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ABSTRACT
Takala, K., Kokkonen, M., Liukkonen, J. 2009. 
The Development of Pre-school Children’s Socio-
 emotional Skills through Physical Exercise Sessions. 
Liikunta & Tiede 46 (1), 22 –29.

 The aim of this study was to investigate 3-4-year-old preschool chil-
dren’s socioemotional skills during physical exercise sessions and the 
changes that had taken place during a period of eight months using 
an observation form specially designed for this study only.  The so-
cioemotional skills that were focussed upon in the study were listen-
ing, connecting to others, cooperation during pair and group work, 
helpfulness and waiting turn.  A test group of 31 children (15 girls, 
16 boys) and a control group of ten children (six girls, four boys) 
participated in the study. During an eight-month intervention period 
the pre-school teachers developed the socioemotional skills of the test 
group children once a week using a physical exercise programme spe-
cifically designed for this study.  The control group also had physical 
exercise once a week in their own pre-school. However, the designed 
exercise programme was not used with them nor did their teachers 
participate in the training course. The pre-school teachers evaluated 
the children’s skills during the physical exercise sessions using a four-
step observation form at the beginning of the research period and six 
months later (sixth evaluation session) and in the control group eight 
months later (final evaluation). Although the socioemotional skills 
of the test and control group members showed significant statistical 
improvement developed during the research period, there was no sig-
nificant statistical difference in either of the evaluations, which may 
have been due to the small number of subjects available for the study, 
too short an intervention period, or the use of an imprecise measuring 
scale. No statistically significant differences between the socioemo-
tional skills of boys and girls were observed during the first and final 
evaluation. The study resulted in the development of an observation 
form specially designed for observing children’s socioemotional skills. 
All in all, physical exercise sessions should increasingly be considered 
not only as a tool for developing children’s motor skills in children 
but also as a learning environment for the acquisition of socioemo-
tional skills.
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 Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 3 – 4-vuotiaiden päivä-
kotilasten liikuntatuokioiden aikana ilmeneviä sosioemotionaalisia 
taitoja ja niissä kahdeksan kuukauden intervention aikana tapahtu-
neita muutoksia tähän tarkoitukseen kehittämämme havainnointi-
lomakkeen avulla. Tutkimuksen kohteena olleet sosioemotionaaliset 
taidot olivat kuuntelu, kontaktin ottaminen toiseen, yhteistyö pari- ja 
ryhmätehtävissä, auttaminen ja vuoron odottaminen. Tutkimukseen 
osallistui 31 koeryhmän lasta (15 tyttöä, 16 poikaa) ja 10 kontrol-
liryhmän lasta (6 tyttöä, 4 poikaa). Lastentarhanopettajat kehittivät 
koeryhmään kuuluneiden lasten sosioemotionaalisia taitoja liikunta-
tuokioiden aikana erityisesti tähän tarkoitukseen suunnitellun liikun-
takasvatusohjelman avulla kerran viikossa. Myös kontrolliryhmäläiset 
osallistuivat omassa päiväkodissaan pidettyihin liikuntatuokioihin 
kerran viikossa, mutta he eivät seuranneet laadittua ohjelmaa eivätkä 
heidän opettajansa osallistuneet koulutuksiin. Lastentarhanopettajat 
arvioivat lasten sosioemotionaalisia taitoja liikuntatuokioiden aika-
na neliportaisella havainnointilomakkeella tutkimuksen alussa sekä 
koeryhmässä kuusi kuukautta myöhemmin (6. mittauskerta) ja kont-
rolliryhmässä kahdeksan kuukautta myöhemmin (7. mittauskerta eli 
loppumittaus). Sosioemotionaaliset taidot paranivat molemmilla ryh-
millä tilastollisesti merkitsevästi.  Ryhmät eivät kuitenkaan eronneet 
toisistaan tilastollisesti merkitsevästi kummassakaan mittauksessa.  
Tämä saattoi johtua liian niukasta tutkittavien määrästä, intervention 
liian lyhyestä kestosta tai käytetyn mitta-asteikon karkeudesta. Tytöt 
ja pojat eivät eronneet toisistaan sosioemotionaalisten taitojen suhteen 
tilastollisesti merkitsevästi kummassakaan mittauksessa. Tutkimuk-
sen tuloksena syntyi lasten sosioemotionaalisten taitojen arviointiin 
käytettävä havainnointilomake. Kaiken kaikkiaan liikuntatuokioihin 
tulisi kiinnittää huomiota yhä enemmän myös sosioemotionaalisten 
taitojen oppimisympäristönä, ei pelkästään lasten motoristen taitojen 
kehittämisen välineenä.  

