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Huom! Ruotsinkielinen ohjaajan opas sekä 
siirtymäkortit ovat tulostettavissa osoitteessa 
www.nuorisuomi.fi /paivahoito

Hyvä varhaiskasvattaja!
Tänä vuonna Varpaat Vauhtiin! -kampanja järjestetään jo kymmenettä kertaa! Kampanjan ta-
voitteena on saada kaikki lapset liikkumaan suositusten mukaisesti ja innostaa vanhemmat 
liikkumaan yhdessä lastensa kanssa.

Kiitos teille varhaiskasvattajat, että olette ottaneet Vauhtivarpaan mukaan varhaiskasvatuk-
sen suunnitelmiin ja lisänneet lasten liikkumisen mahdollisuuksia päivähoitopäivän aikana! 
Te mahdollistatte pienen lapsen liikkumisen päivähoidossa ja teette arvokasta työtä lasten 
hyvinvoinnin eteen joka päivä.

Olemme saaneet teiltä vuosien mittaa mahtavaa palautetta ja kehittämisideoita, joita on 
otettu huomioon kampanjan suunnittelussa. Viimeiset viisi vuotta 
kampanjassa on käsitelty Varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksia ja 
niiden ottamista käytäntöön. Tämän vuoden kampanja kokoaa yhteen 
edellisten vuosien parhaita ideoita hieman tuunattuina. Suositussivulta 
näette miten eri osa-alueet on tänä vuonna huomioitu, niistä on toivot-
tavasti iloa ja ideoita koko syksyksi.

Uusi lisämateriaali on siirtymätilannekortit, joiden avulla aktivoidaan 
kaikkia lapsia liikkumaan siirtymätilanteissa päivittäin. Kortteja voi 
käyttää monipuolisesti myös osana temppuratoja tai noppatehtäviä. 
Vauhtivarpaan kirjeet korvaa juonellinen tarina yhdelle viikolle. Lapset 
jatkavat tarinoita, joita hyödynnetään seuraavalla viikolla.

Vauhtivarvas seikkailee tänä vuonna myös yhdessä metsän satuolen-
non Metsämörrin kanssa, jonka suomenkielinen toiminta täyttää 20 
vuotta. Metsäretkille on valmiita uusia materiaaleja ja retkitauluja, jotka 
ovat tulostettavissa www.metsamorri.fi  -sivuilla. 

Meiltä on useasti toivottu ideoita alle 3-vuotiaiden liikuntaan. Keskiaukeamalla pienten liik-
kumiseen on valokuvina kuvattu se, miten pientä lasta voi auttaa tekemään itse ja liikkumaan 
arkipäivän aikana. Käsienpesulle lapsi kiipeää ja laskeutuu itse noin 8 kertaa päivähoitopäi-
vän aikana. Mahtava määrä toistoja ja oppimisen mahdollisuuksia!

Palautteissa on toivottu myös motoristen taitojen kehittymisen havainnollistamista. Tässä 
oppaassa kuperkeikka on kuvattuna eri vaiheisiin niin, että harjoittelun voi aloittaa pienten 
ryhmässä arkitilanteissa esim. sylikuperkeikkana. Oikea liikerata jää muistiin ja helpottaa aina 
seuraavan vaiheen oppimista. 

Terveisin – Nuori Suomi ry

Nyt varpaat vauhtiin ja iloa liikkeelle!
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Vauhtivarvas seikkailee! 
• Keskustele lasten kanssa Vauhtivarpaan liikuntaviikoista ja siitä, miten tärkeää on liikkua 

päivittäin. Liikkumaan innostaa Vauhtivarvas, joka pysyy hyvässä kunnossa ja iloisena kun 
näkee liikkuvia lapsia.

• Lue lapsille päivittäin Vauhtivarpaan tarinanalku ja tehkää yhdessä päivän liikuntatehtä-
vät. Tänä vuonna Vahtivarpaan kirjeet korvaa juonellinen tarina, jota lapset voivat jatkaa 
ehdotusten mukaan tai pohtimalla yksinkertaisesti, mitä sitten tapahtui? Voit muokata ta-
rinat ja keskustelunaiheet omalle ryhmällesi sopiviksi.

• Kirjaa ylös lasten ideoita ja tarinoita ja hyödynnä niitä seuraavina päivinä ja viikkoina 
sekä innosta niiden avulla lapsia liikkumaan. Tarinoiden tavoitteena on osallistaa lapsia 
sekä innostaa liikkumaan ja ilmaisemaan itseään. 

• Laita siirtymätilannekortti ja temppupiste sopivaan paikkaan esim. ryhmätilan viereiseen 
eteiseen. Koko viikon ajan joka päivä tehdään sama tehtävä, jolloin toistoja tulee riittäväs-
ti ja aremmatkin lapset uskaltautuvat mukaan. Korteissa on huomioitu kehonhahmotusta, 
aisteja, motorisia perustaitoja sekä liikkumista välineen kanssa. Voit käyttää kortteja valit-
semassasi järjestyksessä.

• Houkuttele ja innosta lapset liikkumaan mahdollisimman paljon ja usein päivän aikana. 
Kannusta lapsia itse keksimään erilaisia tapoja liikkua, onnistua ja pitää hauskaa. Harkitse 
myös, milloin kiellot voi kääntää kannustukseksi.

• Tulosta netistä metsäretkien lisämateriaaliksi Metsämörrin polku -taulut. Polun varrella 
tehdään erilaisia liikuntatehtäviä ja aistiharjoituksia.

• Innosta perheet mukaan ja anna 
heille kampanjan alussa Posket pu-
naiseksi –vihkonen, kerro myös leik-
ki- ja liikuntatreffeistä, joista löytyy 
lisätietoa myös vihkosesta.

• Jutelkaa lasten kanssa kampanja-
viikkojen lopuksi siitä, mikä oli lasten 
mielestä kaikkein kivointa liikkumista.

• Lähetä kampanjan jälkeen postia 
Vauhtivarpaalle. Katso lisätiedot s. 19. 

• Hyödynnä Vauhtivarvasta liikkumisen innoittajana myös kampanjan jälkeen. 
 Löydät edellisten vuosien liikuntavinkit ja mm. joulukalenterin nettisivuiltamme: 
 www.nuorisuomi.fi /liikuntavinkit-1
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Posket punaisiksi 
-viesti vanhemmille 
 
Kampanjamateriaalin mukana on lasten vanhem-
mille jaettavaksi tarkoitettu uudistettu Posket pu-
naisiksi -vihkonen. Sen tavoitteena on innostaa 
perheitä liikkumaan yhdessä ja antaa tietoa liikunnan 
merkityksestä lapsen kokonaisvaltaiselle kehityksel-
le. Vihkosen lähteenä on käytetty varhaiskasvatuksen 
liikunnan suosituksia. Jaathan sen kaikkiin koteihin!

Vihkosen lopussa on Vauhtimadon viikkokalenteri, joka muistut-
taa perheitä 6.10. leikki- ja liikuntatreffeistä. Sen voi laittaa vaikka 
jääkapin oveen. Toivomme, että opas herättää myös päivähoidon 
henkilökunnan keskustelemaan lasten liikunnasta vanhempien 
kanssa. Henkilökuntaa kannustetaan kertomaan vanhemmille päi-
vähoidon päätteeksi, kuinka lapsi on liikkunut, syönyt ja nukkunut.

 Nuoren Suomen Facebook-sivuilla facebook.com/nuorisuomi vanhemmat voivat 
 jakaa kokemuksia lasten liikkumisesta ja jättää omia perheliikuntavinkkejä.

Perheiden omatoimiset leikki- ja 
liikuntatreffi t lauantaina 6.10. klo 10–11
 
Perheet kokoontuvat päiväkodin pihalle lauantaina 6.10 klo 10–11. Päivähoidon henkilökuntaa 
ei paikalla tarvita, vaan perheet tapaavat toisiaan vapaamuotoisesti. Henkilökunta innostaa 
perheitä edellisellä viikolla osallistumaan ja tutut leikit, kuten Häntähippa ja Vauhtivarvaship-
pa ovat treffeille sopivia leikkejä.

Innosta vanhemmat mukaan ja kerro, 
että treffeillä on tärkeä muistaa seuraavat asiat:

•  Toiminta on vapaamuotoista, jossa jokainen vastaa oman lapsensa liikkumisesta ja 
 turvallisuudesta.
•  Lauantaiaamuna on hyvä tarkistaa, että piha on leikkikunnossa.
•  Liikennejärjestelyjä ei tarvita, kun paikalle tullaan kävellen.

Leikki- ja liikuntatreffi en tavoitteena on lisätä lasten ja vanhempien yhteistä liikkumista.
Treffeillä on mahdollisuus tutustua lapsen kavereihin ja heidän vanhempiinsa. Pihalla voidaan 
treffata vaikka aina lauantaisin klo 10-11.

Voit tulostaa vanhemmille suunnatun treffi  -infon, toimintaohjeen ja leikkejä 
nettisivuiltamme www.nuorisuomi.fi /leikkijaliikuntatreffi t
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Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset perustuvat varhais-
kasvatussuunnitelman perusteisiin ja ne tukevat osaltaan ”vasun” 
toteutumista. Suositukset ovat myös tämän kampanjan suunnittelua 
ohjannut asiakirja. Tässä kuviossa suosituksia on pohdittu ja avattu 
käsitekartan tyyliin. Vauhtivarvaspalluroissa näet, miten suositukset 
on huomioitu tämän vuoden kampanjassa.

Varhaiskasvatuksen  
liikunnan suositukset

SUUNNITTELU
Tavoitteellista

liikuntakasvatus
päivittäin

Vuodenaikojen 
mukaiset liikunta-
mahdollisuudet: 
luistelu, hiihto, 

pihatyöt, 
pulkkamäki

Om
ohj

jä

Lasten innostaminen 
liikkumaan

Liikkuminen puheeksi 
lapsen vasu-keskusteluissa 

ja päivittäisissä 
keskusteluissa

Arkikäytäntöjen 
pohtiminen 

työyhteisössä

 Vähän 
liikkuvien lasten 
erityishuomiointi

Lasten taitojen 
kehittymisen seuranta 

ja arvioiminen 

Erilaiset yhteiset 
tapahtumat, kuten 

juhlat ja pihatalkoot 
ovat lapselle hauskoja 

yhdessäolon ja 
liikkumisen hetkiä

YHTEISTYÖ
vanhempien 

kanssa

MÄ
Kaks

liikun
p

Kasva
toim

ja

Liikku
ja te

Liikunnan
avulla oppimi

• Vauhtivarpaan   
 tarinanalut
• Lasten oma hippa 
 ja tarinat

• Posket punaisiksi   
 -vihkonen vanhemmille
• Leikki- ja liikuntatreffi t 
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U
a 
sta 

maehtoisen ja 
atun liikunnan 

ärjestäminen

Liikkumisesta iloa 
ja hyvää oloa.

Liikkumisen 
huomioiminen 

siirtymä- ja 
odotustilanteissa

ÄÄRÄ
si tuntia 
taa joka 
äivä

LAATU
Monipuolista 
liikuntaa eri 

ympäristöissä 

VÄLINEET
Liikuntavälineet 
lasten saatavilla

YMPÄRISTÖ
liikuntaan 

houkuttelevaksi 

Ympäristöattajan
minta

Liikkuminen on 
lapselle ominainen 

tapa toimia

Piha on haasteellinen ja 
kiehtova liikuntapaikka

Luistelu- 
ja pelikenttä, 
leikkipuisto 
ja uimahalli 

Lähiluonto 
ja metsä 

Sisätilojen 
monipuolinen 
liikuntakäyttö; 

auloja ja käytäviä 
liikkumiseen 

sopiviksi

Päivittäiset liikuntamahdollisuudet: 
kiipeily, temppuilu, mailapelit, 

ruutuhypyt ja pihaleikit

Liikkuminen on 
lapselle tarve, 

kuten syöminen 
ja nukkuminen

Lapsen motoriset perustaidot 
a oman kehon hallinta kehittyvät.

