Varhaiskasvatuksen uusi
liikkumis- ja hyvinvointiohjelma

Tutkimusmatkalla varhaiskasvatuksen
uusiin liikkumisen käytäntöihin – kohti liikkuvaa
varhaiskasvatusta

Kokeiluvaiheessa mukana olevat
kunnat, yksiköt ja muut toimijat.

Lisää liikettä!

Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja
hyvinvointiohjelma perustuu viiteen
pääteemaan.

Valtakunnallisen ”Ilo kasvaa liikkuen” -ohjelman tavoite on yksinkertainen:
jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon.
Tiedämme lapsen liikkumisen olevan ensiarvoisen
tärkeää lapsen terveydelle ja hyvinvoinnille
sekä oppimisvalmiuksien ja sosiaalisten taitojen
kehittymiselle. Tiedämme myös, että riittävä ja moni
puolinen fyysinen aktiivisuus on lapselle yhtä tärkeää
kuin ravinto ja lepo. Tästä huolimatta lapset liikkuvat
liian vähän – toisin kuin valtaosa aikuisista kuvittelee.

Ilo kasvaa liikkuen!
Perustimme vuonna 2012 moniammatillisen verkoston
yhteistyössä asiantuntijoiden ja varhaiskasvattajien
kanssa. Sen tavoitteeksi asetettiin valtakunnallisen,
käytännönläheisen ja helposti toteutettavan varhais
kasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelman
rakentaminen.

Merkityksellisin ajankohta aktiivisen liikkumisen
tai liikkumattomuuden kannalta on kolmen vuoden
ikä: tähän mennessä omaksutut elämäntavat näyttävät
seuraavan meitä aikuisuuteen saakka. Koska suurin osa
lapsista on päivähoidossa kodin ulkopuolella, varhais
kasvattajilla on merkittävä rooli lasten liikuttamisessa.

Ohjelmaa on ollut rakentamassa huikea joukko
sisältöosaajia sekä verkosto- ja kehittämistyön
osaajia. Sitä on pilotoitu sadoissa päiväkodeissa.
Kaikki työkalut on kokeiltu käytännössä, ja niitä on
kehitetty saatujen kokemusten mukaan. Lasten ja
vanhempien ääntä on kuultu verkostotyön eri vaiheissa.

Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset (2005)
linjaavat lasten päivittäisen liikkumisen vähimmäis
määräksi kaksi tuntia. Tällä hetkellä reipasta fyysistä
aktiivisuutta on päiväkotipäivän aikana alle puoli tuntia,
ja lähes 2/3 ajasta istutaan tai seisotaan. Lisää liikettä
siis tarvitaan!

Verkoston tekemä työ on osa laajempaa kansallista
hyvinvointiohjelmaa. ”Ilo kasvaa liikkuen” -ohjelma
on suunniteltu osaksi varhaiskasvatuksen arkea.
Se tukee käytännönläheisesti Vasun, varhaiskasvatus
lain, varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten sekä
uusien esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden
toteuttamista.

Aikuisten asenne ratkaisee

Sinuakin tarvitaan!

Lapsen liikkumista edistävät tai rajoittavat kaikki
häntä ympäröivät aikuiset. Yksi suurimmista esteistä
on aikuisten turvallisuushakuisuus: lasten juokseminen
ja kiipeileminen kielletään kolhujen pelossa.

Tammikuussa 2015 ohjelman kokeiluvaiheessa oli
mukana 15 kuntaa (myös kuusikkokunnat Helsinki,
Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Oulu) sekä noin
70 yksikkötason toimijaa. Tähän mennessä tehty työ
on siis lisännyt jo tuhansien lasten liikkumista!

Toimintakulttuurin muutos edellyttää asenteiden
ja toimintatapojen tarkistamista. Ohjelman avulla
pystymme muuttamaan sekä varhaiskasvatuksen
toimintakulttuuria että arjen pedagogiikkaa
ja tuomaan liikkumisen mukaan kaikkeen
varhaiskasvatustoimintaan.

1. Lapsella on joka päivä oikeus
liikkumiseen ja liikunnan iloon.
Liikunta tulee nähdä lapsen tervettä
kehitystä ja oppimista tukevana
toimintana. Se on kasvun ja
kehityksen, oppimisvalmiuksien ja
oppimisen sekä yleisen terveyden ehto.

Jotta varhaiskasvatuksesta saadaan liikkuvampaa
kaikkialla Suomessa, verkostoon tarvitaan yhä uusia
varhaiskasvatuksen toimijoita, vaikuttajia ja päättäjiä
– toisin sanoen muutoksentekijöitä.
Tule mukaan ja kerro, mikä sinun pieni askeleesi on!

