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Riskeistä rikas lapsuus

Kun sohva toimii trampoliinina, korkein kivikko 

täytyy valloittaa ja keinulla yritetään kuuhun, 

pääsee aikuisen suusta helposti ”Älä!” tai ”Varo!”. 

Elämää voidaan oppia kuitenkin vain 

kokeilemalla, onnistumalla ja epäonnistumalla, 

sillä kuhmut ja mustelmat kuuluvat kasvamiseen.

- Nyky-yhteiskunnassa vallitsee niin sanottu nollatoleranssi, jossa kaikki 

riskit ja vaaratilanteet pyritään minimoimaan rajoittein ja kielloin. Osa 

kielloista ja säännöistä on yhteiskunnan kannalta välttämättömiä, mutta 

uhkana on, että rajoja ryhdytään vetämään myös opin tärkeille väylille ja 

silloin ollaan pelottavan pahasti hakoteillä, pohtii ylisuojelevan kasvatuksen 

vaaroista kirjan kirjoittanut Tatu Hirvonen.

Vastaamme haasteeseen tarjoamalla 
turvallista ”riskiä”



Vähäinen liikunnallinen leikki
lapsuudessa ennustaa liikkumattomuutta

Tuoreen tutkimuksen mukaan lasten motoriset ongelmat
ja haluttomuus leikkiä liikunnallisia leikkejä
saattavat johtaa vähäiseen liikuntaan ja huonoon
kestävyyskuntoon nuoruusiässä.

LIKES -tutkimuskeskuksen tutkija Marko Kantomaa



Tutkimus: Lapsen liikkumistaidot ja motorinen suorituskyky 
yhteydessä koulumenestykseen

Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopiston yhteisessä tutkimuksessa tutkittiin 174 kuopiolaisen 
lapsen nopeuden, ketteryyden ja muun muassa käden hienomotoriikan yhteyksiä luku-
ja laskutaitoon ensimmäisinä kolmena lukuvuotena.

Liikkumistaidoilla ja motorisella suorituskyvyllä on vaikutusta lasten oppimiselle ja 
menestykselle koulussa ensimmäisinä lukuvuosina, kertoo tuore tutkimus.

Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopiston yhteisessä tutkimuksessa tutkittiin 174 kuopiolaisen 
lapsen nopeuden, ketteryyden ja muun muassa käden hienomotoriikan yhteyksiä luku-
ja laskutaitoon ensimmäisinä kolmena lukuvuotena.

Tutkimuksen mukaan lapset, jotka suoriutuivat muita huonommin nopeutta, ketteryyttä 
ja käden hienomotoriikkaa mittaavissa testeissä, pärjäsivät myös heikommin lukutaidon 
ja matematiikan testeissä. Tutkimuksen mukaan pojilla havaitut yhteydet olivat 
voimakkaampia kuin tytöillä.



Liikun
Liikun monipuolisesti ja ketterästi. Minulla on hyvä tasapaino. 
Kehityn yleistaitavuudessa ja rytmitajussa. Minulla on hyvä 
koordinaatiokyky. Isona osaan monia eri lajeja ja jatkan 
liikkumista aina. Minulla on onnellinen keho.

Ajattelen
Liikunnallinen aktiivisuus parantaa myös muiden asioiden 
oppimiskykyä. Opin kuuntelemaan, osaan tehdä valintoja luovasti ja 
opin yhdistelmään asioita. Tämä tarkoittaa että pärjään paremmin 
myös koulussa. Minulla on hyvä ja terve itsetunto.

Osallistun
Osaan toimia ryhmässä, odottaa omaa vuoroani ja kannustaa 
muita. Opin että meitä on monenlaisia. Osaan tehdä hienoja 
temppuratoja yhdessä kavereiden kanssa. Minulla on monta 
kaveria  

Kato äiti 
mitä mä
osaan

Pompun toiminnan kolme kulmakiveä



Lapselle ominainen tapa 

toimia on:

Leikkiminen 

Liikkuminen 

Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen 

Tutkiminen

Pompun varhaiskasvatuksen kerhotoiminta



Toimintamme arvot 

Turvallisuus
Turvallisuus muodostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta kasvu-, oppimis- ja 
työympäristöstä. Ne käsittävät tarkastetut ja valvotut tilat ja materiaalit, yhteisesti 
sovitut säännöt sekä kasvattajien aidon vuorovaikutuksen ja läsnäolon. 