Asiasanat : sosioemotionaaliset taidot, liikuntatuokio, interventiotutki-
mus, päiväkoti.
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JOHDANTO

Varhaiskasvatus pyrkii edistämään alle kouluikäisten lasten hyvin-
vointia sekä toiset huomioon ottavia käyttäytymis- ja toimintatapoja  
(Varhaiskasvatuksen suunnitelman perusteet 2005). Hyvinvointiin 
kuuluvat erityisesti lasten tunnesuhteet, minkä takia varhaiskasva-
tuksen eräänä tavoitteena on nimenomaan lasten sosiaalisen elämän 
ja tunne-elämän tukeminen (Varhaiskasvatus vuoteen 2020).  Näiden 
osa-alueiden lujittaminen on mahdollista sosioemotionaalisten taito-
jen kehittämisen avulla. Nämä taidot viittaavat niihin opetettavissa 
ja opittavissa oleviin tunnetaitoihin ja sosiaalisiin taitoihin, jotka 
liittyvät vahvasti yksilön omaan, tasapainoiseen tunne-elämään ja 
sen tarkoituksenmukaiseen toimintaan sekä myönteisten sosiaalisten 
tavoitteiden saavuttamiseen tai ihmisten välisen vuorovaikutuksen 
parantamiseen (Kokkonen 2005).  

Alle kouluikäisten sosioemotionaaliset taidot liittyvät onnistunee-
seen vuorovaikutukseen ystävien ja sisarusten kanssa (Cutting & 
Dunn 2006) ja tovereiden hyväksyntään (Mostow 2005). Varhainen 
sosiaalinen käyttäytyminen ennustaa myös myöhempien ystävyys-
suhteiden syntyvyyttä ja pysyvyyttä (Ladd 1990; Ladd ym. 1996; 
Lindsey 2002;  Miller ym. 2003). Ystävyyssuhteet puolestaan vaikut-
tavat koulusopeutumiseen (Asher & Rose  1997; Ladd 1990; Ladd 
ym. 1996) ja ennustavat koulussa menestymistä (Webster-Stratton 
& Reid 2004). Ystävyyssuhteiden ja muiden myönteisten ihmissuh-
teiden muodostamisen taidon lisäksi koulumenestyksen kannalta on 
tärkeää, että 3–5-vuotiaat lapset osaavat keskittyä, olla tarkkaavaisia, 
kuunnella ohjeita ja viestiä tunteitaan tehokkaasti (ks. Brigman ym. 
1999; Hemmeter ym. 2008).