Maksuton, valtakunnallinen ohjelma tarjoaa
konkreettiset, liikkeen lisäämiseen tarvittavat
askelmerkit ja työkalut sekä varhaiskasvattajille
että varhaiskasvatuksen johdolle. Viitoitettua reittiä
voi kulkea omassa aikataulussaan, omien tarpeidensa
ja mahdollisuuksiensa mukaan. Liikunnallisempaan
elämäntapaan siirtyminen tapahtuu yhteistyössä,
pienin askelin.

Rovaniemi

Kunnat

Oulu

Yksiköt

Verkoston työtä on ohjannut alusta lähtien kokeilemisen,
yhdessä tekemisen ja onnistumisen ilo. Tästä kertoo
myös keväällä 2015 julkistetun ohjelman nimi,
”Ilo kasvaa liikkuen!”. Olemme ylpeitä siitä,
mitä olemme saaneet aikaan jo nyt,
ja odotamme innolla tulevaa!

Signaaleja

Ytimessä
5 teemaa

Kiuruvesi

Kenttäpäiväkodit

Varhaiskasvattaja
(kasvattajayhteisö)

Lapsuus
(vanhemmuus)
Kommentointiryhmä, lapset ja
vanhemmat

Kuntayhteistyö

Ulottuvuuksia

Pääsuunnitteluryhmä

Vesilahti

ja Valo

Yhteiskunnallinen
vaikuttaminen

Ilmiöitä

Orientaatiotutkimushanke
Hgin yliopisto

Lapsi

Johtajuus

Turku

Osaaminen
(koulutus)
Arviointisuunnitelma

Mikkeli

Tampere

Vihti
Espoo

Heinola
Kouvola
Järvenpää
Kerava
Vantaa
Helsinki

2. Varhaiskasvattajan
tulee mahdollistaa riittävä
fyysinen aktiivisuus jokaiselle
lapselle jokaisena päivänä.
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on
sekä kasvattaa liikkumaan että
kasvattaa liikunnan avulla. Lapsella
on oltava oikeus lapselle ominaiseen
tapaan olla, elää, toimia ja oppia.
3. Varhaiskasvatuksen
toimintakulttuurin muutos
liikuntamyönteiseksi tapahtuu
sitovalla normiohjauksella.
Uudistuvan lainsäädännön tulisi
nostaa laaja-alainen lasten hyvinvointi
varhaiskasvatuksen perustehtäväksi
sekä kirjata riittävä päivittäinen
leikki ja fyysinen aktiivisuus lapsen
oikeuksiksi.
4. Pedagoginen osaaminen ja
johtajuus on nostettava keskiöön.
Varhaiskasvatuksessa tarvitaan
vastuullisia, pedagogisesti koulutettuja
kasvatuksen ammattilaisia, jotka
ymmärtävät lapsen kasvua, kehitystä
ja oppimista.
5. Liikkeelle on annettava tilaa.
Liikkumisen mahdollistavat sisäja ulkotilat sekä riittävät, myös lasten
itsensä saatavilla olevat, perusvälineet
takaavat virikkeellisen oppimis- ja
liikkumisympäristön.

Verkoston rakenne

Askel kerrallaan kohti suurta muutosta
Verkoston perustaminen
Teemaryhmien toiminta alkaa

2005

2012

Varhaiskasvatuksen
liikunnan suositukset julki

Kannanotto varhaiskasvatuslain
valmisteluun, verkoston ydinteemat

Ensimmäinen
pilotointikierros

2013

Toinen
pilotointikierros

Kolmas
pilotointikierros

2014
“Varhaiskasvattajan pilottityökirja” ja “Lupa liikkua
– johtajalle avaimet onnistumiseen” koekäyttöön

Ohjelman juurrutustyö alkaa. Vuoden lopussa mukana tuhat päiväkotia.
Verkosto vaikuttaa varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmatyöhön.

2015
Kannanotto työryhmän esitykseen
varhaiskasvatuslaiksi

2017
Kuntatyökirja käyttöön

Tavoite: verkosto toimii aktiivisesti, ja ohjelmassa ovat mukana kaikki
Suomen kunnat, 3 000 päiväkotia sekä perhepäivähoidon toimijat.

2020

Itsenäinen Suomi täyttää sata vuotta. Tavoite: alueverkostot ovat muodostuneet, ohjelmassa on mukana
1 700 päiväkotia, ja lisääntynyt tutkimustieto lasten liikkumisesta tukee ohjelman juurtumista.

Itse vaan ei yksin
”Ilo kasvaa liikkuen” -ohjelma auttaa varhaiskasvattajia kehittämään
lasten liikuttamiseen liittyviä asioita itse. Muutoksen avuksi tarjotaan
konkreettisia työkaluja, verkoston tuki sekä alueellisia seminaareja.