Suvaitsevaisuus
Jokainen lapsi hyväksytään omana itsenään. Vanhempia, lapsia ja työkavereita 
kunnioitetaan ja kohdellaan tasa-arvoisesti. Myös itsensä kunnioittaminen on 
tärkeää. Oleellista on ammatillinen ja luottamuksellinen vuorovaikutus henkilöstön, 
vanhempien ja lasten välillä.

Myönteisyys
Kasvattajan tehtävänä on kuunnella, antaa aikaa ja kannustaa. Huumorin ja ilon 
avulla lapsi saa kokemuksen hyvästä päivästä. Työtapamme on ratkaisukeskeinen.

Osallisuus
Lapsi nähdään aktiivisena toimijana ja oppijana. Varsinkin liikunnan kautta 
tapahtuva osallisuus koetaan myönteisenä ja sitouttavana.  



Pompun peruspilari Liikunta on Leikki on kantavana teemana 
varaiskasvatuksen liikuntapainotteisen kerhotoiminnan suunnittelussa. 

Liikunnan ja leikin avulla voimme opetella aakkosia, numeroita, värejä, opimme 
hahmottamaan eri kehonosia. Opettelemme käsitteitä; ylhäällä, alhaalla, vieressä, 
alla, läpi jne.  Opimme toimimaan ryhmissä ja suunnittelemaan itse. 
Musiikkiliikunta auttaa itsensä ilmaisussa ja erilaiset loruleikitkin taipuvat 
liikunnan maailmaan. Huomioimme toiminnassa vuodenaikoja ja juhlapyhiä 
askartelujen, satujen ja aiheisiin liittyvän liikunnan avulla. 



Liikunnan varhaiskasvatuksen suositukset ja 

miten ne toteutetaan Pompun 

kerhotoiminnassa

Ota kiinni
Jos saat



MÄÄRÄ

Lapsi tarvitsee joka päivä vähintään 2 tuntia reipasta liikuntaa.

Pompun varhaiskasvatuksen kerotoiminta on liikuntapainotteista. Yhdellä 
kerhokerralla (3h) liikunnan osuus on vähintään 2h. 
Tiedotamme lasten vanhempia liikunnan merkityksestä säännöllisesti.



LAATU

Lapsen tulee saada päivittäin harjoitella motorisia perustaitoja 
monipuolisesti eri ympäristöissä.

Pompun toimintaympäristö itsessään ja ammattimainen henkilöstö 
mahdollistavat motoristen perustaitojen monipuolisen 
harjoittamisen. Toimintaa toteutetaan myös ulkona eri maasto-
olosuhteissa. 4-5v kerholaisille tehdään motorisen taitavuuden testit 
(Jorvi tai vastaava)



SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

Varhaiskasvattajien tulee suunnitella ja järjestää tavoitteellista ja 
monipuolista liikuntakasvatusta päivittäin.

Toimintamme pohjautuu lapsen fysiologiseen kehitykseen ja herkkyyskausien 
huomioimiseen. Jokaisella kerhokerralla on myös oma suunnitelmansa ja 
ohjelma itsearviointeineen. Integroimme liikunnan mukaan kaikkeen 
mahdolliseen toimintaan.





YMPÄRISTÖ

Varhaiskasvattajien tehtävänä on luoda lapsille liikuntaan houkutteleva 
ympäristö, poistaa liikuntaan liittyviä esteitä ja opettaa turvallista 
liikkumista eri ympäristöissä.
Pompun tilat on suunniteltu pienten lasten liikuntaa varten. Toimitilojen 
värimaailma on raikas ja innostava. Lähiympäristöstä löytyy monipuolista 
maastoa ja eriliasta liikuntapaikkaa. 
Suosimme myös lätäköissä pomppimista.