Riittävä ja muunneltava 
perusvälineistö

Kierrätysmateriaalit ja 
itse tehdyt välineet

Liikuntaväline
= leikkikalu

Teippiruudukot 
käytävillä

uminen on hyvinvoinnin 
erveen kasvun perusta

nen

Lapselle tärkeää

• Metsäretki ja   
 geokätkentä
• Metsämörrin polku
• Sisäkartoilla 
 timantin piilotus

• Keppihevoset

• Siirtymätilannekortit
• Omaehtoinen ja 
 ohjattu liikkuminen   
 joka päivä

• Auta minua 
 tekemään itse
• Kuperkeikan eri 
 vaiheet

Nuori Suomi ry, Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Opetusministeriö ovat yhdessä asiantuntijatyöryhmän 
kanssa tehneet Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset. Suositukset ovat luettavissa kokonaisuudes-
saan Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla www.stm.fi  kohdassa julkaisut 2005:17.
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MAANANTAI

Leikitään pihaleikkejä omalla pihalla

• Jutelkaa Vauhtivarvas-viikoista s. 4 ohjeiden mukaisesti.
• Lue Vauhtivarpaan tarinanalku lapsille ja anna lasten keksiä itse miten tarina jatkuisi.
• Leikkikää ulkona lasten itse keksimää hippaa.
• Kerro vanhemmille Vauhtivarvas-viikoista ja anna heille Posket punaisiksi -opasvihkonen 

kädestä käteen hakutilanteessa.

Päivän tehtävä:  

Kehittele lasten kanssa uusia liikuntaleikkejä ja hippoja. Lapset keksivät eri osa-alueille tehtä-
vät: kiinniottaja, kiinniotettavat, pelastustapa, turva ja alue.  Esim. lasten keksimä hippa: 
Kuka juoksee karkuun?  kissat. Kuka ottaisi kiinni?  koirat. Miten voisi pelastaa? Kissat 
jäävät kehräämään paikoilleen ja kun toinen kissa tulee siihen, niin sitten saa taas lähteä 
juoksemaan. Kun pelastaa niin on turvassa. Onko turvapaikkaa? On se on kissojen pesä, joka 
on merkitty vanteella. Vain yksi kissa voi olla pesässä kerrallaan.

HURJA TAKAA-AJO

Vauhtivarvas oli mahdottoman iloinen: hän oli saanut lahjaksi pallon. Sellaisen, jossa oli hienoja sini-
siä, punaisia ja keltaisia raitoja. 
Ai niin... kai sinä muistat Vauhtivarpaan? Sen Menokasmetsässä asuvan, makaronilaatikosta ja lan-
tusta pitävän vauhtiveikon? Veijarin, jonka varpaita kuumottaa ja jonka pää muuttuu päärynäksi, jos 
hän ei saa tarpeeksi liikuntaa? 
No niin... Vauhtivarvas leikki pallolla naapureidensa Osku-Oravan ja Niilo Näädän kanssa. He olivat 
potkineet, pompotelleet, pujotelleet ja pukkailleet. Nyt vuorossa oli pallohippa. 
Hippa oli hurjan hauskaa! Kaverukset kiipeilivät kivien yli, sukelsivat puunrunkojen ali ja tekivät huikei-
ta harhautuksia. Kunnes Niilo Näätä yritti osua kovaa vauhtia viilettävään Vauhtivarpaaseen – ja heitti 
ohi. Pallo lensi komeassa kaaressa Vauhtivarpaan yli ja putosi tiheään pajukkoon.
Kolmikko säntäsi pallon perään ja raivasi tiensä pajukon keskelle. Siellä heitä odotti kerrassaan me-
hevä yllätys.

Miten tarina jatkuu?

Ehdotus 1
Pallosta ei näkynyt jälkeäkään, mutta pajukon 
keskelle oli ilmestynyt valtava arkku. Vauhtivar-
vas, Osku-Orava ja Niilo Näätä katsoivat toisiaan 
ällistyneinä ja hieman peloissaan – mutta eivät 
voineet vastustaa kiusausta. Yhteisvoimin he ra-
ottivat arkun kantta ja kurkistivat sisään...

Keskustelunaiheet: 
Miltä kaikkea pallon kanssa voi tehdä? Millaisia hippaleikkejä olet leikkinyt? Keksitäänkö yhdessä ihan 
uusi hippa?

Ehdotus 2
Pallo oli kuin olikin lentänyt pajukkoon. Mutta 
kun Vauhtivarvas kumartui nostamaan aarret-
taan, hän huomasi sen vieressä ohuen, pitkän-
mallisen esineen. 
”Sehän on huilu!” hän huudahti, nosti huilun 
huulilleen ja puhalsi. Silloin tapahtui jotakin ih-
meellistä... 

SEIKKAILU ALKAA
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TIISTAI

Piilotetaan timantteja ja tehdään keppihevoset

• Lue Vauhtivarpaan tarinanalku lapsille ja anna lasten keksiä itse miten tarina jatkuisi.
• Tehkää omia keppihevosia, pyydä kotoa materiaaleja. 
• Piirrä päiväkodin sisäkartta tai kopioi se esim. pelastussuunnitelmasta. Voit helpottaa 

karttaa merkitsemällä eri ryhmien eteiset erilaisin koodein. Anna lasten pareittain piilottaa 
ja etsiä timantteja kartan avulla.

PUNAISEN JALOKIVEN ARVOITUS

”Miten mahtava syysaamu!”, tuumasi Vauhtivarvas ja haukotteli makeasti. Hän oli nähnyt vatsanpoh-
jaa kutkuttavia lentounia, eikä olisi millään halunnut lopettaa niiden katselemista. Nyt Vauhtivarvas oli 
kuitenkin saanut silmänsä auki ja ryhtynyt venyttelemään kaikkia kahdeksaa jalkaansa. 
”Taidanpa patikoida aamiaisen jälkeen kirjastoon ja lainata pari kuvakirjaa”, hän päätti. 
Kirjastoon vei mukava, leveä polku. Aurinko lämmitti selkää, puista pudonneet lehdet tanssivat tuu-
lessa, ja muheva multa tuoksui ihanalta. Vauhtivarvas taittoi matkaa reippain askelin. Tällä vauhdilla 
kirjaston nurkka tulisi näkyviin ihan pian!
Juuri silloin Vauhtivarvas näki jotakin yllättävää. Hän pysähtyi niin äkisti, että takimmaiset jalat törmä-
sivät etummaisiin ja meinasivat kaataa Vauhtivarpaan kertakaikkiaan kumoon! 
Keskellä polkua lepäsi tulenpunainen kivi. Se hehkui auringonvalossa niin loistavana ja kauniina, että 
Vauhtivarpaan silmäkulmasta vierähti kuin varkain liikutuksen kyynel. 
Vauhtivarvas nosti kiven varovasti maasta ja mietti, mistä se mahtoi olla peräisin. Taikurin sauvasta? 
Kuningattaren kaulakorusta? Tai kenties rosvopäällikön turbaanista?

Miten tarina jatkuu?

Ehdotus 1
Vauhtivarpaan mietiskelyn keskeytti polulta kan-
tautuva merkillinen kumu. Ääni lähestyi ja voi-
mistui, ja pian Vauhtivarvas tajusi, mistä se lähti: 
häntä kohti laukkasi täyttä vauhtia hevonen!

Keskustelunaiheet: 
Vauhtivarvas meni kirjastoon kävellen. Mikä on sinun mielestäsi nopein / 
hengästyttävin / hauskin tapa liikkua paikasta toiseen? 

Ehdotus 2
Vauhtivarvas pyyhkäisi kivestä pölyt laittaakseen 
sen reppuunsa. Silloin tapahtui jotakin uskoma-
tonta: kivi alkoi puhua!

9

stä
ahtui jotakin
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KESKIVIIKKO

Lähdetään metsään piilottamaan aarre

• Lue Vauhtivarpaan tarinanalku lapsille ja anna lasten keksiä itse miten tarina jatkuisi.
• Tee retki- ja turvallisuussuunnitelma.
• Hanki aarrepurkki eli pakastepurkki, jossa on kansi. 
• Lähtekää retkelle ja piilottakaa aarre. Kirjoita ylös ohjeet aarteen löytämiseksi.
• Piirtäkää omat aarrekartat, johon on merkitty aarteen sijainti.
• Kerro vanhemmille metsään piilotetusta aarteesta ja haasta heidät etsimään aarre 

yhdessä omien lastensa kanssa.

AARREKÄTKÖN JÄLJILLÄ 

Vauhtivarvas kurkisti ulos ikkunasta. Koko yön kestänyt rankkasade oli vaihtunut pehmeäksi tihkuksi. 
Vauhtivarvas veti saappaat jalkoihinsa, juoksi ulos ja loikki lätäkköön.  
”Mitä jos rakentaisin purjelaivan!” hän keksi. ”Veistän laivan männyn kaarnasta,  kepistä tulee hyvä 
masto ja tammen lehdestä purje!” 
Vauhtivarvas päätti aloittaa rakennustarpeiden etsimisen läheisestä mäntymetsiköstä – mutta ei 
päässyt nikkaroinnissaan alkua pidemmälle. Hänen huomionsa vei puun juurella istuva olento, joka 
tutki kädessään olevaa paperia. 
”Hei, minä olen Vauhtivarvas. Mikä sinun nimesi on?” Vauhtivarvas kysyi ihastuksissaan. Uudet tutta-
vuudet olivat parasta, mitä hän tiesi – heti vanhojen ystävien jälkeen.
Pieni olento havahtui, nousi seisomaan ja puhkesi leveään hymyyn.
”Minä olen Metsämörri. Ja sinä tulit kuin tilauksesta. Minulla on aarrekartta, ja olisi mukava saada 
seikkailuseuraa. Lähdetkö mukaan?” 
”Takuulla!”, Vauhtivarvas hihkaisi. Ja niin kaverukset lähtivät matkaan.

Miten tarina jatkuu?

Ehdotus 1
Vauhtivarvas kulki edellä, Metsämörri aivan hä-
nen kannoillaan. 
”Nyt ollaan jo tosi lähellä”, Vauhtivarvas sanoi ja 
kääntyi tohkeissaan Metsämörriin päin. Mutta 
Metsämörriä ei näkynyt missään.

Keskustelunaiheet: 
Koska viimeksi hyppelit vesilätäkössä? Miksi se on niin hauskaa?
Mitä muuta ulkona voi tehdä sadeilmalla?

Ehdotus 2
Mitä lähemmäs kartan osoittamaa paikkaa Vauh-
tivarvas ja Metsämörri tulivat, sitä enemmän 
perhosia heidän vatsassaan lenteli. Viimein he 
saapuivat perille: isolle, pyöreälle kivelle. Kiven 
päällä istui...
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Aarteen piilotusta geokätköilyn tavoin

• Pakatepurkkiin laitetaan pieni vihko tai paperinpala, johon löytäjät voivat kirjoittaa omat 
puumerkkinsä ja tsemppiviestinsä muille. Kirjoita purkin päälle: ”Tämä ei ole roska vaan 
päiväkoti XX:n geokätkö. Anna sen olla, että muutkin voivat sen löytää”. Kirjoittakaa yh-
dessä sopimanne viesti aarrepurkin paperiin eli lokikirjaan. Laita myös pieni kynä purkkiin.

• Piilottakaa aarre metsään retken yhteydessä. Retken jälkeen piirtäkää yhdessä lasten 
kanssa kartat, joihin aarre on merkitty. Haastakaa lasten perheet lähtemään metsään ja 
yhdessä etsimään piilottamanne aarre.

• Ryhmän aikuinen kirjoittaa vielä lyhyet ohjeet, jotta perheet löytävät aarteen vaikka kartan 
avulla se ei löytyisikään. 
- Esim. Mene lähimetsään. Kävele polkua pitkin 50 isoa as-

kelta ja käänny ison kiven kohdalta oikealle. Jatka eteen-
päin yhden kumpareen yli ja yhden oksan ali. Etsi aarre 
ison kuusen juurelta salaperäisestä kätköstä. Kirjoita pa-
periin omat nimikirjaimesi ja viestisi. Piilota aarre takaisin 
ihan samaan paikkaan, josta löysit aarteen jotta muutkin 
voivat sen löytää.

• Voitte myös vaihtaa ohjeita naapuripäiväkodin kanssa ja et-
siä heidän piilottamansa aarteen yhdessä lapsiryhmän kans-
sa.

Geokätköily on maailmanlaajuinen ulkoiluharrastus, jossa etsitään satelliittipaikannusta tai karttaa hyödyntäen geokätköiksi kutsuttuja rasioita. 
Omat tunnukset voi luoda maksutta geokätköilysivustolla: www.geocache.fi . Kätköt ilmoitetaan koordinaateilla, jotka syötetään gps-paikanti-
meen. Lue lisää geokätköilystä ja Metsämörritoiminnasta suomenlatu.fi . 

Palautetta ja ideoita geokätkeilystä:

• Jaoimme oikeita suunnistuskarttoja geokätköstä lähi-
päiväkoteihin, alueemme perhepäivähoitajille ja koteihin. 
Kätköllä vieraili kymmeniä aarteenetsijöitä ja lähes kaik-
ki ryhmämme lapset vanhempineen. Suosio oli huikea! 
Vauhtivarvasviikot päättyivät geokätkölle lähipäiväkodin 
eskariryhmän kanssa yhteisliikuntajuhliin.

 
• Geokätkö muutettiin ryhmien omiksi tarinakätköiksi, joissa oli vihko, kynä ja tarinan 

alku, perheet jatkoivat tarinaa, josta muodostui ryhmän oma tarina, tarina kirjoitettiin 
puhtaaksi ja jaettin lapsille.

 
• Eräs vanhempi laittoi piiloittamamme aarteen myös oikeaksi geokätköksi ja koordi-

naatit nettiin jne. Lisäksi jotkut vanhemmat innostuivat etsimään lähialueella olevia 
muitakin ”virallisia” geokätköjä.

 
• Lapset myös innostuivat ”kätköilystä” niin, että leikkivät pihassa sitä mm. niin että 

yksi piilotti lapion jonnekin, sitten piirrettiin kartaksi pelkkä nuoli maahan, joka osoitti 
suunnan josta ”kätkö” löytyy. Sitten kaveri kävi etsimässä kätketyn lapion.
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TORSTAI

Jumpataan pimeydenkarkoitusjumppaa ja karkkitehdasta

• Lue Vauhtivarpaan tarinanalku lapsille ja anna lasten keksiä itse miten tarina jatkuisi.
• Keksikää pimydenkarkoitusjumppa ja tehkää karkkitehdas jummpasalissa.

MAAILMAN PARAS PIMEYDENKARKOITUSKONSTI 

Oli torstai. Tajuttoman, toivottoman, tuskastuttavan tylsä torstai. Vauhtivarvas ei meinannut miten-
kään saada itseään liikkeelle. 
”Mikä minua oikein vaivaa?”, hän ihmetteli. ”Olenkohan tulossa kipeäksi?” 
Mutta ei Vauhtivarvas kipeä ollut. Nenä ei vuotanut, kurkku ei ollut karhea, eikä kuumeesta ollut tie-
toakaan. Oli vain pimeyden mukanaan tuoma Valtava Väsymys.
Vauhtivarvas mietti, miten saisi puhtinsa takaisin. Ja lopulta hän keksi ratkaisun: 
hän järjestäisi itselleen ja ystävilleen PIMEYDENKARKOITUSJUMPAN! 
Vauhtivarvas tunsi itsensä hetipaikalla paljon pirteämmäksi. Ja ennen kuin päivä oli puolessa, kaverit 
olivat kasassa ja jumppa täydessä vauhdissa.
”Yy-kaa-koo, hyppy-kaks-kolme!” Vauhtivarvas huuteli ja näytti ystävilleen mallia. Tassut tömähteli-
vät, hännät heiluivat, ja hymyt sen kun levenivät. Tämän parempaa pimeydenkarkoituskonstia ei ollut 
olemassakaan!  

Miten tarina jatkuu?

Ehdotus 1
Kaverusten jumpatessa metsäaukion laidalle il-
mestyi yksinäinen hahmo...  

Keskustelunaiheet: 
Millaisia jumppaliikkeitä sinä olet tehnyt? Millainen olisi maailman paras pimeydenkarkoitusjumppa?

Ehdotus 2
Kesken jumpan taivaalta alkoi kuulua merkillistä 
viuhunaa. Se voimistui voimistumistaan, kunnes 
keskelle aukiota putosi rämähtäen jotakin isoa ja 
kiiltävää. Hetken hiljaisuuden jälkeen kuului kirs-
kahdus: hökötyksen kyljestä aukesi ovi, ja ulos 
astui…
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Karkkitehtaalla:

1. Karkkitehtaalla tutustumme karkkileipuriin, joka tekee hetkessä herkullisia na-
musia. Hän näyttää mallia kuinka karkkimassaa vatkataan. Lapset istuvat piirissä 
ja kertovat minkä oman aineksen lisäävät karkkitaikinaan.  Tehdään käsillä heittoliikkeitä 
piirin keskustaan ja lisätään kaikki ainekset näkymättömään jättikulhoon. Laskeudutaan 
kyynärnojaan ja pyöritään vuorotahtiin jalkoja kuin pyöräiltäisiin. Tehdään hitaita ja nopeita 
liikkeitä etu- ja takaperin sekä mutkitellen oikealle ja vasemmalle

2. Karkkimassa tulee taputella tasaiseksi levyksi. Käydään päinmakuulle ja taputetaan 
lattiaa käsillä ja jaloilla äänettömästi ja voimakkaasti tömistellen.

3. Leipuri kierittää karkkimassan pitkäksi tangoksi. Kierähdetään päinmakuulta oikean 
kyljen kautta ympäri takasin päinmakuulle. Kokeillaan molempia suuntia.

4. Venytetään karkkimassaa pystyasennossa, mutta mitä tapahtuukaan – karkkimas-
sa on vielä lötköä! Noustaan varpaiden varaan seisomaan ja kurkotetaan kädet niin kor-
kealle kuin ylettyy ja pudottaudutaan rentona kädet edellä, pää lähelle polvia. Toistetaan 
muutaman kerran.

5. Karkkimassa tulee paloitella pieniksi karkkipaloiksi valtavilla erikoissaksilla. Teh-
dään seisten kehosta X-asento  ja I-asento. Pikku hiljaa voidaan nopeuttaa liikettä, jolloin 
syntyy haara-perushyypy .

6. Karkit tarkistetaan vielä karkkikoneessa, jotta ne voidaan pakata karkkipusseihin 
ja toimittaa karkkikauppoihin. Karkkikoneessa on erikoisia vipuja, vempaimia, rat-
taita, liukuhihnoja ja putkia. Mitenköhän karkit kulkevat koneessa? 

7. Karkit lähtevät kulkemaan koneessa. Rakennetaan yhdessä monipuolinen temppurata 
arki- ja liikuntavälineistä, korostaen toistojen määrää ja jatkuvaa liikettä ilman odotuksia. 

 • kieriminen ja kuperkeikkoja, matolla
 • ryöminen ja konttaaminen etu- tai takaperin tunnelin läpi
 • tasapainoilu, hernepussin tai pehmolelun päällä
 • hyppääminen maton viivojen tai esteen yli
 • heittäminen hernepussi tai pehmolelu laatikkoon/ämpäriin
 • oma temppu: esim. kiipeily ja roikkuminen puolapuilla
 • päinmakuulla käsillä vetäminen penkkiä pitkin
8. Karkkitehdas suljetaan ja karkkileipuri siivoaa apulaisten kanssa paikat kuntoon 

seuraavaa päivää varten. Siivotaan yhdessä välineet paikoilleen ja levähdetään lattialle 
Vauhtivarpaan suosikkikarkin muotoon. Jokainen saa keksiä itse millainen on Vauhtivar-
paan lempikarkki.  Ohjaaja käy herättelemässä lapsia piirtäen karkin muodon lapsen vat-
san tai selän päälle.
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PERJANTAI

Pidetään liikkumiskekkerit päiväkodin pihalla

• Vauhtivarpaan ensimmäinen vauhtiviikko päättyy perjantaina päiväkodin pihalla 
 tapahtuviin liikkumiskekkereihin.
• Leikkikää viikon aikana tutuksi tulleita leikkejä päiväkodin pihalla ja järjestäkää 
 keppihevoskisat.

VAUHTIVARVAS JÄRJESTÄÄ JUHLAT

Vauhtivarvas raotti ensin toista ja sitten toista silmäänsä. Kyllä, oli aamu. Takana oli jälleen yksi viikko 
– ja millainen viikko se olikaan ollut! Jokainen päivä oli tuonut tullessaan uskomattoman seikkailun ja 
uusia tuttavuuksia. 
”Tätä pitää juhlia”, Vauhtivarvas totesi ja päätti järjestää jo samana iltana nyyttikestit vanhoille ja uu-
sille ystävilleen.
Kaikki kutsutut saapuivat paikalle. He kantoivat juhlapöytään lempiherkkujaan, maistelivat toistensa 
tuomisia ja leikkivät lempileikkejään. Ohjelmassa oli ainakin hippaa ja sokkoa, piilosta ja pantomiimia 
sekä tervapataa ja tanssiesityksiä. Nämä olivat kaikkien aikojen parhaat kekkerit!
Ohjelman kohokohta oli keppihevoskisa. Vauhtivarvas oli merkinnyt radan, josta jokainen vuorollaan 
yritti suoriutua mahdollisimman nopeasti. Jäljellä oli enää Niilo Näätä.
”Paikoillanne, valmiina, NYT!” huusi Vauhtivarvas ja käynnisti sekuntikellonsa. Niilo säntäsi matkaan 
ratsunsa kanssa ja katosi pian kääntöpisteenä toimivan suuren tammen taakse.  

Miten tarina jatkuu?

Ehdotus 1
Muut vieraat huusivat kannustushuutoja ja odot-
tivat näkevänsä Niilon hetkenä minä hyvänsä. 
Mutta Niilo ei tullut takaisin. Mihin ihmeeseen 
hän oli kadonnut?

Ehdotus 2
Kohta ratsukko kiisi takaisin päin muiden vierai-
den hurratessa. Niilo ei kuitenkaan ollut yksin: 
hänen kannoillaan laukkasi... 
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Liikuntaleikkejä 
Vauhtivarpaan seikkailuviikoille

 
Vauhdikas Vauhtivarvas
Valitaan yksi tai useampi Nopsajalka ja Jähmettäjä, muut leikkijät ovat Vauhtivarpaita.
Sovitaan leikkialueen rajat. Leikinvetäjä antaa Jähmettäjälle luvan lähteä ottamaan Vauhti-
varpaita kiinni, kun Jähmettäjä koskettaa, pysähtyy Vauhtivarvas paikalleen jähmettyneenä. 
Nopsajalka voi pelastaa jähmettyneet Vauhtivarpaat koskettamalla heitä, jolloin he muuttuvat 
jälleen Vauhtivarpaiksi. Vaihtakaa leikkijöiden rooleja sopivan ajan kuluttua.

Hyttynen/Itikka
Yksi leikkijöistä valitaan hyttyseksi. Liikkuessaan hyttynen heiluttaa siipiään, eli käsiään ja 
inisee iiii….iiiii…iiiii. Kun hyttynen koskettaa leikkijää, muuttuu hänkin hyttyseksi ja jatkaa kiin-
niottamista. Lopulta kaikki leikkijät ovat muuttuneet hyttysiksi. 

Oravan talvivarasto
Valitaan kaksi oravaa tai oravapariskuntaa. Kummallekin oravalle tai parille valitaan pesä. 
Muut leikkijät ovat käpyjä, joita oravat etsivät varastoidakseen ne talven varalle.
Kävyt piiloutuvat maastoon, oravat pitävät sillä aikaa silmänsä kiinni. Käpyjen piilouduttua 
leikinvetäjä antaa oraville luvan lähteä etsimään käpyjä. Oravat kuljettavat löytämänsä kävyt 
yksi kerrallaan pesäänsä. Kävyt eivät tietenkään pysty pakenemaan tai vaihtamaan piiloa lei-
kin aikana. Lopuksi lasketaan kumpi orava tai oravapariskunta löysi enemmän käpyjä talviva-
rastoonsa.

Lisää liikuntavinkkejä eri toimintaympäristöihin löydät helposti: 
www.suunnittelenliikuntaa.fi   

Metsämörrin polku
Metsämörri on metsässä asuva eläinten ja 
lasten ystävä, joka osaa puhua eläinten kans-
sa. Metsämörritoiminnassa lapset kiintyvät 
luontoon omien kokemusten, aistielämysten 
ja vuorovaikutteisen toiminnan kautta. 
Tulosta www.metsamorri.fi -sivuilta käyttöösi 
16 Metsämörrin polku –taulua, joita voit käyt-
tää metsäretkillä monipuolisesti hyödyksesi.
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Keppihevosilla kohti seikkailua!
Keppihevoset innostavat kaikenlaisia lapsia liikkumaan ja leikkimään. Hyödynnä kepparit 
kampanjan seikkailuissa. Hoitamisen lisäksi keppareilla ratsastetaan ja voidaan kilpailla. 
Pihassa voi olla talli, laidun ja esterata. Talli sopii leikkimökkiin tai ulkoleluvaraston nurkkaan. 
Esteradan voi rakentaa esim. sählymailoista, ämpäreistä ja naruista. Ratatouhuista ja kisoista 
innostuvat pojatkin. Omilla keppareilla voi laukata myös päiväkotimatkoja vauhdikkaasti.

