

Kirjallisuuskatsauksen tekemisessä yksi keskeisimmistä lähdeaineistoista on alan johtavat kan-

sainväliset lehdet, joiden käyttöön liittyy paljon mahdollisuuksia (Salminen, 2011). Myös tässä 

tutkimuksessa hyödynnetään aineistona kattavasti alan kansainvälisiä lehtiä ja artikkeleita. 

Näistä kansainvälisistä aineistoista saadaan lisää näkökulmia ja vertailupohjaa tutkimustulosten 

tarkasteluun. Kirjallisuuskatsauksen kohdalla termillä ”kirjallisuus” tarkoitetaan kuitenkin laa-

jasti kirjallista lähdeaineistoa, kuten kirjallisuutta, tieteellistä tutkimusta tai ammattikirjalli-

suutta (Salminen, 2011). Tässä tutkimuksessa hyödynnetään kirjallisuutta perusteellisesti kir-

jallisuuskatsauksen periaatteiden mukaan. Kirjallisuus tulee koostumaan alan kansainvälisistä 

tutkimuksista ja vertaisarvioiduista tutkimusartikkeleista.  

Aineiston analysointi toteutetaan sisällönanalyysillä. Sisällönanalyysin menetelmällä voidaan 

analysoida dokumentteja systemaattisesti ja objektiivisesti, minkä tarkoituksena on luoda sa-

nallinen ja selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Tässä tutkimuksessa 

aineiston analysoinnilla pyritään kuvaamaan sanallisesti aiheeseen liittyviä aiempia tutkimuk-

sia, jonka kautta pystytään esittelemään selkeästi tutkittavaa ilmiötä sekä vastaamaan tutkimus-

kysymyksiin perutellusti. Analyysimenetelmällä pyritään myös saamaan tutkittavasta ilmiöstä 

kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä muodossa kadottamatta sen sisältämää informaatiota (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018). Tutkimuksen aineiston analysoinnissa tulee osata etsiä olennaisimmat asiat 

tutkimuskysymysten ja -tulosten kannalta. Näin ollen aiheeseen liittyviä aiempia tutkimuksia 

analysoidessa tarvitaan sopivasti kriittisyyttä, loogista päättelyä sekä taitavaa tulkintaa. Tämän 

kautta sisällönanalyysistä saadaan tämän tutkimuksen kannalta kaikkein paras lopputulos.  
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Yleensä laadullisessa tutkimuksessa aineiston kerääminen ja analysointi tapahtuu ainakin osit-

tain yhtä aikaa, jolloin selvää eroa näiden välillä ei ole (Metsämuuronen, 2008). Tämän tutki-

muksen tekemisessä tehdään myös aineiston keräämistä ja analysointia samanaikaisesti. Tällä 

tavoin pystytään löytämään aineistoista tutkimuksen kannalta hyödyllisimmät sisällöt sekä ver-

tailemaan, tarkastelemaan ja jäsentelemään valmiiksi tuloksia eri aineistojen sisällöistä. Lisäksi 

tässä vaiheessa voidaan aloittaa eri aineistojen sisällöllinen järjestely ja teoreettinen tutkiminen. 

Aineiston analysoinnissa tutkimusaineisto järjestetäänkin siihen muotoon, että sen perusteella 

tehdyt johtopäätökset voidaan irrottaa yksittäisistä henkilöistä, tapahtumista ja lausumista sekä 

siirtää yleiselle käsitteelliselle ja teoreettiselle tasolle (Metsämuuronen, 2008).  

Tutkimuksen kannalta tutkimusmenetelmien valinnassa ja aineistojen analysoinnissa on tärkeä 

huomioida tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti. Validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen pä-

tevyyttä, kun taas reliabiliteetti tarkoittaa tutkimuksen luotettavuutta (Vilkka, 2015). Sekä va-

liditeetti ja reliabiliteetti kulkevat mukana tutkimuksen tekemisessä alusta loppuun ja ohjaavat 

aineistojen valintaa sekä analyysiä. Tutkimuksessa käytetyt artikkelit luovat validin kokonai-

suuden yleistettävyydellään ja virheettömyydellään. Johdonmukaisuus ja läpinäkyvyys näyt-

täytyvät tutkimuksen reliabiliteettina. Tutkimuksen osalta on tärkeä suunnitella käsitteiden ja 

aineistojen keräämisen kattavuus tutkimuskysymysten kannalta suotuisimmaksi, jolloin tulok-

sista saadaan mahdollisimman luotettavia. Yhdessä tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti 

muodostavatkin tutkimuksen kokonaisluotettavuuden (Vilkka, 2015). 
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3 Liikunta varhaiskasvatuksessa 

Lapselle leikki ja liikkuminen ovat perustavia toimintamuotoja, joiden kautta hankitaan koke-

muksia ja ilmaisumahdollisuuksia (Zimmer, 2002). Liikunnalla on siis laaja-alaisia vaikutuksia 

lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Liikunnalla 

on fyysisen kasvun ja kehityksen lisäksi huomattavia vaikutuksia myös muihin kehityksen osa-

alueisiin. Liike vaikuttaakin kaikkiin kehityksen osatekijöihin: motoriseen, tiedolliseen, taidol-

liseen ja tunne-elämän kehitykseen, joiden kautta lapsi saa tuntea oman kehonsa uudella tavalla 

(Autio & Kaski, 2005).  

Liikunta esiintyy varhaiskasvatuksessa osana päivittäisiä toimintoja ja se ilmenee hyvin moni-

puolisesti eri tilanteissa. Esimerkiksi pukemistilanteet ja päivittäiset ulkoiluhetket sisältävät 

paljon liikunnallisia elementtejä. Varhaiskasvatuksessa opettajan työn tärkeiksi tekijöiksi nou-

see mielekkäiden ja asteittain vaikeutuvien haasteita tarjoavien oppimisympäristöjen luominen 

(Sääkslahti, 2007). Varhaiskasvatuksessa toteutuvan liikunnan kautta lapsi saa mahdollisuuksia 

onnistumisen kokemuksille, uusien motoristen taitojen oppimiselle sekä edellytykset ilmentää 

lapselle ominaista sisäistä halua liikkua. Lapsi tarvitsee riittävästi aikaa monipuoliseen kokei-

lemiseen ja kasvattajalta ohjaamisen tuen löytääkseen oikeat liikemallit kussakin ympäristössä 

toimimiseen (Sääkslahti, 2007).  

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja opetushallitus yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa toi-

mivan Likes-keskuksen kanssa ovat luoneet valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjel-

man, jonka tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle päivittäinen liikkuminen ja liikkumi-

sen ilo (Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö [LIKES], 2018). Varhaiskasvatuksessa 

tapahtuvan liikunnan kautta pystytään myös edistämään liikunnallista elämäntapaa, joka on tär-

keää lapsen myöhemmän elämän kannalta. Liikunta varhaiskasvatus -ohjelma on laajan asian-

tuntijaverkoston ja satojen pilottipäiväkotien yhteistyöllä koottu, jota toteutetaan oman yksikön 

lähtökohdista (LIKES, 2018). Ohjelma tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia kasvattajille lii-

kunnan toteuttamiseen, joka tukee lapsen liikuntaa varhaiskasvatuksessa.  

3.1 Liikuntakasvatuksen tavoitteet  

Suomen varhaiskasvatuslaki (3 § (540/2018)) asettaa yhdeksi varhaiskasvatuksen tavoitteeksi 

toteuttaa lapsen liikkumiseen perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa (Varhaiskasva-
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tuslaki, 540/2018). Varhaiskasvatuslakiin pohjautuen Opetushallitus määrittelee varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteissa (2018) lasten liikuntakasvatukseen liittyviä tavoitteita. Varhaiskas-

vatussuunnitelman perusteiden (2018) mukaan liikuntakasvatuksen tulee olla säännöllistä, lap-

silähtöistä, monipuolista ja tavoitteellista. Lapsia tulee myös kannustaa ulkoiluun ja liikunnal-

lisiin leikkeihin kaikkina vuoden aikoina sekä huolehtia, että lapsilla on ohjatun liikunnan li-

säksi riittävästi mahdollisuuksia päivittäiseen omaehtoiseen liikuntaan (OPH, 2018). 

