
Kurikan Liikkuva varhaiskasvatus -teemat ja toimintasuunnitelma 

 

1. Liikunnan edistäminen 

- Vauhti virkistää- vähintään kolme tuntia liikkumista päivässä 

 Pedagogiikka 

 Huomioidaan toiminnan suunnittelussa kokopäiväpedagogiikka 

 Harjoitellaan luovien ratkaisujen ja kokeilujen tekemistä 

 Toimenpiteinä: koulutus, yhteisölliset tapaamiset liikuntavastaavien ja 

mentoreiden kesken hyödyntäen dialogisia verkostomenetelmiä, opetellaan 

hyödyntämään Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman ideapankkia, luodaan oma 

kuntakohtainen sähköinen tsemppaus & sparraus -alusta kokemusten 

vaihtoon 

- Kohti liikkuvaa elämäntapaa -perhe tärkeä roolimalli 

 Avoin varhaiskasvatus aktiivisesti mukana 

 Luontopolut perheille houkutteleviksi  

 Toimenpiteinä: seurayhteistyön kehittäminen, erilaisia kokeiluja eri seurojen 

kanssa tehtävästä yhteistyöstä, huoltajien osaamisen hyödyntäminen 

erilaisissa lajikokeiluissa, avoimessa varhaiskasvatuksessa tarjotaan 

tutustumisia eri lajien pariin yhteistyössä eri seurojen kanssa sekä 

toteutetaan toiminnassa arkiliikunnan eri muotoja, toiminnallisten 

vanhempainiltojen toteutus/kokeilut (PLU:n paketti), median hyödyntäminen 

näkyvyyden esiintuomisessa 

- Tekemällä taitoja – monipuolisuus kunniaan 

 Liikunnan näkyminen laaja-alaisissa oppimiskokonaisuuksissa 

 Toimenpiteinä: käytössä olevan arviointilomakkeen ja tähtimallin täyttäminen 

liikunnan toteutumisen näkökulmasta, koulutus, yhteisölliset tapaamiset 

liikuntavastaavien ja mentoreiden kesken 

- Ohjattu liikunta – onnistumisen elämyksiä 

 Soveltuvia menetelmiä erityislapset ja eri-ikäiset huomioiden 

 Seurayhteistyön ja erilaisen osaamisen hyödyntäminen sekä eri 

liikuntamuotoihin ja lajeihin tutustumisessa 



 Toimenpiteinä: koulutus (toiminnallinen oppiminen, PLU), yhteisölliset 

tapaamiset liikuntavastaavien ja mentoreiden kesken, seurayhteistyö, 

opetellaan liikkumisen dokumentointia (pedagoginen dokumentointi: kuvat, 

sanat, elämysten näkyväksi tekeminen), Tietoinen temmellys -menetelmä 

2. Oppimisympäristöjen kehittäminen 

- Ympäristö haastaa ja hauskuuttaa – ulkona unelmat todeksi 

 Ympäristön mahdollisuudet aktiiviseen käyttöön, lasten ja aikuisten 

mielikuvitus käyttöön 

 Lasten taidetta luontopoluille (yhteistyössä kulttuuri- ja liikuntatoimen 

kanssa) 

 Toimenpiteinä: koulutus (liikuntaa pienissä tiloissa, PLU), yhteistyön 

tiivistäminen liikunta-, kulttuuri-, sivistys- ja teknisen toimen kanssa 

luontopolkujen toteutuksessa, kulttuuriohjaajan työpanoksen ja osaamisen 

hyödyntäminen, arviointityökalun kehittäminen ja käyttöönotto 

oppimisympäristön arviointiin liikkumisen näkökulmasta 

- Välineet ja lelut – innosta kokeilemaan 

 Hankinnat yksiköihin omien tarpeiden sekä erityisosaamisten mukaan 

 Lasten osallisuuden huomioiminen eri tavoin ympäristön muokkauksessa ja 

välinehankinnoissa 

 Toimenpiteinä: hankinnat, välineiden valmistaminen yhdessä lasten kanssa 

esimerkiksi kierrätystä ja mielikuvitusta hyödyntäen 

3. Toiminta- ja asennekulttuurin muutos - Liikunnan vahvistuminen arjessa 

- Kuuntele – anna lapselle mahdollisuus vaikuttaa 

 Osallisuuden huomioiminen toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja 

arvioinnissa 

 Ryhmävasut eläviksi 

 Toimenpiteinä: yksikköjen pedagogisten iltojen toteutus liikuntateeman 

ympärillä, lapset liikuttaa -päivän toteutus, lapset eri menetelmin mukaan 

Unelmien liikuntapäivän suunnitteluun 

 

 

 