Kepparin valmistus:
• Iso villasukka kepparin pääksi 
• Vanua, vaahtomuovia, sanomalehteä, talouspaperia tai esim. kankaanpaloja täytteeksi
• Harjanvarsi, maila tai sopiva keppi metsästä varreksi
• Ilmastointi- tai kangasteippiä pään kiinnittämiseen varteen
• Kangasta silmiksi ja korviksi, silmät voi liimata sukkaan
• Villalankaa, köysinarua tai turkista harjaksi
• Kepparin suitset voi valmistaa narusta, köydestä tai nahasta
• Koristelu oman maun mukaan

Keppihevonen aaltopahvista:

• Leikkaa aaltopahvista kaksi samankokoista palaa ja niittaa palat 
vastakkain, jättäen sählymailan kokoinen aukko toiseen päätyyn. 
Rei’itä pahvin yläosaan aukkoja ja pujota niistä langan tupsuta 

 harjaksi. Leikkaa aaltopahvista korvat, liimaa silmät ja kiinnitä 
 nauhasta suitset. 

Lähde ja lisää vinkkejä: 
Venla-Maija Uutela ”Keppari -keppihevosten maailma” 2010
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Ratsastustunti
• Välineenä voidaan käyttää keppihevosta, 

mutta ilmankin pärjää.
• Sovitaan/piirretään maahan ratsastusken-

tän/maneesin rajat.
• Aikuinen voi ainakin aluksi toimia ratsas-

tuksen opettajana.  
• Jokainen hevonen menee opettajan osoit-

tamalle paikalle maneesin reunoille. 
• Ratsastuksenopettajan merkistä hevoset 

lähtevät kiertämään maneesia ratsastuksen  
opettajan ohjaamalla tavalla:

 -  hevonen hallussa ja koottuna = seistään polvet hieman koukussa ryhdikkäästi selkä
  suorana ja hartiat alhaalla
 käynti = kävely, ravi = rauhallinen juoksu/hölkkä/polvennostojuoksu, 
 laukka = laukka-askelia, kiitolaukka = laukka-askelia niin lujaa kuin pääsee
• Maneesiin voi rakentaa myös erilaisia esteitä ja opetella liikkumista diagonaalissa 
 maneesin kulmasta kulmaan.  Tunnin lopuksi opettaja käy taputtamassa ja kehumassa 
 jokaisen hevosen.

Ratsastustunti maastossa
Leikitään kuten seuraa johtajaa, mutta keppihevosilla. 
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Uudet siirtymätilannekortit!
 
Ota käyttöösi, vuoden jokaiselle viikolle oma tehtävä!

• Siirtymätilanne = rata, temppupiste tai lähtöliikuntaa, joka tehdään yksin, kaverin kanssa 
tai aikuisen avustuksella. Laita kuvakortti esille sovittuun paikkaan esim. lattialle ja rata 
siihen perään.

• Joka päivä, koko viikon ajan on sama siirtymä eli toistoja tulee riittävästi ja arkakin lapsi 
uskaltaa mukaan, kun tehtävä ei muutu joka päivä 

• Jokaisen lapsen on ”pakko” tehdä siirtymä oppiminen 

• Lapsi saattaa jättää hänelle vaikean tehtävän tekemättä, mutta aikuinen auttaa aina onnis-
tumaan

• Samaa tehtävää voidaan monipuolistaa eri liiketekijöillä (suunta, taso, voima, aika, suhde) 
ja jumpassa ja siirtymässä voi opetella samoja asioita. Myöhemmin tutut siirtymät voi yh-
distellä vaikka jumpparadaksi. 

• Jotta siirtymätilanteet hyödynnetään erilaiseen liikkumiseen ja oppimiseen, kannattaa 
 nimetä vastuuhenkilö omasta ryhmästä esim. maanantain iltavuorolainen suunnittelee ja 

toteuttaa koko viikon siirtymätilanteet

Kehonosan tunnistaminen

KOSKETA MERKKEJÄ KÄDELLÄ TAI JALALLA.

Kieriminen

KIERI ALAMÄKEEN PATJAN PÄÄLLÄ.

Tunto

KULJE KONTTAUSRADALLA JA TUNNUSTELE 
ALUSTOJA.

Vierittäminen

VIERITÄ PALLOA PENKKIJONOA 
PITKIN.
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Vinkkejä alle 3-vuotiaiden liikuntaan     
Alle 3-vuotiaiden liikunnan lähtökohtana on oma keho ja sen hallinta. Liikkuminen on koko-
naisvaltaista toimintaa ja leikkiä, joiden avulla lapsi oppii hahmottamaan omaa kehoaan ja 
liikkumistaitojaan. Liikkumisen perustaitojen oppimiseen tarvitaan tuhansia toistoja. Yhdiste-
lemällä erila isia helppoja perustehtäviä saat lukuisia ryhmäsi kehitystasoon soveltuvia haus-
koja liikuntahetkiä. Hyvän kehonkuvan syntyminen on keskeinen edellytys mm. myönteisen 
minäkuvan ja itsetunnon kehittymiselle. Muista, että yksinkertainen on monipuolista.

1-2-vuotias on touhukas ikiliikkuja ja väsymätön tutkimusmatkailija. Hän on loputtoman 
utelias ja ehtii kaikkialle. Toisella ikävuodella lapsi nauttii kiipeilemisestä ja piiloleikeistä.  Ai-
kuisen tehtävänä on huolehtia, että lapsi saa leikkiä ja liikkua turvallisessa mutta samalla 
haasteellisessa ympäristössä. Lapsesta on mukavaa kokeilla matalien esteiden ylitystä ja ali-
tusta. Hänestä on kivaa keräillä kiviä, heitellä käpyjä ja hyppiä lätäkössä. Lapsen liikuntaleikki 
on myös lelujen ja arkisten tavaroiden työntämistä, vetämistä ja kantamista.

Katso seuraavalta aukeamalta alle 
3-vuotiaan päiväkotipäivä valokuvina

Valokuvat auttavat oivaltamaan, kuinka lasta 
voi auttaa selviytymään itse arjen tilanteissa 
sekä lisätä lapsen omatoimisuutta ja liikkumis-
ta päivittäin. Pieni lapsi ottaa haltuunsa omaa 
ympäristöään liikkuen ja kokien. 

Postia Vauhtivarpaalle! 