Denhamin ja Weissbergin (2004) mukaan alle kouluikäisten lasten 
sosioemotionaalisia taitoja koskevat kehitystehtävät liittyvät ennen 
kaikkea onnistuneeseen vuorovaikutukseen ikätovereiden kanssa. 
Tutkimus onkin osoittanut pienten lasten emotionaalisilla taidoilla 
olevan merkitystä heidän sosiaalisille taidoilleen.  Lasten 3 – 4-vuo-
tiaina päiväkodin leikkitilanteissa osoittamien tunteiden tunnistami-
sen, ilmaisemisen ja säätelemisen taitojen on osoitettu ennustavan 
heidän paria vuotta myöhempää myönteistä sosiaalista käyttäytymis-
tään, jolle tyypillistä oli mm. toisten lasten näkökannan huomioon 
ottaminen, yhteistyökykyisyys ja toverisuosio (Denham ym. 2003).  
Jo 2-vuotiaiden taaperoiden taitavuus tunnistaa ja nimetä esimerkiksi 
valokuvissa ja nukkejen kasvoilla näkyneitä ilmeitä (Ensor & Hughes 
2005) ja 5-vuotiaiden lasten empatian kyky (Strayer & Roberts 2004) 
näyttävät liittyvän heidän prososiaaliseen käyttäytymiseensä. Myös 
eri tavoin ilmenevät tarkkaavaisuuden muodot kytkeytyvät pikku-
lasten myönteiseen sosiaaliseen käyttäytymiseen (Murphy ym. 2007; 
van Hecke ym. 2007).

Sosioemotionaalisten taitojen varhainen tukeminen on perusteltua 
myös niiden puutteiden haittavaikutusten valossa. Heikot sosiaaliset 
(Rich ym. 2008) ja emotionaaliset (Denham ym. 2002) taidot 3 – 5 
vuoden iässä näyttävät kytkeytyvän lasten taipumukseen kiusata toi-
sia, joutua tappeluihin ja käyttäytyä muutoin aggressiivisesti ja epäys-
tävällisesti. Heikot sosiaaliset taidot voivat myös edesauttaa huonon 
minäkäsityksen muodostumista ja heikentää oppimismahdollisuuk-
sia (Johns ym. 2005) sekä liittyä heikkoon tunteiden säätelyn taitoon 
(Barbarin 2007) ja yksinäisyyteen (Johns ym. 2005; Nakadai & Ka-
nayama 2002).

Alle kouluikäisten lasten sosioemotionaalista kehitystä voi tukea 
vahvistamalla  lasten, vanhempien ja sidosryhmien kanssakäymistä, 
kiinnittämällä huomiota sosioemotionaalisten taitojen opetukseen  ja  
taitoja tukeviin ympäristöihin sekä kehittämällä interventioita tukea 
tarvitseville lapsille (Hemmeter ym. 2006).    Lapsille onkin kehitetty  
sosioemotionaalisia taitoja parantavia ohjelmia, joissa on keskitytty 
mm.  vuorovaikutustaitoihin, tunteiden  tunnistamiseen, ongelman-
ratkaisutaitoihin ja aggressiiviseen käyttäytymisen vähentämiseen 
(Joseph & Strain 2003).  Vaikka sosioemotionaalisten taitojen opetta-

misen päävastuu on lasten vanhemmilla, julkisia varhaiskasvatuspal-
veluja tarjoavilla päiväkodeilla on tärkeä rooli varhaisen kotikasva-
tuksen tukijana ja täydentäjänä. Päiväkodit ovatkin merkittäviä kas-
vatusympäristöjä (Liikkuva ja hyvinvoiva Suomi 2010-luvulla 2008).  
Päiväkodissa sosioemotionaalisten taitojen harjoittelu käy luontevasti 
(Laine 1998), sillä pienet lapset ovat aktiivisessa vuorovaikutuksessa 
vertaistensa kanssa (Silven & Toikka 1999). Sosioemotionaalisten 
taitojen harjoittelu saa tukea myös päiväkotien ammattitaitoiselta 
henkilöstöltä, joka pitää päiväkotien tärkeimpinä tavoitteina juuri 
lasten sosiaalisen ja emotionaalisen kasvun tukemista (Hujala ym. 
2006). Kansainväliset vertailut ovat lisäksi osoittaneet, että myös suo-
malaisten esikoulujen kulttuuriin kuuluu lasten sosiaalisiin taitoihin 
keskittyminen (ks. Ojala & Talts 2007).

Varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten (2005) mukaan lasten 
kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä on tärkeä tukea myös liikun-
nan avulla, sillä liikkumisen kaltaiset lapsille luontaiset toimintatavat 
lisäävät heidän hyvinvointiaan. Kansainvälinen tutkimuskirjallisuus 
osoittaakin, että päiväkotilapsille suunnatut liikuntainterventiot ovat 
pyrkineet tukemaan juuri lasten liikunnallisuutta ja siinä ilmeneviä 
taitoja, kuten lisäämään lasten fyysistä aktiivisuutta (Trost ym. 2008) 
ja parantamaan motorisia taitoja (Samouilidou & Válková 2008; Va-
lentini & Rudisill 2004;  Venetsanou & Kambas 2004). Liikunnallis-
ten taitojen kartuttamisen lisäksi lapset tutustuvat liikkuessaan luon-
tevasti itseensä ja toisiin ihmisiin, kokevat iloa ja ilmaisevat tuntei-
taan (Varhaiskasvatuksen suunnitelman perusteet 2005). Näin ollen 
liikunta tarjoaa lapsille ympäristön, jossa sosioemotionaalisia taitoja 
on mahdollista oppia ja kehittää (Auweele 2007) esimerkiksi pelien 
ja leikkien tarkkojen käyttäytymissääntöjen avulla (Tsangaridou ym. 
2007). Vaikka päiväkotien sosioemotionaalisia taitoja arvostava hen-
kilöstö ja liikkumaan motivoivat varhaiskasvatusympäristöt tarjoavat 
otollisen maaperän, päiväkodeissa on vain harvoin yritetty tukea so-
sioemotionaalisia taitoja suunnitelmallisesti liikuntainterventioiden 
avulla (ks. poikkeuksena Trevlas & Tsigilis 2008 ).

Tutkimuksemme tarkoituksena oli selvittää 3 – 4-vuotiaiden päi-
väkotilasten liikuntatuokioiden aikana ilmeneviä sosioemotionaali-
sia taitoja ja niissä puolen vuoden intervention aikana tapahtuneita 
muutoksia. Erityisen kiinnostuneita olimme mahdollisista koe- ja 
kontrolliryhmien sekä sukupuolten välisistä eroista; oletimme aiem-
man alle kouluikäisiä lapsia koskevan tutkimustiedon perusteella tyt-
töjen sosioemotionaalisten taitojen olevan poikien taitoja parempia 
(Fantuzzo ym. 2007; Schmidt ym. 2002; Walker 2005).  Collaborative 
for Academic, Social and Emotional Learning (CASEL)  -tutkimus-
organisaatio on määritellyt kouluikäisten hyvinvoinnin kannalta 
tärkeät sosioemotionaaliset taidot, jotka Zins ym. (2004) ryhmittele-
vät seuraaviin laajempiin osa-alueisiin: tietoisuus itsestä, sosiaalinen 
tietoisuus, vastuullinen päätöksenteko, itsehallinta ja ihmissuhteiden 
hallinta. Tässä  tutkimuksessa sosioemotionaaliset taidot tarkoittavat 
kuuntelua, kontaktin ottamista toiseen, yhteistyötä pari- ja ryhmäteh-
tävissä, auttamista ja vuoron odottamista, jotka olivat  tarkastelumme 
kohteena havainnointilomakkeessa olevista   sosioemotionaalisista 
taidoista (liite 1). Nämä sosioemotionaaliset taidot kuuluvat edellä 
mainittuihin CASELin tärkeinä pitämiin laajempiin osa-alueisiin ja 
ovat aiemmin osoittautuneet keskeisiksi myös alle kouluikäisiä lap-
sia koskevissa tutkimuksissa (ks. esim. Barbarin 2007; Brigman ym 
1999; Distefano & Kamphaus 2007; Hemmeter ym. 2006, 2008; Nor-
mandeau & Guay 1998). Tutkimuksen ontologisena lähtökohtana on 
sosiaalinen konstruktivismi, joka painottaa erityisesti vuorovaikutuk-
sellisuutta. Sen mukaan oppija on oppimistapahtumassa aktiivisessa 
roolissa, ja tilannesidonnaisella sosiaalisella vuorovaikutuksella on 
suuri merkitys oppimiselle. (Tynjälä 1999.)
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TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT

Tutkimuksen koeryhmiä oli kuusi, joissa oli yhteensä 31 iältään 
3 – 4–vuotiasta lasta (15 tyttöä, 16 poikaa) viidestä tutkimukseen va-
paaehtoisesti osallistuneesta päiväkodista Kajaanista ja Sotkamosta. 
Yhteen liikuntaryhmään kuului 6 –10 lasta, joista havainnoitiin nel-
jää tai kuutta. Koeryhmissä lastentarhanopettajat toteuttivat lapsille 
sosioemotionaalisia taitoja kehittävää liikuntakasvatuksen interven-
tiota kahdeksan kuukauden ajan ja havainnoivat heidän sosioemo-
tionaalisia taitoja liikuntatuokioilla kerran kuussa lokakuusta 2003 
toukokuuhun 2004. Liikuntatuokioita oli kaiken kaikkiaan 22 ja 
havainnointikertoja kahdeksan. Havainnoijana oli yksi lastentarhan-
opettaja, joka täytti havainnointilomakkeen (liite 1) tuokion aikana. 
Hän katsoi havainnointilomakkeen läpi yhteistyössä liikuntatuoki-
on ohjanneen opettajan kanssa. Havainnoitsija ja ohjaava opettaja 
toimivat pääsääntöisesti pareina ja olivat näin ollen havainnoijina 
niin alku- kuin loppumittauksessakin.  Tämän artikkelin analyysit 
perustuvat koeryhmän osalta alkumittaukseen ja 6. mittauskertaan. 
Kahden viimeisen mittauskerran aikana tutkimukseen osallistunei-
den lasten kato oli niin suurta, että emme pystyneet analysoimaan 
loppumittauksen aineistoa.

Kontrolliryhmiä oli kolme, joissa oli yhteensä 10 iältään 3 – 4-vuo-
tiasta lasta (6 tyttöä, 4 poikaa) kolmesta eri päiväkodista.  Yhteen 
liikuntaryhmään kuului 10 –12 lasta, joista havainnoitiin kolmea tai 
neljää lasta. Lastentarhanopettajat ohjasivat lapsille erilaisia liikunta-
muotoja kerran viikossa. Sosioemotionaalisia taitoja kehittävä liikun-
takasvatusohjelma ei kuitenkaan ollut heidän käytössään eivätkä he 
osallistuneet koeryhmän opettajille suunnattuihin liikuntakasvatus-
ohjelman toteuttamiseen liittyviin koulutuksiin. Havainnoijana toi-
mi yksi lastentarhanopettaja, joka kävi havainnointilomakkeen läpi 
yhteistyössä liikuntatuokion ohjanneen opettajan kanssa. Opettajat 
olivat samat alku- ja loppumittauksissa. Lastentarhanopettajat tekivät 
alkumittauksen lokakuussa 2003 ja loppumittauksen (7. mittausker-
ta) toukokuussa 2004.  