Liikuntakasvatuksen tavoitteet muodostuvat laaja-alaisesti liikunnallisista kyvyistä ja taidoista, 

terveydellisistä tekijöistä, tiedollisesta ja sosiaalisesta kehityksestä sekä hyvästä itsetunnosta 

(Autio, Nenonen & Louhiala, 2007). Liikuntakasvatuksen tavoitteet on määritelty hyvin koko-

naisvaltaisesti, joten ne toimivat kasvattajille lähinnä suuntaviivoina työnsä tukena. Tavoitteita 

soveltaessa kasvattajan on tärkeä huomioida, että yksilöiden välillä voi olla huomattaviakin 

eroja kehitystasoissa. Vasta toteutuksen laadukkuus takaa liikuntakasvatuksen tavoitteiden to-

teutumisen ja aktiivinen, iloinen sekä yrittävä lapsi on tulos onnistuneesta liikuntakasvatuksesta 

(Autio ym., 2007, s. 27).  

3.2 Lasten fyysisen aktiivisuuden suositukset 

Lapsen päivittäiselle fyysiselle aktiivisuudelle on asetettu tiettyjä suosituksia, jotta liikunnan 

kokonaismäärä olisi riittävää. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset perustuvat tut-

kimustietoon ja ne antavat ohjeita alle kahdeksanvuotiaiden lasten fyysisen aktiivisuuden mää-

rästä ja laadusta (OKM, 2016a). Suositusten mukaan alle kahdeksanvuotiaiden lasten tulisi liik-

kua joka päivä vähintään kolme tuntia, joista yksi tunti koostuu vauhdikkaasta fyysisestä aktii-

visuudesta ja kaksi tuntia reippaasta ulkoilusta sekä kevyestä liikunnasta (Sääkslahti, 2018).  

Fyysisen aktiivisuuden lisäämisen on todettu ylläpitävän motorisia taitoja ja se on riittävää sil-

loin, kun lapsi saa harjoitella päivittäin motorisia perustaitojaan (Opetus- ja kulttuuriministeriö 

[OKM], 2016b). Fyysinen aktiivisuus parantaa lasten motoriikkaa ja lasten motoriset taidot ke-

hittyvät liikkuessa sekä harjoitellessa liikkumista (OKM, 2016a). Fyysisen aktiivisuuden suo-

situsten toteutuminen vaikuttaa täten laajasti myös lapsen motoriseen kasvuun ja kehitykseen, 

joten kasvattajan tulee kiinnittää siihen erityistä huomiota muun toiminnan ohella. Suositeltava 

määrä fyysistä aktiivisuutta ei kuitenkaan tarkoita yhtämittaista vähintään kolmen tunnin kes-

toista liikuntasuoritusta, vaan lyhyitä päivittäisiä aktiivisuusjaksoja pitkittyneitä paikallaanolon 

jaksoja välttäen (Sääkslahti, 2018). 
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4 Motorinen kehitys 

Sääkslahden (2018) mukaan motorisella kehitysprosessilla tarkoitetaan lapsen tahdonalaisen 

liikkumisen oppimista sekä motoristen taitojen laadullista kehittymistä. Ihmisen motorinen ke-

hitys on olennainen osa yksilön kehityksen kokonaisuutta, mikä on osittain geeniperimän oh-

jaamaa (Kalverboer, Hopkins & Geuze, 1993; Sääkslahti, 2018). Lapsen motorinen kehitys on 

jatkuva prosessi, jonka kulussa on havaittavissa valmius- ja herkkyyskausia (Autio ym., 2007). 

Näin ollen motorinen kehitys ei ole aina tasaista ja asteittaista, vaan kehityksen kulku voi het-

kittäin jäädä paikoilleen tai vastaavasti ottaa suuriakin harppauksia eteenpäin. Valmius- ja herk-

kyyskausina tiettyjen toimintojen oppiminen on helpompaa kuin muulloin, jos taito jää kuiten-

kin oppimatta tällöin, niin se oppiminen myöhemmin tuottaa huomattavasti enemmän haasteita 

(Autio, ym., 2007).   

Syntyessään ihmisellä on vain muutama elonjäämiseen riittävä refleksi, joten vastasyntynyt 

lapsi ei olekaan yhtä taitava kuin usein ajatellaan ja muihin olentoihin verrattuna ihminen on 

syntyessään suhteellisen avuton (Kalverboer ym., 1993; Zimmer, 2002). Näitä synnynnäisiä 

refleksejä ovat hakemis- ja imemisheijasteet sekä sukellusrefleksi, jotka ovat voimakkaimmil-

laan 2–4 kuukauden iässä ja sen jälkeen ne lakkaavat vähitellen (Sääkslahti, 2018). Synnynnäi-

set refleksit ovat merkittäviä vastasyntyneen ympäristöstä selviämisen kannalta sekä edeltäjiä 

ihmiselle ominaisen liikkumisen kehittymiselle ja oppimiselle. Lihasten vahvistuessa ja her-

moston kehittyessä lapsi alkaa pikkuhiljaa oppimaan tahdonalaista liikkumista ja liikeyhdistel-

miä (Sääkslahti, 2018). Lapsen synnynnäiset refleksit ovat motorisen kehityksen ensimmäisiä 

vaiheita ja lähtökohtana myöhemmälle motoriselle kehitykselle. 

4.1 Motoriset taidot 

Motorisilla taidoilla tarkoitetaan taitoja, joiden kautta lapsi hahmottaa omaa kehoaan suhteessa 

ympäristöönsä (Iivonen, 2008). Motorisilla taidoilla on jokin tarkoitus ja ne muodostuvat tah-

donalaisista liikkeistä sekä liikkeiden yhdistelmistä (Sääkslahti, 2018). Motoriset taidot antavat 

lapsille valmiuksia tulevaa toimintaa varten ja ovatkin edellytyksenä lapsen koordinoidulle mo-

toriselle toiminnalle (Iivonen, 2008). Motoriset taidot voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan, 

jotka ilmentyvät tasapainotaitoina, liikkumistaitoina ja välineenkäsittelytaitoina (Sääkslahti, 

2018). Näitä motorisia taitoja voidaan jakaa vielä tarkemmin motorisiin perustaitoihin, liikunta- 

ja lajitaitoihin sekä muihin motorisiin taitoihin. 
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4.1.1 Motoriset perustaidot 

Motoriset perustaidot ovat taitoja ja niiden yhdistelmiä, jotka ovat välttämättömiä lapselle jo-

kapäiväisestä elämästä selviytymiseen ja ne kehittyvät monipuolisella liikunnalla sekä taitoja 

harjoittelemalla (Iivonen, 2008). Motoriset perustaidot kattavat vain liikkeen peruselementit, 

eikä niihin sisälly erilaisten perusliikkeiden yhdistäminen monimutkaisempiin taitoihin tai suo-

rituksen yksilölliset ominaisuudet (Gallahue & Ozmun, 1995). Motorisiin perustaitoihin lukeu-

tuu käveleminen, juokseminen, hyppääminen, heittäminen, kiinni ottaminen, potkaiseminen ja 

lyöminen (Sääkslahti, 2018). 

Kävely määritellään prosessiksi, jossa jatkuvasti menetetään ja palautetaan tasapaino, kun lii-

kutaan eteenpäin (Gallahue & Ozmun, 1995). Ihminen on luotu kulkemaan pystyasennossa, 

jotta kädet voivat käsitellä ja kantaa erilaisia tavaroita (Sääkslahti, 2018). Käveleminen saattaa 

näyttää yksinkertaiselta verrattuna muihin monimutkaisempiin liikuntataitoihin, mutta se sisäl-

tää suurimman osan tutuista mekaanisista ominaisuuksista, joita ihminen voi soveltaa muihin 

liikkumismuotoihin (Haywood, 1993). 