• Pienet askeleet. Ajatusmaailma ja toimintatapa,

jossa isot kokonaisuudet pilkotaan pieniksi,
hallittaviksi palasiksi. Pienet askeleet -työkalu toimii
konkreettisena apuna toimenpiteiden suunnittelussa,
kuvaamisessa, arvioimisessa sekä johtopäätösten ja
tarvittavien muutosten tekemisessä.

•

Työkirjat eri toimijoille:
• Kuntatyökirja Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman
rakentamiseen 2015,
• Johtajan työkirja Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman
mahdollistamiseen 2015 ja
• Varhaiskasvattajan työkirja Ilo kasvaa liikkuen ohjelman toteuttamiseen 2015

• Pienten askelten ideaopas (2014) sekä

• Ohjelma-asiakirja. Erityisesti päätöksentekijöille,

keskeisille toimijoille, luottamusmiehille sekä
valtakunnantason, kuntatason ja varhais
kasvatuksen viranhaltijoille suunnattu taustoittava
dokumentti.

• Ohjelman omat nettisivut. Tukimateriaaleja ja

työkaluja ohjelman toteuttamisen avuksi osoitteessa
www.ilokasvaaliikkuen.fi. Ohjelmaan osallistuminen
vaatii kirjautumista.

• ”Ilo kasvaa liikkuen” -seminaarit.

Ohjelmaa jalkautetaan alueellisissa seminaareissa
ja muissa kohtaamisissa eri puolilla Suomea vuoden
2015 aikana.

Raportti pienistä askeleista (2013).
Ladattavissa ohjelman nettisivuilta.
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Ohjelma-asiakirja taustoittaa,
työkirjat toimivat käytännön apuna.
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• Lasten liikkuminen on sisäänrakennettuna päivähoitopäivään
• Henkilökunta on osaavaa ja
innostunutta
• Varhaiskasvatuksen liikunnan
suositukset toteutuvat yksikössä

LAATULUPAUS
ASIAKASLUPAUS

4.RASTI

TOIMINTAKULTTUURI

• Liikkuminen on suunnitelmallista ja
tavoitteellista. Kirjaukset yksikön
vasuihin ja ryhmän vasuihin
• Varhaiskasvatuksen liikunnan
suositukset ovat käytössä yksikössä
• Liikkuminen toteutuu osana arkea

3.RASTI

Ohjelman tukimateriaali
• Hyvät käytännöt verkostosta

•
•
•
•

TOIMINTATAVAT

2.RASTI

Lähtötilanteen kartoitus ja arviointi
Havainnointi
Työyhteisön sitoutuminen
Innostus

Ohjelman tukimateriaali
• Varhaiskasvattajan työkirja
• Johtajan työkirja
Perehdytysmateriaali
• Perehdytyskoulutus työkirjan
käyttöönottoon

LIIKETTÄ!

OIVALTAMINEN

Ohjelman tukimateriaali
• Ohjelma-asiakirja
• Kuntatyökirja
• Kampanjamateriaalit

• Uusia toimintatapoja ja rakenteita
• Oman työn arviointi
• Hyviä käytäntöjä verkostosta

LÄHTÖ

• Kehittämistyö yksikön omista
tarpeista ja lähtötilanteesta
• Nopea liikkeelle lähtö ja kokeilut
• Lapsen osallisuus ja liikkeen
lisääntyminen
• Parisparraus

1.RASTI

Perehdytysmateriaali
• Perehdytyskoulutus pienet
askeleet käyttöön

Tukimateriaali
• Pienet askeleet – lomake

Ohjelman prosessi. Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma etenee askel kerrallaan, kunkin yksikön tilanteen
ja tarpeiden mukaan. Matka jatkuu vielä viimeisen rastin jälkeenkin: kehitettävää riittää aina!

NÄIN SE KÄY!
Lähde mukaan tärkeään ja innostavaan ohjelmatyöhön!
1
Osallistukaa
Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaan:
www.ilokasvaaliikkuen.fi
Osallistuminen on maksutonta.

2

3

Saatte käyttöönne tukimateri
aaleja toiminnan kehittämiseen,
suunnitteluun ja arviointiin.

Kehittäkää omaan toiminta
yksikköönne parhaiten sopivia
toimintatapoja ja toteuttakaa
Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaa
varhaiskasvatuksen arjessa!

Pääsette mukaan valta
kunnalliseen verkostoon.

Lisätiedot: www.sport.fi/varhaiskasvatus • nina.korhonen@valo.fi, heli.ketola@valo.fi
Valo on valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio. Sen yhtenä tavoitteena on,
että jokainen lapsi saa mahdollisuuden innostua liikkumisesta.

Tutkimusmatkalla
varhaiskasvatuksen verkosto

Yhteistyössä:

