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Työpajojen kuvaukset 
Työpajat sopivat kaikille lasten liikuttajille. Osallistuja voi valita laivaseminaarin aikana kolme 
työpajaa, joista yhden tulee olla auditoriossa.  Useat työpajat ovat toiminnallisia, joissa liikutaan, 
joten on hyvä varautua väljiin, liikuntaan sopiviin vaatteisin. Eniten luentomuotoisuutta on 
työpajoissa nro 1 ja 2. Osallistujat otetaan mukaan työpajoihin ilmoittautumisjärjestyksessä. 

 

Työpaja 1: Digisti iloa ja oivalluksia liikkumiseen (AUDITORIO) 
Vetäjä: Johanna Sommers-Piiroinen, Digiloikka leikkiin -työryhmä 
Kuvaus: Työpajassa ideoidaan ja kokeillaan itse erilaisia tapoja hyödyntää digivälineitä ja 
teknologiaa lasten kanssa luovasti ja liikkuen. 
 

Työpaja 2: Minäkin tein tämän! - Osallistava opetus koulussa ja 
varhaiskasvatuksessa (AUDITORIO) 
Vetäjät: Virpi Louhela-Risteelä KT, EO, Metsokankaan koulu sekä Lassi-Pekka Risteelä LTO, 
Lappset Group Oy 
Kuvaus: Osallistavaan opetukseen panostaminen rakentaa lapsen mukaan kuulumisen 
tunnetta. Rohkeus osallistua omana itsenään onnistuu turvallisessa oppimisen ilmapiirissä, 
jossa jokainen huomioidaan sekä yksilönä että osana yhteisöä.  Lapsen mahdollisuus 
vaikuttaa lisää sitoutumista, innostusta ja yrittämisen halua.  Työpajassa luento-osuudet ja 
toiminnalliset harjoitukset vuorottelevat, varaudu liikkumiseen sopivalla vaatetuksella. 
 

Työpaja 3: Taipuisia tarinoita ja huimaa heittäytymistä, tässä ja nyt 
Vetäjät: Teatteri ILMI Ö. / Anne Korhonen sekä Sari Tupamäki 
Kuvaus: Tule riemukkaaseen improvisaatio-työpajaan. Mokaaminen mukavasti sallittua ja 
toivottua. Tule juuri sellaisena kuin olet:) 

 

Työpaja 4: Lukuja liikkuen, tavuja touhuten 
Vetäjät: Virve Välimäki, KM, fysioterapeutti sekä Tuuli Tiainen, fysioterapeutti, lasten 
liikunnan asiantuntija 
Kuvaus: Lukuja liikkuen, tavuja touhuten -työpaja antaa vinkkejä ja välineitä siihen, miten 
varhaisia oppimisvalmiuksia sekä esi- ja alkuopetuksen äidinkieltä ja matematiikkaa voidaan 
opettaa ja oppia liikkumalla. Sisältöjä voidaan käyttää myös oppimista tukevan kerho- ja 
aamu/iltapäivätoiminnan osana. Työpaja virittää uusia näkökulmia motoriikan ja kognitiivisten 
taitojen yhdistämiseen erilaiset lapset ja oppimistyylit huomioon ottaen. 

Työpajan sisältö: 
- Miksi liike tulee ottaa mukaan oppimiseen? 
- Oppimisvalmiuksia tukeviin leikkeihin tutustuminen 
- Ideoita äidinkielen ja matematiikan opettelemiseen liikkumisen avulla 
- Vinkkejä toimintatavan käyttöönottoon omassa työyhteisössä 



Työpaja 5: Ulos oppimaan –ideoita liikunnalliseen ulko-opetukseen 
Vetäjä: Heikki Hurskainen, Liikuntatieteiden maisteri & Ulos oppimaan! -kouluttaja 
Kuvaus: Käytännön ideioita opetussuunnitelman toteuttamiseen pelaillen, leikkien ja 
ennen kaikkea liikkuen. Toiminnallisia harjoitteita sovellettavaksi eri oppiaineisiin niin ulos 
kuin sisällekin. Ylös, ulos ja oppimaan!  

 

Työpaja 6: Posket punaisiksi pienessä tilassa! 
Vetäjä: Satu-Maria Ruotsalainen, yrittäjä, erityisliikunnanohjaaja, varhaiskasvatuskouluttaja 
Kuvaus: Työpajassa pyritään hahmottamaan pienenkin tilan suuria mahdollisuuksia 
päivittäiselle omaehtoiselle ja ohjatulle liikkumiselle. Pienessäkin tilassa helpoilla oivalluksilla 
saadaan sydän pamppailemaan ja hengästymistä aikaiseksi. Tule liikkumaan käytännön 
pajaan tuttuja leikkejä, jotka ovat muokattu pieniin tiloihin sopiviksi. 

 

Työpaja 7: Motoriset perustaidot, niiden havainnointi ja taidon oppimisen 
tukeminen 
Vetäjä: Johanna Pekkanen, Innostun liikkumaan –hanke 
Kuvaus: Työpajassa avataan lyhyesti motoristen perustaitojen käsitettä ja millaisia motorisia 
haasteita lapsilla voi olla. Pohditaan kuinka motorisia perustaitoja voi havainnoida arjen eri 
tilanteissa ja miten taidon oppimista voi tukea eri ikävaiheissa Skillilataamon keinoin. 

 

Työpaja 8: Laiva on lastattu 
Vetäjät:  PY Hippaheikki - Myrskyluoto 
Kuvaus: Leikkimielinen kilpailu, jossa osallistujat jaetaan pieniin tiimeihin, jotka 
kisailevat  nopeudesta, nokkeluudesta, yhteistyötaidoista, rohkeudesta... Kokemuksia ja 
seikkailun elementtejä voit hyödyntää omassa työssäsi lasten kanssa. 

 

 

 