Juokseminen on kävelyä kehittyneempi motorinen taito, joka eroaa kävelemisestä jokaisen as-

keleen aikana tapahtuvan lyhyen lentovaiheen perusteella (Galluahe & Ozmun, 1995; 

Haywood, 1993). Näin juokseminen on myös nopein motorinen taito liikkua eteenpäin, mutta 

ihminen ei jaksa tehdä sitä yhtä pitkäkestoisesti kuin kävelemistä (Sääkslahti, 2018). Kävele-

misen ja juoksemisen liikemalleissa tärkeimmät piirteet ovat kuitenkin samanlaisia, joten lap-

sen varhaisimmat juoksuyritykset muistuttavat erittäin nopeaa kävelyä (Haywood, 1993). 

Hyppäämisessä lapsi työntää kehoaan maasta joko toisella tai molemmilla jaloilla ja laskeutuu 

maahan molemmilla jaloilla (Haywood, 1993). Lapsilla ensimmäinen hyppäämisen muoto on 

tasahyppy paikoiltaan, jossa lapsi yrittää hypätä ylöspäin tai eteenpäin (Sääkslahti, 2018). Lap-

suuden aikana lapset omaksuvat myös erityisempiä hyppymuotoja, kuten yhden jalan hyppyjä 

sekä loikkia (Haywood, 1993).  

Heittämisellä on monia erilaisia muotoja, joista lapsille tyypillisimpiä ovat kahden ja yhden 

käden alakautta heitto sekä yhden ja kahden käden yläkautta heitto (Haywood, 1993). Lapsi 

oppii ensimmäisenä kahden käden alakautta heiton, jonka jälkeen yhden käden heittäminen al-

kaa kehittyä (Sääkslahti, 2018). Heiton osatekijät ja heittotyyppi vaihtelevat riippuen siitä, mikä 

on lapsen lähtöasento, mihin hän keskittyy heittohetkellä ja mikä kokoinen pallo on kyseessä 

(Galluahe & Ozmun, 1995; Haywood, 1993).  
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Kiinni ottaminen kehittyy muita motorisia perustaitoja hitaammin, sillä kiinni ottamisen onnis-

tumiseen tarvitaan hyvää havaintomotoriikkaa (Sääkslahti, 2018). Kiinni ottamisen perusliike-

mallin lähtökohtana on käsien käyttäminen esineen pysäyttämiseen joko ala- tai yläkautta (Gal-

luahe & Ozmun, 1995). Kiinni ottamisen onnistumiseen vaikuttavat kehittyneiden havaintomo-

toristen taitojen lisäksi esimerkiksi pallon koko, muoto, nopeus, lentorata ja saapumispiste 

(Haywood, 1993).  

Potkaiseminen opitaan melko pian kävelemään oppimisen jälkeen, kun lapsi kiinnostuu potkai-

semaan eteensä osunutta palloa (Sääkslahti, 2018). Onnistuakseen potkaiseminen vaatii kuiten-

kin hyvää havainnointikykyä, silmä-jalka koordinaatiota sekä tasapainoa (Haywood, 1993). 

Potkaisemiseen vaikuttavat ensisijaisesti pallon haluttu liikerata ja pallon korkeus koskettaessa 

sitä (Galluahe & Ozmun, 1995). Pienelle lapselle on kuitenkin tärkeintä pallon saaminen eteen-

päin, jonka jälkeen potkaisemisen taitoa voidaan lähteä kehittämään spesifimmäksi.  

Lyöntiliike on karkeamotorinen taito ja se voidaan tehdä eri kehon osilla, kuten jaloilla tai kä-

sillä (Haywood, 1993; Sääkslahti, 2018). Lapsilla ensimmäiset lyöntiliikkeet ilmentyvät, kun 

he osuvat palloon jollakin kädessä olevalla välineellä (Galluahe & Ozmun, 1995). Lyöntiliik-

keen onnistuminen edellyttää lapselta pallon lentoradan ja -nopeuden oikein arvioimista sekä 

oman kehonsa liikkeiden suhteuttamista niihin (Sääkslahti, 2018).  

4.1.2 Liikuntataidot ja lajitaidot 

Kasvaessaan lapset alkavat yhä useammin käyttämään toiminnoissaan varhaislapsuudessa opit-

tuja ja omaksuttuja motorisia perustaitoja (Gabbard, 2014). Sääkslahden (2018) mukaan liikun-

tataidot ovat taitoja, jotka kehittyvät motorisista perustaidoista liikuntamuodon edellytysten 

kaltaisesti. Motorisen kehityksen edetessä liikuntataidot erikoistuvat tietynlaisiksi lajitaidoiksi 

liikuntalajien vaatimusten perusteella. Liikunta- ja lajitaitoja tarvitaan erilaisissa liikunta-

leikeissä, peleissä ja lajisuorituksissa (Sääkslahti, 2018). Liikunta- ja lajitaitojen kehittyminen 

vaatii moitteetonta motoristen perustaitojen hallintaa sekä osaamista. Liikunta- ja lajitaidoille 

onkin ominaista liikkeiden laadun paraneminen, liikuntamuotojen samanaikainen tai perättäi-

nen yhdistäminen sekä taitojen yhä joustavampi siirto uusiin tilanteisiin (Karvonen, Siren-Tiu-

sanen & Vuorinen, 2003).  
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Gabbard (2014) toteaa, että urheilu ja liikuntakasvatus ovat kaksi eniten vaikuttavaa kehityste-

kijää motoristen taitojen kehittymisessä ja hioutumisessa spesifimmiksi liikunta- ja lajitai-

doiksi. Urheiluun ja muuhun fyysiseen aktiviteettiin osallistuminen tapahtuu yleisimmin var-

haiskasvatuksessa toteutettavassa liikuntakasvatuksessa, spontaaneissa leikeissä tai ohjatussa 

seuratoiminnassa (Gabbard, 2014). Näin ollen liikunta- ja lajitaitojen kehittyminen vaatii suo-

tuisan toimintaympäristön, jossa lapsi pääsee hiomaan motorisia perustaitoja erityisemmiksi 

liikuntamuotojen ja liikuntalajien mukaisesti.  

4.2 Motorisen oppimisen vaiheet 

Motorinen oppiminen voidaan jakaa etenemisen perusteella kolmeen eri vaiheeseen: taitojen 

oppimisen alkuvaihe, harjoitteluvaihe sekä lopullinen taitojen oppimisen vaihe (Kauranen, 

2011). Karvonen ym. (2003) toteaa, että aikuisen on tärkeä olla tietoinen motoristen perustai-

tojen oppimisesta tiettyjen vaiheiden kautta ja meneillään olevaa kehitysvaihetta tulee tukea 

monipuolisella liikunnalla. Suoritustapaa ei tule yrittää kiirehtiä motorisen oppimisen seuraa-

vaan vaiheeseen, vaan lapsen on annettava liikkua kunkin vaiheen edellytysten mukaisesti. 

Näin mahdollistetaan, että lapsi oppii motoriset perustaidot. Esimerkiksi polkupyörällä ajami-

nen harjoitellaan asteittain apupyörien kanssa, eikä lasta laiteta heti ajamaan pyörällä ilman 

apupyöriä. Uusi lasta kiinnostava toiminta on kuitenkin tärkeä huomata, jotta voidaan edetä 

motorisessa oppimisessa seuraavaan vaiheeseen sen ollessa ajankohtaista (Karvonen ym., 

2003).  