Kontrolliryhmien lastentarhanopettajille opetettiin havainnointi-
lomakkeen käyttö tunnin kestäneessä ja päiväkodissa tapahtuneessa 
koulutuksessa.  Tutkimukseen osallistuneille koeryhmien lastentar-
hanopettajille järjestettiin koulutusta ennen intervention alkua ja sen 
aikana. Yksi koulutuskerta kesti kaksi tuntia. Koulutuksia järjestettiin 
syksyllä 2003 kaksi ja keväällä 2004 kolme. Koulutuksen sisältöjä oli-
vat liikuntakasvatusohjelmaan perehdyttäminen, lasten sosioemotio-
naalisten taitojen kehittäminen liikuntatuokioiden avulla ja havain-
nointilomakkeen käyttö. Lisäksi koulutuksissa keskusteltiin yleisesti 
liikuntatuokioilla eteen tulleista kasvatustilanteista. Sekä koe- että 
kontrolliryhmien lastentarhanopettajien kanssa käytiin läpi havain-
nointilomakkeessa mainittujen sosioemotionaalisten taitojen sisällön 
kuvauksia (liite 2); päämääränä oli se, että lastentarhanopettajien 
ymmärrys sosioemotionaalisista taidoista ja havainnointilomakkeen 
vastausasteikosta tarkentui ja yhdenmukaistui.  Lisäksi koulutusten 
aikana lastentarhanopettajat esittivät kysymyksiä havainnointilomak-
keesta niin koe- kuin kontrolliryhmissäkin. 

Päiväkotiryhmissä oli 12 – 20 lasta ja liikuntatuokioilla 6 –12 lasta; 
sekä koe- että kontrolliryhmissä oli liikuntatuokioilla siis muitakin 
kuin tutkimukseen osallistuneita lapsia. Lastentarhanopettajat va-
litsivat tutkimukseen osallistuneet lapset koe- ja kontrolliryhmiin 
sukupuolen (tyttöjä ja poikia tasapuolisesti) ja säännöllisen liikun-
tatuokioille osallistumismahdollisuuden perusteella. Tutkimukseen 
valikoituneet lapset olivat olleet päiväkodissa kahdesta kuukaudesta 
kahteen vuoteen. Tutkittaessa lapsia havainnoinnin avulla heidän elä-
määnsä ei voi vain ilmestyä, joten havainnoinnin suorittivat lapsille 
tutut lastentarhanopettajat (Törrönen 1999, 218).  Tutkimuksen te-
kemiseen saimme kirjallisen luvan lasten vanhemmilta sekä Kajaanin 
ja Sotkamon päivähoidon johtajilta. Lastentarhanopettajat olivat tie-
dottaneet vanhempia tutkimuksesta. Lasten ja lastentarhanopettajien 

osallistuminen tutkimukseen oli vapaaehtoista.  
Lastentarhanopettajat arvioivat sosioemotionaalisia taitoja neljä-

portaisella asteikolla (1 = ei esiinny tuokiolla, 2 = ei onnistu vielä, 3 = 
onnistuu vaihtelevasti, 4 = onnistuu) sen mukaan, miten havainnoi-
tava lapsi käyttäytyi tuokiolla. Esitestasimme havainnointilomakkeen 
ennen tutkimuksen aloittamista yhden tutkimukseen osallistuneen 
nelilapsisen koeryhmän avulla. Tarkastelimme havainnointilomak-
keen luotettavuutta kahden mittaajan välisenä kongruenssina.  Kaksi 
itsenäistä lomakkeen käyttöön koulutettua arvioitsijaa arvioi viidellä 
eri liikuntatuokiolla neljän lapsen sosioemotionaalisia taitoja. Heidän 
havaintoja verrattiin sen suhteen, kuinka monella tuokiolla viidestä he 
arvioivat lasten sosioemotionaaliset taidot samalla tavalla.  Arvioijien 
väliset kongruenssit olivat seuraavat: ’kuuntelee ’ 3/5, ’ottaa kontaktia’ 
4/5, ’auttavainen’ 3/5, ’tekee yhteistyötä pari- ja ryhmätehtävissä’ 3/5 
ja ’malttaa odottaa vuoroaan’ 4/5.  Tämän jälkeen havainnoitavien so-
sioemotionaalisten taitojen sanallisia kuvauksia tarkennettiin lasten-
tarhanopettajien kanssa. Tuloksia voidaan pitää riittävinä osoittamaan 
mittarin yhdenmukaisuutta.  

