
VARHAISKASVATUKSEN 
LIIKUNTASEMINAARI

Torstai 8.10.2020, klo 8–15
Länsi-Suomen Diakonialaitos Martintalo, Pori  

yhteistyössä:



TYÖPAJAT (60 min/paja), jokainen pääsee osallistumaan kolmeen pajaan 

1. Oman elämänsä sankari
Työpajassa perehdytään alle 3-vuotiaan lapsen tarpeeseen liikkua ja olla oman elämänsä aktii-
vinen tutkija. Käytännön harjoitusten avulla linkitetään fyysinen aktiivisuus lapsen kehitykseen 
sekä pohditaan liikkumisen merkitystä oppimisvalmiuksiin.

Susanne Kokko, varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen liikuntakoordinaattori,  
Porin kaupunki, LiikUn kouluttaja

2. Kuperkeikka kadoksissa?
Työpaja tarjoaa käytännön ideoita ja vinkkejä, kuinka lapsen motoristen taitojen kehittymistä 
voidaan havainnoida, oppimista tukea ja osallisuutta vahvistaa arjen eri ympäristöissä, silloin 
kun lapsella on motorisia haasteita.

Piritta Asunta, LitT, tutkija, Likes

3. Liikettä arkeen pienissä tiloissa
Työpajasta saat ideoita erilaisissa tiloissa liikkumiseen ja arkipäivän toiminnallisuuteen. Työpa-
jassa käydään toiminnallisesti ja vuorovaikutteisesti läpi liikkumisen mahdollisuuksia arjessa ja 
erilaisissa pienissä tiloissa.

Laura Tolonen, liikuntaneuvoja, LiikUn kouluttaja

Johtajille/esimiehille: Johtajan työpaja – syvennä osaamistasi (2 h)*
Tarkennetaan johtamista yksikkötasolla rakenteiden ja arvioinnin osalta. Työpajassa saadaan 
hyviä vinkkejä ja kollegiaalista tukea. Työskentelyn tueksi olisi hyvä, että olet käynyt Liikkuva 
varhaiskasvatus – Johtajan työpajan.

Ulla Soukainen, lastentarhanopettaja, KT

* Tämän työpajan lisäksi voit halutessasi valita yhden muun työpajan.

SEMINAARIN OHJELMA:
8.00  Ilmoittautuminen ja aamukahvi

  Mahdollisuus tutustua LiikUn sekä yhteistyökumppaneiden osastoihin

8.30  Tilaisuuden avaus

8.45  Motorisen oppimisen vaikeuden tunnistaminen ja tukeminen
  Tunnistatko lapsen ryhmästäsi, jolla on motorisen oppimisen vaikeuksia?  
  Osalle lapsista uusien motoristen taitojen oppiminen on hidasta ja työlästä.

  Luento sisältää uusimman tutkimustiedon motorisen oppimisen vaikeuksien  
  havainnoinnista sekä motorisen oppimisen tukemisesta ja lapsen osallisuuden  
  vahvistamisesta.

  Piritta Asunta, LitT, tutkija, Likes

9.55  Ulvilan malli varhaiskasvatushenkilöstön 
  työhyvinvoinnin kehittämisestä

10.30  Työpajat

11.30  Lounas

12.30 Työpajat

13.30  Iltapäiväkahvi

14.00  Työpajat

15.00  Tilaisuus päättyy

OSALLISTUMISMAKSU:
Seminaarin hinta: 79 €/hlö,  
kolme samasta kunnasta 200 €
Johtajan työpaja – syvennä osaamistasi 
20 €/hlö (pajaa tukee Lounais-Suomen aluehallinto-
virasto)

Seminaariin olemme saaneet tukea opetus- ja 
kulttuuri ministeriöltä.

OSALLISTUMISMAKSU SISÄLTÄÄ: 
seminaariohjelman, työpajat, aamukahvin ja suolaisen 
sekä lounaan ja iltapäiväkahvin.

PIRITTA 
ASUNTA

Tilaisuuden järjestää Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 
yhteistyössä Lounais-Suomen aluehallintoviraston kanssa.

Ilmoittaudu viimeistään 24.9.2020:  
www.liiku.fi/varhaiskasvatuksenliikuntaseminaari

Tulossa keväällä 2021 valtakunnal linen
Liikkuva ja oppiva yhteisö -seminaari.

27.– 28. 4.2021 
Seinäjoki

Y H T E I S Ö

http://www.liiku.fi/varhaiskasvatuksenliikuntaseminaari