Motorisen oppimisen ensimmäinen vaihe on taitojen oppimisen alkuvaihe, jossa suoritetut liik-

keet ovat jäykkiä, hammasratasmaisia ja hidastettuja (Kauranen, 2011). Ensimmäisessä vai-

heessa liikekuvio on vielä kulmikas ja epätaloudellinen, joka johtuu koordinaatiokyvyn kehit-

tymättömyydestä sekä lapsen vähäisten fyysisten voimien hallitsemattomuudesta (Karvonen 

ym., 2003). Tässä vaiheessa liikkeen suorittaminen vaatii lapsen huomiokyvystä suurimman 

osan, jolloin huomiokykyä ei riitä enää ympäristön huomioimiseen (Kauranen, 2011). Täten 

taitojen oppimisen alkuvaiheessa on tärkeä huomioida ympäristön turvallisuus ja suorittaa liik-

keitä mahdollisimman suljetussa tilassa. Oppiminen ensimmäisessä vaiheessa on yleensä no-

peaa useista suoritusvirheistä huolimatta ja taitojen oppimisen alkuvaihe kestääkin keskimäärin 

muutamasta päivästä muutamaan viikkoon riippuen liikkeen ja suorituksen vaikeudesta sekä 

harjoittelun määrästä (Kauranen, 2011).  
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Motorisen oppimisen toinen vaihe on harjoitteluvaihe, jossa lapsi alkaa kiinnittämään enemmän 

huomiota liikkeen pieniin yksityiskohtiin, ja liikesuoritukset alkavat varmentua sekä vakiintua 

(Kauranen, 2011). Ensimmäisessä vaiheessa opitut liikkumismuodot alkavat eriytymään ja ke-

hittymään (Karvonen ym., 2003). Liikkeen edellyttämät huomiokykyvaatimukset vähenevät ja 

näin liikettä suorittaessa huomiokykyä jää myös ympäristön tarkkailemiseen (Kauranen, 2011). 

Tämän johdosta harjoitteluvaiheessa liikkeitä ja suorituksia voidaan ryhtyä harjoittelemaan 

enemmän haasteita luovassa avoimessa ympäristössä. Harjoitteluvaiheessa oppiminen on edel-

leen melko nopeaa, mutta se etenee kuitenkin hitaammin kuin ensimmäisessä vaiheessa ja kes-

tääkin ajallisesti muutamasta kuukaudesta muutamaan vuoteen riippuen liikkeen ja suorituksen 

vaikeudesta (Kauranen, 2011).  

Motorisen oppimisen viimeinen vaihe on lopullinen taitojen oppimisen vaihe, jossa liikesuori-

tukset ovat tarkkoja, sulavia, varmoja, tehokkaita, vakioituneita ja ne eivät sisällä enää näkyviä 

suoritusvirheitä (Kauranen, 2011). Liikkeet ohjautuvat kuin itsekseen, eikä niitä tarvitse erik-

seen suunnitella tai suuremmin ajatella (Karvonen ym., 2003). Liikkeen suorittamiseen ei vaa-

dita enää huomiokyvyn suuntaamista ja näin huomiokykyä voidaan suunnata ympäristön suo-

ritukselle asettamiin vaatimuksiin (Kauranen, 2011). Näin lapsi voi alkaa hyödyntämään moni-

puolisesti ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia ja muokata ympäristöä liikkeen vaatimalla ta-

valla. Viimeisessä vaiheessa motoristen taitojen oppiminen on suhteellisen hidasta ja liikkeen 

automatisoituminen voi viedä useita vuosia, mitä monet eivät saavuta lainkaan (Kauranen, 

2011).  

4.3 Havainnointi ja arviointi 

Varhaiskasvatuksessa tiedonhankinta perustuu havainnointiin ja arviointiin, jonka avulla voi-

daan tunnistaa lapsen mahdollinen tuen tarve (Heikka, Hujala, Turja & Fonsén, 2020). Myös 

lapsen edistyminen motorisissa taidoissa vaatii varhaiskasvattajalta suunnitelmallista ja tietoi-

sesti tapahtuvaa toiminnan havainnointia ja arviointia (Pönkkö & Sääkslahti, 2020). Oppimisen 

ja kehityksen kannalta lapsen oma osallistuminen arviointiprosessiin on tärkeää ja se lisää lap-

sen tietoisuutta itsestä (Heikka ym., 2020). Havainnointitaidot kehittyvät kokemuksen myötä ja 

aikuisen on tärkeä huomata, että havainnoinnin kautta annettu palaute on arviointia parhaim-

millaan (Pönkkö & Sääkslahti, 2020). Palautteen kautta tuodaan esiin kasvattajan tekemiä ha-

vaintoja lapsen toiminnasta sekä luodaan lapselle mahdollisuus itsenäiseen toiminnan reflek-

tointiin (Heikka ym., 2020).  
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Lapsen motorisen kehityksen tarkempi arviointi edellyttää kasvattajalta kohtalaisen määrän tie-

toa lapsen motorisesta kehityksestä (Karvonen, 2000). Motorisen kehityksen riittävä tuntemi-

nen antaa kasvattajalle paremmat mahdollisuudet lapsen toiminnan arvioimiseen kannustami-

sen, rohkaisemisen sekä korjaavan palautteen antamiseen (Pönkkö & Sääkslahti, 2020). Kas-

vattajan on tiedettävä arviointia varten ne kriteerit, joiden kautta tarkkaillaan jokaisen lapsen 

yksilöllistä motorista kehitystä (Karvonen, 2000). Pelkkä tilanteiden ja toiminnan seuraaminen 

ei kuitenkaan riitä, vaan havainnointi vaatii konkreettisia toimia ja lapset tarvitsevat myös sel-

keää toiminnastaan kertovaa palautetta (Viholainen & Asunta, 2019). Havainnoinnin kautta 

tehtävän motorisen kehityksen arvioinnin tuloksia ei verrata toisten lasten suorituksiin, vaan 

lapsen nykyistä tilannetta tulee verrata hänen aikaisempiin suorituksiinsa (Karvonen, 2000). 

Lapsen motorisia taitoja voidaan havainnoida ja arvioida myös erilaisten motoristen testien 

avulla (Karvonen, 2000). Yksi tällaisista valideista testeistä on kansainvälisestikin tunnettu 

KTK-testi eli Köperkoordinationstest für Kinder. KTK-testi on toiminta- ja fysioterapeuttien 

käyttämä standardoitu testipatteristo motorisen koordinaation arvioimiseksi (Iivonen, Sääks-

lahti & Laukkanen, 2015). Testipatteristoa voidaan myös hyödyntää motoristen taitojen arvioi-

miseen päiväkodissa ja koulussa. KTK-testiä pidetään helposti toteutettavana pisteytysjärjes-

telmän vuoksi, mutta vain tasapaino ja liikkumiskykyyn keskittyvänä (Iivonen ym., 2015). 

KTK-testissä mitataan tasapainoilua takaperin, esteen yli kinkkausta, sivuttaishyppelyä ja si-

vuttaissiirtymistä, minkä kautta saadaan kokonaisarviointi lapsen motorisista koordinaatiotai-

doista. Pelkkien testien perusteella voidaan kuitenkin arvioida vain se missä kohdin lapsi ylittää 

tai alittaa keskiarvon sekä täyttää ikäluokkansa normit (Karvonen, 2000).  
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5 Motorisen kehityksen tukeminen liikunnan avulla 

Varhaiskasvatuksessa lasten motorista kehitystä voidaan tukea liikunnan avulla monella eri 

osa-alueella. Keinoja lasten motorisen kehityksen tukemiseen ovat pedagogiset ratkaisut, joissa 

hoitopäivään lisätään fyysisen aktiivisuuden kokonaismäärää ja ohjattujen liikuntatuokioiden 

määrää ja laatua sekä tarkastellaan kriittisesti hoitopäivän rakennetta toiminnallisten leikkien 

ja liikkumisen löytämiseksi (Sääkslahti, 2018). Tämän tutkimuksen tutkimuskysymyksiin poh-

jautuen tutkimustuloksissa tarkastellaan motorisen kehityksen tukemista ohjatun toiminnan ja 

liikuntakasvatuksen, fyysisen aktiivisuuden intensiteetin, toimintaympäristön huomioimisen 

sekä motoristen testien näkökulmasta.  

