
LEILA – Leikkien liikkuvaan arkeen 

KIERTÄVÄT LIIKUNTAVÄLINEKASSIT 

Päiväkodeissa kiertäviä liikuntavälinekasseja on yhteensä viisi ja 

niiden tarkoituksena on tuoda vaihtelua ja monipuolisuutta jo 

olemassa oleviin liikuntavälineisiin. Kassien välineitä voi yhdistää 

luovasti päiväkotien materiaaleihin, jolloin käyttömahdollisuudet 

lisääntyvät entisestään. 

Liikuntavälinekassit kiertävät päiväkotien välillä kuukauden välein. 

Kiertojärjestyksestä ja aikataulusta on kansiossa erillinen ohje. 

Taloissa on hyvä sopia yhdessä, missä kassia säilytetään ja miettiä 

omaan yksikköön sopiva tapa kierrättää välineitä. 

Kuukauden viimeisellä viikolla välinekassin sisältö tulee tarkistaa ja 

kansion vikalistaan merkitään mahdollisesti kadonneet tai 

rikkoutuneet välineet. Viimeisen viikon aikana kassi vaihtaa yksikköä 

ja tilalle tuodaan uusia välineitä. Jokainen yksikkö huolehtii itse 

kassin siirrosta seuraavaan paikkaan. 

Kansiosta löytyy välinelista, kuvia välinekassin sisällöstä sekä lisäksi 

ideakuvia ja muita vinkkejä välineiden käyttöön. Tarkoituksena on 

koota kansioon yhteistä materiaalipankkia, jolloin keksitään 

välineille yhdessä uusia käyttömahdollisuuksia ja saadaan ideoita 

kiertoon. Toiveena on, että jokainen päiväkoti ottaa aina vähintään 

yhden kuvan välineiden käytöstä ja lisää sen kansion ideaosuuteen. 
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LIIKUNTAVÄLINEKASSIN SISÄLTÖ 

 

1. TASAPAINOILU (kaksi välinekassia) 

SISÄKÄYTTÖÖN 

- Kivet: 3 kpl isoja, 5kpl keskikokoisia, 3 kpl pieniä 

- Korkeuskivet: 6 keltaista, 2 punaista, 2 oranssia 

- Kävelysillat: 3 kpl vihreitä, 3 kpl sinisiä 

- Tasapainokaaret: 6kpl 

- Tasapainosillat: 2kpl  

(kiikkuva ja slack line + työkalu ja kiristysohje) 

- Tasapainoympyrä: 1kpl (kiinnitetään korkeuskiviin) 

- Kepit: 3kpl 

- Keppien kiinnityssarja: 2kpl 
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LIIKUNTAVÄLINEKASSIN SISÄLTÖ 

 

2. VÄLINEENKÄSITTELY (yksi välinekassi) 

SISÄKÄYTTÖÖN 

 
- Värikkäät pomppupallot: 6 kpl 

- Tennismailat: 12 kpl 

- Tennispallot: 14 kpl 

- Pehmeät pallot squeeze: 13kpl 

- Vaahtomuovipallot: 3kpl 

- Pesäpallomailat ja pallot: 2kpl 

- Voimistelupallo: 3kpl  

- Kartiot: 10kpl 

- Soft Hockey: 8 mailaa, 1 keltainen pallo 

- Heittomaalit: 4kpl 

- Hernepussit, pyramidi: 6kpl 

- Pallopumppu + varaosa 1kpl 

- Sukkahousun lahje, jossa 1 pallo sisällä 
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LIIKUNTAVÄLINEKASSIN SISÄLTÖ 

 

3. AISTIT (kaksi välinekassia) 

SISÄKÄYTTÖÖN 

- Sensoriset sateenkaaripurkit: 6kpl 

- Organzakankaat: 7kpl 

- Leikkiteltta 

- Rauhoittavat tunnustelukivet: 12kpl 

- Hidas tarttumapallo: 3kpl +  

pilli täyttöä varten (Huom! pese pilli aina käytön jälkeen!) 

- Projektori, meren aallot 

- Heijastusverkko 

- Tunnustelupeli Gonge 

- Rakennuspalikoita: pussillinen 

- Loistavat ja taktiiliset pallot: 6kpl + 2kpl latausjohtoja 

- Sensoriset pussit: 8kpl 

- Aistimatto (erillisessä kassissa) 
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LIIKUNTAVÄLINEKASSIN SISÄLTÖ 

 

4. PELIT (yksi välinekassi) 

SISÄKÄYTTÖÖN 

- Tarrapallot: 4 pakettia 

(yhdessä paketissa 4 liiviä ja 4 palloa) 
- Jahtipallo-peli: pallokorit 2kpl + pallot 20kpl 

- Shuffleboard: mailat 6 kpl + renkaat 6 kpl 

- Pyydyspallo: 4 mailaa, 2 palloa 

- Jalkalenkit: 12kpl 

- Hyppysäkit: 8kpl 

- Merkkikartiot: 40kpl 

- Twistnaru: 3kpl 

- Joukkuenauhat: punaisia 10kpl, sinisiä 10kpl 
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LIIKUNTAVÄLINEKASSIN SISÄLTÖ 

 

5. TOIMINTA (yksi välinekassi) 

SISÄKÄYTTÖÖN 

- Tunneli: 2kpl 

- Lattiamerkit: 12kpl käsiä, 12kpl jalkoja, 

20kpl renkaita, 16kpl nuolia, 12kpl suoria paloja 

- Tasapainojoki Gonge: 7 osaa 

- Sanomalehtimailat: 8kpl 

- Noppa omille ideoille: 2kpl + liikuntakortteja 

- Hernepussit numeroilla: 10kpl 

- Hyppynaru: 2kpl 

- Askeltikkaat: 2kpl 

- Mahalauta 

- Merkkikartiot: 40kpl 

- Vaahtomuovipallot: 3kpl 

- Pallopumppu + varaosa 1kpl 

- Pieni leikkivarjo 

- Leikkivarjon varusteet: puhallettavat rantapallot 2kpl, 

6kpl sammakko-heittopussit, pehmeät squeeze-pallot 

(oranssi) 6kpl, värikkäät pomppupallot 6kpl, värikkäät 

pikkupallot 12kpl 
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VIKALISTA 

 

päivämäärä väline huomiot 

   
   

   

   

   
   

   

   
   

   
   

   

   
   

   
   

   
 

Välinekassit ja materiaalit on koonnut ja tuottanut Marika Hurme-Kivinen 

työryhmänsä kanssa Leila- leikkien liikkuvaan arkeen -hankkeen aikana. Leila-hanke 

on loppu, mutta Eurajoella jatketaan vahvasti varhaiskasvatuksen liikkumisen 

edistämistä ja perheiden liikuttamista. Lisätietoa voi lukea täältä. 

https://www.eurajoki.fi/vapaa-aika/liikunta/lapsiperheiden-liikunta/