Innosta lapsia piirtämään liikkumisesta ja kirjaa ylös lasten tarinoita 

lähetettäväksi Vauhtivarpaalle. Voit myös kirjoittaa siitä, miten Vauhti-

varpaan tarinat teillä jatkuivat. Kaikille kirjeen lähettäneille Vauhtivarvas 

lähettää kiitoskirjeen vastaukseksi.

Julkaisemme osan meille lähetetyistä posteista nettisivuillamme, face-

bookissa, tilaisuuksissa ja erilaisissa painetuissa tuotteissa. Materiaaleja 

ei luovuteta muiden käyttöön, eikä niitä käytetä kaupallisiin tarkoituksiin. 

Lisää jokaiseen tarinaan tai piirustukseen mukaan lapsen etunimi, ikä ja 

paikkakunta. Kerro asiasta myös vanhemmille.

Lähetä postit Vauhtivarpaalle osoitteella:

Nuori Suomi

Postia Vauhtivarpaalle

Radiokatu 20

00240 Helsinki
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Kuperkeikka eri tavoin
Aikuisen jalkojen päällä kuperkeikka 
• Aikuinen istuu täysistunnassa, lapsi käy kyykkyyn aikuisen 

jalkojen jatkoksi. 
• Lapsi painaa päälaen aikuisen nilkkojen päälle ja samalla 

painaa leuan rintaa vasten. 
• Aikuinen ottaa lapsen lantiosta kiinni ja ohjaa lasta pyörähtä-

mään kuperkeikan aikuisen jalkojen päällä. 

Sylikuperkeikka 
• Aikuinen istuu täysistunnassa jalat yhdessä ja lapsi seisoo 

aikuisen selän takana.  
• Lapsi käy aikuisen oikean hartian päälle makaamaan, vatsa 

olkapäätä vasten tai aikuinen nostaa pienen lapsen oikealle 
hartialleen.  

• Lapsi laskee kädet rennoiksi aikuisen syliin.
• Aikuinen tukee lasta vasemmalla kädellä pään takaa niskas-

ta, jotta lapsen selkä on pyöreä ja oikealla kädellä lantiosta, 
jolloin pyörivää liikettä voi jarruttaa.

• Lapsi pyörähtää aikuisen jalkojen päälle selälleen.

Kuperkeikka penkiltä 
• Lähtöasennossa lapsi on polvi-istunnassa penkin päällä ja 

laittaa kädet penkiltä alas mattoa vasten. 
• Aikuinen tukee lapsen niskasta ja lantiosta, jolloin lapsi pai-

naa leuan kohti kaulakuoppaa ”neppari rintaan”. 
• Lapsi nostaa peppua ja ponnistaa jaloilla vauhtia. 
• Aikuinen avustaa tukien samalla niskasta ja nostaen lantios-

ta lasta kiepsahtamaan selkä pyöreänä matolle ja pyörähtä-
mään samaa matkaa istumaan tai kyykkyyn.  

• Penkin päätyyn voi laittaa väärinpäin kuvan, jota lapsi kur-
kistaa lähtöasennossa.

Kuperkeikka etuperin 
• Lähtöasento kyykystä päkiöiden varassa, kädet mattoa vas-

ten vartalon etupuolella.
• Ponnistetaan jaloilla ja nostetaan peppua ylös, painaen pää-

laki mattoa vasten ja leuka rintaan, jolloin selkä jää pyöreäk-
si. Kurkistus omaan napaan.

• Taidon oppimista helpottaa kun ensin kokeilee kuperkeikkaa 
alamäkeen; esim. patjan alle kiila.

• Aikuinen tukee tarvittaessa niskan takaa ja antaa vauhtia 
 takapuolesta.
• Lapsi kierähtää ympäri ja ojentaa kuperkeikan päätteeksi 

kädet vartalon eteen vaakatasoon, jolloin kuperkeikka pyörii 
kyykystä kyykkyyn ilman käsillä avustamista. Näin kuper-
keikkoja voi tehdä monta peräkkäin.
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Kopioikaa sivu kaikille lapsille. Värittäkää ja askarrelkaa jokaiselle oma mitali.



Nuori Suomi -koulutukset:Nuori Suomi -koulutukset on tarkoitettu kaikille 

lasten liikuttajille, ne ovat lyhyitä ja käytännönlä-

heisiä. Jokaisessa koulutuksessa jaetaan osallis-

tujamateriaali, josta löydät käsiteltävästä aihees-

ta teoriatietoa ja liikuntatehtäviä. Nuori Suomi 

-koulutuksia järjestetään yhteistyössä liikunnan 

aluejärjestöjen kanssa, joten koulutukset ovat 

tarjolla ympäri Suomen. 

k
Liikuntaleikkikoulu: 

Liikuntaleikkikoulu on 3-6 -vuotiai-

den lasten monipuolinen liikunta-

ohjelma. Se tarjoaa päivähoidon 

liikuntakasvatuksen avuksi suunni-

telmallisen kahden vuoden liikunta-

ohjelman tuntimalleineen. 

Vauhtia 

varhaiskasvatukseen

on uusi, koko työyhteisön osallistava toimin-

tamalli helpottamaan liikuntakasvatuksen ke-

hittämistä ja toteuttamista osana päivähoidon 

arkityötä. Toimintamalli soveltuu samanai-

kaisesti niin useamman yksikön, yksittäisten 

päiväkodin kuin perhepäivähoidon liikunnan 

kehittämiseen. Nuori Suomi tarjoaa Vauhtia 

varhaiskasvatukseen –toimintamallia mak-

sullisena palveluna juuri teidän tarpeisiinne  

räätälöitynä. 

Liikuntavinkkejä ja ideoita Suunnittelen liikuntaa -palvelusta:Suunnittelen liikuntaa -palvelu on lasten 
liikuttajille tarkoitettu helppo, nopea ja hyvä 
lasten liikunnan suunnitteluväline, josta 
löytyy yli 1 500 valmista liikuntatehtävää 
4–12-vuotiaille lapsille. Palvelun käyttö on maksutonta ja edellyttää vain rekisteröitymisen. 

auauhaVa

Kaikista näistä palveluista saat lisää 

tietoa Nuoren Suomen nettisivuilta.

www.nuorisuomi.fi 

lvelu

Nuori Suomi edistää pienten lasten 

päivittäistä liikkumista yhteistyössä lasten 

kanssa toimivien aikuisten kanssa.ä

su
räätälöitynä. 

K