5.1 Ohjattu toiminta ja liikuntakasvatus 

Ohjatulla toiminnalla sekä liikuntakasvatuksen toteuttamisella suunnitelmallisten liikuntaohjel-

mien avulla on tärkeä merkitys motorisen kehityksen tukemisessa varhaiskasvatusikäisten las-

ten kannalta. Rodríguez-Negro, Pesola ja Yanci (2020) ovat tutkineet tasapainopohjaisen-, pe-

lipohjaisen- ja draamapohjaisen opetusohjelman vaikutuksia motoriseen kehitykseen. Tulok-

sista ilmenee, että staattista ja dynaamista tasapainoa sekä kiinniottoa voidaan parantaa tasapai-

nopohjaisen ja pelipohjaisen opetusohjelman avulla. Draamapohjaisella opetusohjelmalla ei 

taas ollut vaikutusta kyseisiin motorisiin taitoihin (Rodríguez-Negro, Pesola & Yanci, 2020). 

Opetusohjelmilla voidaan siis parhaassa tapauksessa luoda liikuntakasvatuksen kannalta mer-

kityksellistä ohjattua toimintaa lasten motoristen taitojen oppimista ja motorista kehittymistä 

ajatellen.  

Rodríguez-Negro ym. (2020) tutkimuksessa huomattiin myös opetusohjelmien erilainen vaiku-

tus motoristen taitojen tiettyihin osa-alueisiin. Tulokset osoittivat, että tasapainopohjainen ope-

tusohjelma oli tehokas kehittämään tasapaino ja kiinniottotaitoja, kun taas pelipohjainen ope-

tusohjelma kehitti monipuolisesti kaikkia motorisia perustaitoja sekä myös kognitiivisia taitoja. 

Draamapohjainen opetusohjelma kehitti luovuutta sekä havaitsemisen ja impulssien hallintaa 

(Rodríguez-Negro ym., 2020). Tutkimustulokset vahvistavat, että motorista kehitystä voidaan 

tukea myös liikuntakasvatuksen ulkopuolisilla opetusohjelmilla kuten draamakasvatuksen an-

tamissa tuloksissa havaittiin. Tutkimuksen tulokset korostavatkin suotuisan opetusohjelman 

tärkeyttä ja valitsemista sen mukaan, mitä motorista taitoa haluamme toiminnalla kehittää 

(Rodríguez-Negro ym., 2020).  
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Liikuntaohjelman tehokkuutta motoristen taitojen parantamiseksi ja kehittämiseksi on käsitelty 

myös Bardaglion, Marasson, Magnon, Rabaglietin ja Ciairanon (2013) tutkimuksessa, jossa 

tarkasteltiin lisäksi ohjaajien määrän vaikutusta motoristen taitojen suhteen. Tuloksista huo-

mattiin liikuntaohjelman lisäävän lasten koordinaatioisia motorisia taitoja ja motoriikka kehit-

tyi ryhmässä enemmän kahden kuin yhden ohjaajan lähtökohdassa (Bardaglio, Marasso, 

Magno, Rabaglietti & Ciairano, 2013). Tutkimuksen koeasetelma on toteutettu joukkuepe-

leissä, joten näin saadaan myös tästä näkökulmasta analyysia ohjatun toiminnan merkityksestä 

motoristen taitojen kehityksen tukemisessa. Tämänkin tutkimuksen tulokset korostavat ohjaa-

jien toteuttamien suunnitelmallisten liikuntaohjelmien tärkeyttä motoristen taitojen lisää-

miseksi lapsuuden kehityksen aikana (Bardaglio ym., 2013).  

5.2 Fyysisen aktiivisuuden intensiteetti 

Riittävä päivittäinen fyysinen aktiivisuus vaikuttaa olennaisesti lasten motoriseen kehitykseen. 

Fyysisesti aktiiviset lapset leikkivät ja liikkuvat paljon, jolloin heidän taitonsa kehittyvät jatku-

vasti (Sääkslahti, 2018). Laukkanen, Finni, Pesola ja Sääkslahti (2013) ovat tutkineet motorisia 

perustaitoja kehittävien sisäliikuntamuotojen intensiteettiä. Tutkimuksessa ilmenee, että moto-

risten perustaitojen kehityksen kannalta intensiteetiltään kaiken tyyppinen fyysinen aktiivisuus 

tulee ottaa huomioon. Tulokset osoittavat raskaan ja keskiraskaan liikuntamuodon ohella myös 

intensiteetiltään kevyen fyysisen aktiivisuuden olevan olennaisessa osassa motoristen perustai-

tojen kehittämisessä (Laukkanen, Finni, Pesola & Sääkslahti, 2013). Tämän pohjalta kasvatta-

jan onkin tärkeä huomioida toiminnassa intensiteetiltään vaihtelevat liikuntamuodot sekä ym-

märtää se, ettei fyysisen aktiivisuuden tarvitse aina olla intensiteetiltään raskasta kehittääkseen 

lasten motorisia taitoja.  

Laukkasen ym. (2013) tutkimuksessa havaittiin myös eräiden motorisen kehityksen kannalta 

olennaisten liikuntamuotojen olevan intensiteetiltään erittäin kevyitä. Kyseisiä liikuntamuotoja 

ovat kiipeily ja tasapainokävelyt, joita voidaan verrata jopa paikallaan olevaan aktiivisuuteen. 

Tähän pohjautuen tutkimuksen tulokset toteavat useiden motoristen perusliikkeiden olevan sen-

laatuisia, että intensiivinen ja vauhdikas suorittaminen jopa haittaa tiettyjen taitojen oppimista 

(Laukkanen ym., 2013). Näiden motoristen taitojen kehitystä tukiessa on erittäin tärkeä ottaa 

huomioon, että lapsi keskittyy tekemiseen ja suorittaa liikkeet sekä liikkumisen liikkeen edel-

lyttämällä intensiteetillä.  
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Stodden ym. (2012) tutkimusartikkelissa tutkittiin käsitteellistä mallia, joka tarkastelee fyysisen 

aktiivisuuden, motoristen taitojen, havaitun motorisen osaamisen, terveyteen liittyvän fyysisen 

kunnon ja liikalihavuuden välisiä suhteita. Fyysisen aktiivisuuden intensiteetin näkökulmasta 

artikkelissa havaitaan motoristen taitojen tason olevan huomattava tekijä fyysisen passiivisuu-

den aiheuttamaan terveysriskikäyttäytymiseen (Stodden ym., 2012). Näin ollen hitaampi moto-

rinen kehitys ja haasteet motorisissa taidoissa vaikuttavat negatiivisesti fyysisen aktiivisuuden 

intensiteettiin. Tutkimusartikkelissa motoristen taitojen ajatellaan olevan ensisijainen edistävä 

toiminta fyysiseen aktiivisuuteen sitoutumisen kannalta (Stodden ym., 2012). Motorisen kehi-

tyksen tukemisessa tulee kiinnittää huomiota lasten motoristen taitojen oppimiseen tiettyinä 

herkkyyskausina. Näin motorinen kehitys etenee ikätason mukaisesti ja lapsi pystyy liikkumaan 

ikäistensä mukana sekä olemaan fyysisesti riittävän aktiivinen.  

5.3 Toimintaympäristön huomioiminen 

Toimintaympäristöllä on huomattava rooli lasten motorisen kehityksen kannalta. Toimintaym-

päristön vaihtelu mahdollistaa lapselle motoristen taitojen oppimisen monipuolisella tavalla. 