VÄLINEET

Päivähoidon toimipisteissä tulee olla lasten liikunnan perusvälineistö. Välineitä 
tulee olla riittävästi ja niiden tulee olla helposti lasten saatavilla myös 
omaehtoisen toiminnan aikana.

Pompun välineistö on lapsille suunnattu ja kattava. Vaikka kyseessä on 
varhaiskasvatuksen kerhotoiminta niin välineistö vastaa liikunnan osalta 
erinomaista päiväkoti -tai koulun liikuntasalivälineistöä
Lapsilla on mahdollisuus omaehtoiseen välinekokeiluun ja rakenteluun.



YHTEISTYÖ

Varhaiskasvatushenkilöstön tulee olla aktiivisessa ja vastavuoroisessa 
yhteistyössä lasten vanhempien kanssa.

Vanhemmat saavat infopaketin Pompun toimintafilosofiasta.
Pidämme lapsille reissuvihkoa
Toteutamme yhteisen perheliikuntatapahtuman kerran kaudessa 
Yhteistyö on välitöntä, avointa ja jatkuvaa



Pompun toimitusjohtaja Juha Laukka 

Lasten liikuntaan erikoistunut Liikunnanohjaaja,  

(yhdistyskehittäjä, lajimentori ja

liikunta-alan kouluttaja) 

Perheessä 14v kaksoset (Lotta ja Aku)

Kerhotoiminnan henkilöstö

Olen Tarja lastentarhanopettaja sekä kahden teini-ikäisen 

äiti. Poika 15 v.ja tytär 12 v. Työkokemusta minulla on 

kertynyt tavallisissa päiväkotiryhmissä sekä leikkitoiminnasta 

sairaalassa ja erityislasten parissa päiväkodissa ( 

mm.dysfasia/asperger/ADHD/autismi) Harrastan itse mm. 

joogaa, lenkkeilyä, pyöräilyä sekä kuntosalia. Perheemme 

odotetaan myös koiravauvaa, jonka pitäisi liittyä 

joukkoomme keväällä



Suuntaa-antava Pompun kerhokerran perusrakenne:

9.00 Lapset saapuvat ja vaihdetaan kuulumiset niin lasten kuin 

aikuisten kanssa

9.20-10.30 Ohjattua teeman mukaista liikuntaa salissa

10.30-11.00 Liikuntaa/askartelua

11.00-11.20 Eväiden syönti 

11.20-11.40 Ohjattua toimintaa salissa/muualla touhuamista

11.40-12.00 Rauhoittuminen (piirtämistä, rakentelua, sadun luentaa, 

pallohierontaa jne.)

12.00 Lapsi haetaan ja kuulumisten vaihto vanhemman kanssa



Liikunnalliset perustaidot ovat lasten ja 
nuorten liikunnan ja urheilun perusta. 

Hyvät liikunnalliset perustaidot suojaavat myös tapaturmilta ja rasitusvammoilta

On havahduttu siihen todellisuuteen, että ennen 
lajitaitojen opettamista perusliikuntataitoja pitää 
vahvistaa. Mitä suuremmalla osalla lapsista on hyvä 
motorinen yleistaitavuus, sitä todennäköisempää on, 
että heidän joukossaan kehittyy myös urheilijoita, 
kiteyttää Keski-Suomen Liikunnan seurakehittäjä Laura 
Härkönen



Tasapainotaidot Liikkumistaidot Käsittelytaidot

pyörähtäminen
heiluminen
pysähtyminen
väistäminen
kieriminen
kääntyminen
venyttäminen
taivuttaminen
tasapainoilu

käveleminen
juokseminen
loikkaaminen
hyppääminen
kiipeileminen
laukkaaminen
liukuminen
kinkkaaminen

vierittäminen
heittäminen
potkaiseminen
iskeminen
työntäminen
pomputtaminen
kiinniottaminen
kierittäminen
potkaiseminen                      
lyöminen ilmasta

Näitä me teemme Pompussa 



Pompussa 
tehtävät  
ydinasiat

Näitä 
kokeillaan