- Liikunta varhaiskasvatuksessa – jokaisen lapsen oikeus 

 Kurikan varhaiskasvatussuunnitelman kirkastaminen liikkumisen 

näkökulmasta 

 Liikkumiseen ohjaava ja mahdollisuuksia antava johtaminen 

 Toimenpiteinä: yksiköiden liikuntavastaavien roolin kirjaaminen ja 

kuvaaminen koko varhaiskasvatukseen (mitä kuuluu 

tehdä/arvioida/keskusteluttaa/hankkia/valmistaa/koota sekä se, että miten 

nämä kaikki tehdään), pedagogiset illat, liikunnallisen vuosikellon luominen 

- Koko kylä liikuttaa – kaikki yhteistyössä 

 Avoin varhaiskasvatus aktiivisesti mukana 

 Näkyvyys paikallisessa mediassa 

 Yhteisten tavoitteiden kirkastaminen monitoimijaisissa verkostoissa 

 Toimenpiteinä: liikkuminen näkyy avoimen varhaiskasvatuksen 

viikkosuunnitelmissa, juttuvinkit medialle, paikallisen Lape-päivän (lapsi- ja 

perhepalveluiden kehittämispäivä) teemaksi liikkumisen merkitys lapsen ja 

perheen hyvinvoinnille 

 

 

Pääteemat 

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 

Tavoitteet/toimenpiteet



Kustannusarvio hankevuodelle 2019 
 

 
 

Esimiesten vastuulla 

 

 

 

 

Hankkeen kustannusarvio 
      

       

Palkkio- ja tai palkkamenot sivukuluineen Tuntihinta 
Työtuntia 

(kk) 
Sotut 
23% 

Aika 
(kk) Henkilömäärä Hinta 

Kulttuuri- ja luonto-ohjaaja (Mikki Paajanen) 20 € 30 1,23 3 1 2 214 € 

Liikuntavastaavat 20 € 2 1,23 10 15 7 380 € 

Yhteensä           9 594 € 

       

Matka- ja kuljetuskustannukset Km-hinta 
Kilometriä 

(kk)   
Aika 
(kk) Henkilömäärä Hinta 

Kulttuuri- ja luonto-ohjaaja 0,42 € 230   3 1 290 € 

Liikuntavastaavat ja mentorit 0,42 € 20 
 

10 15 1 260 € 

Yhteensä           1 550 € 

       Kurssi- ja koulutusmaksut a-hinta Kpl       Hinta 

PLU:n koulutuspaketti liikuntavastaville 1 360 € 1       1 360 € 

PLU:n vanhempainiltapaketit 400 € 10       4 000 € 

Tietoinen temmellys 150 € 12       1 800 € 

Yhteensä     7 160 € 

       Materiaali- ja välinekustannukset a-hinta Kpl       Hinta 

Liikuntapaketti omien toiveiden mukaan 
(perustelu hankinnalle, minkä tavoitteen alle  
hankintaa kuuluu) 250 € 17       4 250 € 

Kulttuuri- ja liikuntatyöpajojen materiaalit           500 € 

Yhteensä           4 750 € 

       Yksittäinen toiminta: tapahtumat jne. a-hinta Kpl       Hinta 

Yhteistyö seurojen kanssa (mentori apuna) 100 € 17       1 700 € 

Tilavuokrat (ulkopuolisilta) 100 € 10       1 000 € 

Lasten kuljetukset lajikokeiluihin 100 € 7       700 € 

Yhteensä           3 400 € 

       Yhteensä   26 454 € 



Hyväksyttäviä menoja ovat hanketoiminnasta aiheutuneet suoranaiset kustannukset, kuten 

ohjaajapalkkiot, koulutuskustannukset, markkinointikustannukset, liikuntavälineiden hankinnasta 

aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, liikuntatapahtumakustannukset (osana muuta toimintaa), 

ohjaajien matkakustannukset, kuljetuskustannukset sekä muista kuin kunnan tai toiminnan 

järjestäjän omista tiloista aiheutuneet vuokrakustannukset. Hankittavasta välineistöstä tulee liittää 

hakemukseen alustava suunnitelma. Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai 

palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa 

lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.  

Avustusta ei voi käyttää sellaisiin kustannuksiin, jotka eivät suoraan lisää päivittäistä liikuntaa, 

kuten yksittäisten tapahtumien kustannuksiin, rakentamis- ja kalustamiskustannuksiin, toimisto- ja 

kokouskustannuksiin, eikä organisaation lakisääteisestä tai perustoiminnasta aiheutuviin 

kustannuksiin. Hankkeen hyväksyttäviin kustannuksiin ei voi sisällyttää vakinaisten työntekijöiden 

vakinaisia palkkakuluja, eikä sarjatoimintaan tähtäävää kilpaurheilu- tai valmennustoimintaa. 