Sääkslahden ym. (2019) tutkimuksessa käsitellään päiväkotien liikuntaolosuhteiden yhteyttä 

lasten motorisiin taitoihin. Tutkimuksessa ilmenee, että tutkituista liikuntaolosuhteista lasten 

motorisiin taitoihin ovat yhteydessä lasten ikä, sukupuoli, päiväkodin pihan alustojen luku-

määrä sekä piha-alueen koko ja erilaiset pinnanmuodot. Tuloksista huomattiin, että runsaasti 

erilaisia pinnanmuotoja sisältävien päiväkotien lasten motoriset juoksu-, hyppy-, laukka- ja 

loikkataidot olivat muita lapsia paremmat (Sääkslahti ym., 2019). 

Lisäksi Sääkslahti ym. (2019) toteavat tutkimuksessaan, että jokaisessa päiväkodissa tulisi olla 

riittävän suuri piha-alue pelialueen sekä maastomuodoiltaan vaihtelevan leikkialueen mahdol-

listamiseksi. Kaikissa päiväkodeissa pitäisi olla myös sisäliikuntaan tarkoitettu sali tai muu liik-

kumisen salliva tila, jotta liikuntaa voidaan suunnitella optimaalisesti ja liikuntakasvatuksen 

edellytykset saadaan täytettyä (Sääkslahti ym., 2019). Näin voidaan varmistaa, että lapset pys-

tyvät päiväkotipäivän aikana täyttämään päivittäistä fyysisen aktiivisuuden tarvettaan ja kehit-

tämään monipuolisesti motorisia taitojaan. 

Fyysisen toimintaympäristön lisäksi motorisen kehitykseen vaikuttavat muutkin ympäristön 

luomat tekijät. Venetsanou ja Kambas (2010) ovat tutkineet motoriseen kehitykseen vaikuttavia 

ympäristötekijöitä geneettisestä näkökulmasta. Tulosten perusteella merkittävässä asemassa 

lapsen motorisessa kehityksessä on perhe, jossa lapsi kasvaa. Lapsen motoriseen kehitykseen 
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vaikuttavat perheen sosioekonominen asema, äidin koulutustaso sekä sisarusten olemassaolo 

tai poissaolo (Venetsanou & Kambas, 2010). Nämä tekijät vaikuttavat lapsen mahdollisuuteen 

osallistua liikunnalliseen ohjattuun toimintaan sekä fyysiseen aktiivisuuteen. Esimerkiksi per-

heen heikko sosioekonominen tausta aiheuttaa ongelmia lapsen osallistumiseen maksulliseen 

harrastetoimintaan. Tästä huomataan, että päiväkodin lisäksi geneettisellä taustalla on huomat-

tava merkitys lasten motoristen taitojen kehittymisessä. Venetsanou ja Kambas (2010) koros-

tavat tutkimuksessaan kuitenkin, että varhaiskasvattajien suunnittelema motorinen toiminta sul-

kee pois pitkäaikaiset negatiiviset seuraukset, joita useiden geneettisten ympäristötekijöiden 

epäsuotuisista vaikutuksista voi olla. Päiväkodissa jokaisen lapsen tarpeiden mukaan suunni-

teltu motorisen toiminnan toteuttaminen sekä turvallinen ja monipuolinen ympäristö edistävät 

normaalia motorista kehitystä (Venetsanou & Kambas, 2010).  

5.4 Motoriset testit kehityksen tukena 

Lasten motorisen kehityksen tukena voidaan hyödyntää erilaisia liikunnallisia testipatteristoja. 

Motoristen taitojen arviointityökaluja on useita, joista suurin osa on kansainvälisesti käytettyjä. 

Cools, Martelaer, Samaey ja Andries (2009) ovat tutkineet seitsemän eri arviointityökalun tes-

tisisältöä, luotettavuutta, validiteettia ja normatiivisia näytteitä. Tutkimuksessa perehdyttiin 

kansainväliseen MOT4-6-, Movement-ABC-, PDMS-, KTK-, TGMD-, MMT- ja BOTMP-tes-

tiin. Tuloksista ilmenee, että useimpien tutkittujen arviointityökalujen tavoitteena oli havaita 

liiketaitojen puutteita lapsen motorisessa toiminnassa. Arviointityökalut eivät kuitenkaan käsi-

telleet tarkemmin tyypillisesti kehittyvien lasten motoristen taitojen kehityksen vaihtelua. Tut-

kimusartikkelissa painotetaankin, että arviointityökaluja käytettäessä tulee huomioida arvioin-

nin tarkoitus, motorisen poikkeavuuden esiintyvyys, ikäspesifisyys, testin yksinkertaisuus ja 

asianmukaisuus sekä testattujen suhde testiaikaan (Cools, Martelaer, Samaey & Andries, 2009).  

Cools ym. (2009) ovat myös eritelleet tutkimusartikkelissaan eri arviointityökalujen soveltu-

vuutta niiden käyttötarkoituksiin pohjautuen sekä erilaiset lähtökohdat huomioiden. Tutkimuk-

sessa suositellaan käytettäväksi MOT4-6-testiä, kun tarkastellaan lasten yleisiä motorisia tai-

toja. KTK-testi soveltuu painopisteen ollessa lasten tasapainotaidoissa. Monimutkaisempia ar-

viointityökaluja, kuten PDMS:ta, BOTMP:ta ja MMT:ta, suositellaan käytettäväksi pienempien 

lapsiryhmien arvioimiseen. TGMD- ja Movement-ABC-testi soveltuu etenkin arvioidessa las-

ten motorisen poikkeavuuden esiintyvyyttä. TGMD-testi on kuitenkin mukautettava sopimaan 
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eurooppalaiseen kontekstiin, sillä se on kulttuurisidonnainen (Cools ym., 2009). Näin ollen eri-

laiset arviointityökalut antavat parhaimmillaan apukeinoja lasten motorisen kehityksen tukemi-

seen ja palvelee lasten yksilöllisiä tarpeita. Testipatteristoihin ja arviointityökaluihin kannattaa 

perehtyä huolellisesti, jotta niistä saadaan paras mahdollinen hyöty tutkimuksen tarkoitukseen 

perustuen.  

Motorisia testejä on analysoitu myös vain tiettyyn arviointityökaluun pohjautuen. Rintala, 

Sääkslahti ja Iivonen (2016) ovat tutkineet TGMD-testin avulla 3–10-vuotiaiden lasten moto-

risia perustaitoja sekä testin hyödyllisyyttä lasten motorisen kehityksen tukemisen apuväli-

neenä. TGMD-testi koostuu liikkumistaitoja mittaavista osioista sekä käsittelytaitoja mittaa-

vista osioista. Testin tulosten perusteella päiväkodin varhaiskasvattajalla on paremmat mahdol-

lisuudet huomioida yksilöllisiä eroja lasten taidoissa ja suunnitella sen perusteella lapsille hei-

dän kehitystään tukevaa toimintaa (Rintala, Sääkslahti & Iivonen, 2016). Tämä antaa edellisen 

tutkimuksen tavoin vahvistusta arviointityökalun merkityksestä kasvattajan apuvälineenä las-

ten motorisen kehityksen tukemissa. Lisäksi tutkimusartikkelissa tuodaan ilmi tutkitun testin 

perusteella, että päiväkodin varhaiskasvattajat ovat tärkeitä henkilöitä tuomaan lasten motori-

sen taitavuuden ja mieltymyksen liikuntaan myös huoltajien tietoisuuteen (Rintala ym., 2016). 

Tutkimusartikkelista nousee esiin oleellinen huomio siitä, että testien perusteella saatu konk-

reettinen tieto lasten motorisesta kehityksestä voi parhaassa tapauksessa antaa sekä lapsen huol-

tajille että lapselle itselleen motivaatiota parantaa omien testitulostensa pohjalta motorisia tai-

tojaan. 

Yksittäisiin testeihin liittyviä tutkimuksia on tehty myös KTK-testiin perustuen. Iivonen ym. 

(2015) ovat tarkastelleet useita KTK:sta tehtyjä tutkimuksia neljältä eri vuosikymmeneltä ja 

vertailleet tulosten perusteella KTK-testin tutkimustarkoituksia, luotettavuutta sekä pätevyyttä. 

Tutkimusartikkelista saadut tulokset toteavat KTK-testin olevan laajalti Euroopassa käytetty 

testi lasten motoristen taitojen arvioimisessa. Tuloksista ilmenee, että testi on helposti hallit-

tava, tasapaino- ja liikuntanäkökulmaan rajoittuva sekä sisältää pisteytysjärjestelmän, joka 

mahdollistaa tutkimusten väliset vertailut (Iivonen ym., 2015). Kaikkien edellä tarkasteltujen 

tutkimusartikkelien kautta huomataan eri testien painotuksia lasten motorisen kehityksen tuke-

misessa. Tärkeimpänä havaintona on kuitenkin se, että jokaisen tutkimuksen tulokset tuovat 

ilmi testien positiivisia vaikutuksia lasten motorisen kehitykseen ja sen tukemiseen. Cools ym. 

(2009) tiivistääkin hyvin, että testien ohjeelliset tiedot ovat etuna nykypäivän lasten säännölli-

sessä liiketaitojen suorituskyvyn seurannassa (Cools ym., 2009). 
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6 Yhteenveto ja pohdinta 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten lasten motorista kehitystä voidaan tukea liikun-

nan avulla varhaiskasvatuksessa sekä löytää liikuntakasvatuksen kautta apukeinoja lasten mo-

toriseen oppimiseen (Liite 1). Lasten motorinen kehitys ja sen tukeminen on laaja kokonaisuus, 

jossa tulee huomioida useita eri osa-alueita. Tutkimuksen lähtökohtana olikin tarkastella moni-

puolisesti eri näkökulmia ja perehtyä kattavasti aiheeseen liittyviin lähdemateriaaleihin. Lapset 

ovat luontaisesti fyysisesti aktiivisia, joten motorisen kehityksen tukeminen on otollisinta lii-

kunnan avulla (Soini & Sääkslahti, 2017). Motorista kehitystä voidaan tukea varhaiskasvatuk-

sessa ohjatun toiminnan ja liikuntakasvatuksen, fyysisen aktiivisuuden intensiteetin, toimin-

taympäristön sekä motoristen testien kautta. Tutkimuksessa aihetta tutkittiin näihin tekijöihin 

liittyvien tutkimusartikkelien pohjalta.  

Tutkimustuloksista havaittiin, että ohjatun toiminnan ja liikuntakasvatuksen toteuttamisella 

voidaan vaikuttaa lasten motoriseen kehitykseen positiivisella tavalla. Rodríguez-Negro ym. 

(2020) tutkimuksen tuloksista huomattiin opetusohjelmien erilaiset vaikutukset motoristen tai-

tojen tiettyihin osa-alueisiin. Tutkimuksesta ilmeni myös se, että opetusohjelman ei tarvitse olla 

liikuntakasvatukseen pohjautuva kehittääkseen lasten motorisia taitoja (Rodríguez-Negro ym., 

2020). Näin ohjattu toiminta voi olla upotettuna päivän toimintaan ilman erillistä liikunta-

tuokiotakin. Esimerkiksi ohjatut musiikkihetket aktivoivat lapsia usein liikkumaan musiikin 

tahdissa, jolloin huomaamatta harjoitetaan myös motorisia taitoja. Niin ikään Bardaglion ym. 

(2013) tutkimuksessa osoitettiin liikuntaohjelman lisäävän lasten koordinaatioisia motorisia tai-

toja (Bardaglio ym. 2013). Ohjatulla toiminnalla saadaan varmistettua niidenkin lasten liikku-

minen ja motoristen taitojen harjoittaminen, jotka eivät muuten päivän aikana liikkuisi riittä-

västi. Näin kaikilla lapsilla on mahdollisuus kehittää omia motorisia taitojaan ja ohjatun toi-

minnan kautta kasvattajat saavat tietoa jokaisen lapsen yksilöllisistä tarpeista. Lisäksi edellä 

mainitut tutkimukset korostivat opetusohjelmien valitsemista sen mukaan, mitä motorista taitoa 

halutaan kehittää (Rodríguez-Negro ym., 2020; Bardaglio ym., 2013).  

Laukkanen ym. (2013) tutkimuksesta nousi esiin merkittävä huomio siitä, miten intensiteetil-

tään kaikenlainen fyysinen aktiivisuus vaikuttaa motoristen perustaitojen kehittymiseen. Tu-

loksista paljastui eräiden motoristen kehityksen kannalta olennaisten taitojen olevan intensitee-

tiltään jopa erittäin kevyitä (Laukkanen ym., 2013). Tämä on tärkeä tiedostaa lasten toiminnan 

suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta lapsi pääsee kehittämään myös matalamman intensiteetin 

edellyttäviä motorisia taitoja. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018) tukevat myös 
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Laukkasen ym. (2013) tutkimuksen tuloksia. Opetushallitus määrittelee, että lasten liikkumisen 

tulee vaihdella luontevasti kestoltaan, intensiteetiltään ja nopeudeltaan (OPH, 2018). Varhais-

kasvattajilla tässä hyvänä ohjenuorana toimii lasten fyysisen aktiivisuuden suositukset, jossa 

painotetaan lyhyitä aktiivisuusjaksoja päivän aikana. Lyhyet aktiivisuusjaksot ovat pidemmän 

päälle lapsen motorisen kehityksen kannalta jopa edullisempia kuin yksittäiset intensiteetiltään 

kovatehoiset liikuntahetket.  

Fyysinen aktiivisuus ja motoristen taitojen ilmentyminen ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa, 

kuten Stodden ym. (2012) totesivat tutkimusartikkelissaan. Tutkimuksen tulokset antoivat vah-

vistusta sille, että motoriset taidot ovat ensisijainen edistävä toiminta fyysisen aktiivisuuden 

sitoutumisen kannalta (Stodden ym., 2012). Näin saadaan selitys fyysisesti aktiivisempien las-

ten paremmille motorisille taidoille. Huojentavaa on kuitenkin todeta Laukkasen ym. (2013) 

tutkimukseen pohjautuen, että myös kevyemmällä fyysisen aktiivisuuden intensiteetillä voi-

daan kehittää motorisia taitoja ja näin mahdollistaa vähemmän aktiivisille lapsille motoristen 

taitojen oppimista. 

Motorisen oppimisen näkökulmasta lasten toimintaympäristöä voidaan tarkastella monelta eri 

kannalta. Sääkslahden ym. (2019) tutkimuksessa saatiin merkittävää tietoa päiväkodin fyysisen 

toimintaympäristön vaikutuksista lasten motorisiin taitoihin ja niiden kehittymiseen. Tärkein 

havainto tutkimuksesta oli päiväkodin pihan erilaisten pinnanmuotojen, piha-alueen koon, pi-

han alustojen määrä sekä muiden päiväkodin ulkoliikuntaympäristöjen yhteys lasten parempiin 

motorisiin taitoihin (Sääkslahti ym., 2019). Näihin tuloksiin perustuen lasten toimintaympäristö 

tulisi luoda mahdollisimman monipuoliseksi ja vaihtelevaksi. Valitettavaa on kuitenkin todeta, 

ettei jokaisessa päiväkodissa ole mahdollisuutta riittävän monipuoliseen liikuntatilaan. Tällai-

sessa tilanteessa tulee olla luova ja muokata toimintaympäristöä mahdollisuuksien mukaisesti. 

Esimerkiksi päiväkodin ryhmätilasta voidaan tarvittaessa tehdä liikkumisen mahdollistava tila 

siirtämällä pöytiä, tuoleja ja muita esteitä sivummalle.  

Motoriseen kehitykseen vaikuttaa oleellisesti myös geneettiset ympäristötekijät. Venetsanoun 

ja Kambasin (2010) tutkimuksen tulokset osoittivatkin, että lasten motoriseen kehitykseen vai-

kuttavat perheen sosioekonominen asema, äidin koulutustaso sekä sisarusten olemassaolo tai 

poissaolo (Venetsanou & Kambas, 2010). Näiden tekijöiden vaikutus on hyvä tiedostaa var-

haiskasvatuksessa ja varhaiskasvattajien huomioida riittävä fyysinen aktiivisuus myös niille 

lapsille, joilla ei ole esimerkiksi kotioloissa sisarruksia, joiden kanssa leikkiä liikunnallisia leik-

kejä tai olla muuten fyysisesti riittävän aktiivinen. 
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Lasten motorisen kehityksen tukemisessa voidaan käyttää apuna myös erilaisia motorisia tes-

tejä. Cools ym. (2009) tutkimuksessa vertailtiin erilaisia arviointityökaluja motoriseen testaa-

miseen liittyen. Tutkimus painotti, että motorisia testejä hyödyntäessä tulee olla tiedossa arvi-

oinnin tarkoitus. Esimerkiksi lapsen motorisen oppimisen edistymisen seurannassa arviointi-

työkalujen käyttö on oiva apukeino. Arviointityökalujen todettiin soveltuvan eri tavoin yksit-

täisiin lähtökohtiin ja käyttötarkoituksiin. Kaikkia arviointityökaluja käyttäessä on huomioitava 

kuitenkin motorisen poikkeavuuden esiintyminen, ikäspesifisyys, testin yksinkertaisuus ja asi-

anmukaisuus sekä testattujen suhde testiaikaan (Cools ym., 2009).  

Motorisiin testeihin liittyen tarkastelun alla oli myös kaksi tiettyyn arviointityökaluun pohjau-

tuvaa testiä. Nämä olivat laajasti Euroopassa käytetyt TGMD- ja KTK-testit. Sekä Iivonen ym. 

(2015) että Rintala ym. (2016) totesivat näitä testejä tarkastelevissa tutkimuksissaan testien ole-

van apuna lasten motoristen taitojen arvioinnissa. TGMD-testi keskittyi spesifimmin liikkumis- 

ja käsittelytaitojen mittaamiseen, kun taas KTK-testissä painopiste oli pääasiassa tasapainotai-

doissa (Iivonen ym., 2015; Rintala ym., 2016). Kaikista näistä motorisiin testeihin pohjautu-

vista tutkimustuloksista huomattiin motoristen testien olevan keskeisenä etuna lasten motoris-

ten kehityksen tukemisessa. Testejä tehdään suhteellisen vähän varhaiskasvatuksen ympäris-

tössä, johon voi osaltaan vaikuttaa kasvattajien epätietoisuus erilaisista testimahdollisuuksista. 

Päiväkodeissa voisi tehdä enemmän yhteistyötä esimerkiksi liikunta-alan ammattilaisten 

kanssa, jotka opastaisivat varhaiskasvattajia testien teossa. Näin kynnys hyödyntää arviointi-

työkaluja lasten motorisen edistymisen seurannassa madaltuisi ja niistä saataisiin paljon apua 

lasten yksilöllisten motoristen tarpeiden huomioimiseen. 

6.1 Tutkimuksen kehittäminen ja jatkotutkimusaiheet 

Tämä tutkimusprosessi on ollut hyvin antoisa ja tutkimusta on ollut mielenkiintoista tehdä. Tut-

kimuksen edetessä tutkimusaiheen ajankohtaisuus ja tärkeys erilaisten videopelien sekä passii-

visten aktiviteettien lisääntyessä havainnollistui entisestään itselleni. Tutkimuksen kautta sain 

paljon uusia ajatuksia siitä, mihin kaikkeen lasten motoristen taitojen kehitys vaikuttaa. Tut-

kielmaa tehdessäni huomasin myös positiivisen ilmiön siitä, kuinka paljon aiheesta löytyy tie-

toa sekä aikaisemmin tehtyjä tutkimuksia. Tähän liittyen itselleni heräsi kehitysideoita tutki-

mukselle sekä mahdollisia jatkotutkimusaiheita. Lasten motorista kehitystä ja sen tukemista on 

tutkittu paljon varhaiskasvatuksen kentällä erityisesti varhaiskasvattajien näkökulmasta. Olisi 
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mielenkiintoista tutkia vielä tarkemmin, kuinka lasten motorisen kehityksen tukeminen toteu-

tuu varhaiskasvatuksessa. Lisäksi kiinnostaisi vertailla eroavaisuuksia lasten motoristen taito-

jen tukemisessa tavanomaisten päiväkotien ja perhepäivähoitopaikkojen välillä. Tämä kandi-

daatin tutkielmani antaa hyvät lähtökohdat esimerkiksi pro gradu -tutkielman tekemiselle, jossa 

tarkempana aiheena voisi nimenomaan olla lasten motorisen kehityksen tukemisen toteutumi-

nen ja eroavaisuudet eri varhaiskasvatuspaikoissa. Kyseinen tutkimus olisi mahdollista toteut-

taa toimintaa havainnoiden ja haastatellen sekä varhaiskasvattajia että lasten huoltajia ja van-

hempia.  

Kandidaatin tutkielman tekeminen toi paljon uusia näkökulmia siihen, miten pystyn tulevaisuu-

den työssäni tukemaan lasten motorista kehitystä. Lisäksi koen, että tutkimusprosessin aikana 

pääsin soveltamaan omaa tietoa aikaisemmista opinnoista sekä liikunnanohjaajan ammatistani. 

Opin hakemaan tietoa entistä laajemmin eri tietokannoista ja tarkastelemaan kriittisesti tutki-

musaiheeseen liittyvää kirjallisuutta. Ajatukseni tutkielman aihetta kohtaan monipuolistuivat 

merkittävästi, sillä tutkimuksen kautta sain selkeämmän käsityksen aiheen moniulotteisuudesta. 

Tutkimuksen myötä ymmärsin, että vastaavia tutkimuksia tulee viedä myös konkreettisesti var-

haiskasvattajien saataville. Toivon, että tulevaisuudessa voin aktiivisesti työskennellä lasten 

motorista kehitystä tukien sekä jakaa tutkimuksesta saamaani tietoa eteenpäin.  
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8 Liitteet 

Liite 1(1) 

Varhaiskasvatusikäisen motorisen 

kehityksen tukeminen 

Liikkuminen Apuvälineet 

Alle 1-vuotias Ryömiminen & konttaamien 

Seisomaannousu & asteittainen kä-

velyn opettelu 

Kyykistyminen 

Esineiden poimiminen 

Taputtaminen & sormi- ja käm-

menleikit 

Työnnettävät lelut (isot autot 

yms.) 

Taaperokärry & potkumopo 

Hiekkalelut 

Erilaiset pallot 

 

1–2-vuotias Käveleminen 

Juokseminen 

Kasaaminen & kerääminen 

Keinuminen 

Heittäminen & potkaiseminen 

Kerättävät ja kasattavat lelut (pa-

likat yms.) 

Erilaiset alustat tasapainoiluun 

(esim. patjat) 

Vedettävät ja työnnettävät lelut 

(leikkivaunut yms.) 

3–5-vuotias Kävely esteiden yli ja ali 

Juokseminen erilaisilla vauhdeilla 

Hyppiminen erilaisilla tavoilla 

Pyöräilyn aloittaminen 

Kiinniottaminen ilmasta 

Erilaiset pallot 

Potkulauta 

Potkupyörä & polkupyörä 

Hulavanteet & hyppynarut 

6–8-vuotias Käveleminen pidempiä matkoja 

(esim. koulumatka) 

Juokseminen erilaisilla alustoilla 

Hyppyliikkeiden yhdistäminen 

(esim. kinkka-loikka) 

Pyöräily taitoratojen kanssa 

Erilaiset liikuntavälineet päiväko-

din liikuntavarastosta 

(mailat, pallot, patjat yms.) 

 