Kaikki havainnoitavat sosioemotionaaliset taidot sisältävän ’sosio-
emotionaaliset taidot’ -summamuuttujan sisäistä yhdenmukaisuutta 
tarkastelimme Cronbachin alfa-kertoimella, jonka avulla voi arvioida 
mittarin eri osioiden homogeenisyyttä eli sisäistä yhteneväisyyttä 
(Tähtinen & Isoaho 2000, 138).  Lisäksi havainnointikerroilla oli 
pääsääntöisesti kaksi samaa havainnoijaa luotettavuuden parantami-
seksi (Eskola & Suoranta 1998, 214).

Liikuntakasvatusohjelman suunnittelu ja toteutus
Interventiossa toteutetun päivittäisen alle 4-vuotiaille suunnatun 
liikuntakasvatusohjelman ”Kaikki linnut lentämään” (2004) suun-
nittelua oli ohjannut Sosiaalihallituksen v. 1996 julkaisema alle 
kolmivuotiaiden lasten päivähoidon toimintasuunnitelma. Ohjelma 
perustui Sarlinin (1992) ja Pönkön (1996) kehittämiin päivittäisen 
liikuntakasvatuksen malleihin ja sen lähtökohtana oli 3 – 4-vuotias 
lapsi (1 – 2-vuotiaat eriytetysti) ja hänen kehitystasonsa.  Tähän tutki-
mukseen kehitetty ohjelma koettiin tärkeäksi, sillä alle 4-vuotiaiden 
liikuntaan oli kiinnitetty aiemmin vähemmän huomiota kuin esi-
kouluikäisten ja koululaisten. Lisäksi lastentarhanopettajat kokivat 
tarvitsevansa työssään keinoja lasten sosioemotionaalisten taitojen 
tukemiseen.

Liikuntakasvatusohjelma huomioi lapsen kokonaisvaltaisen kas-
vun siten, että jokaisella liikuntatuokiolla oli kognitiiviset, psyko-
motoriset ja sosioemotionaaliset tavoitteet.  Pääpaino oli sosioemo-
tionaalisten taitojen kehittämisessä. Lastentarhanopettajat tukivat 
näitä tavoitteita monipuolisten liikuntamuotojen avulla viikoittain 
lapsiryhmän, tilojen ja resurssien mukaan. Liikunnan aihealueita oli-
vat liikunta- ja perinneleikit, palloilu, välineliikunta, luova liikunta ja 
telinevoimistelu. Lastentarhanopettajat ohjasivat kutakin liikunnan 
aihetta neljä viikkoa ja niiden rinnalla syyslukukaudella ulko- ja 
luontoliikuntaa sekä uintia ja nassikkapainia. Kevätlukukaudella oli 
viikoittaisten liikuntatuokioiden lisäksi hiihtoa, luistelua ja seikkailu-
liikuntaa. Liikuntakasvatusohjelman sisällöllinen ja ajallinen toteutus 
on kuvattu liitteessä 3. 

Lastentarhanopettajat kiinnittivät erityistä huomiota sosioemo-
tionaalisiin taitoihin: toisen auttamiseen tehtävissä ja välineiden 
korjaamisessa, vuoron odottamiseen esim. telineradalla, ohjeiden, pa-
lautteen ja toverin mielipiteiden kuuntelemiseen sekä pari- ja ryhmä-
työskentelyyn. Lapsille suunnatun liikuntakasvatusohjelman jokai-
sen tuokion suunnitelmassa kuvattiin harjoitteet ja niiden tavoitteet, 
opetusnäkökohdat sekä työskentelymuodot. Opetusnäkökohdissa 
kiinnitettiin huomiota tavoitteiden toteuttamiseen erityisesti sosio-
emotionaalisten taitojen osalta. Lastentarhanopettajat loivat didak-
tisesti tilanteita, joissa oli mahdollista kehittää sosioemotionaalisia 
taitoja. Lapsille kerrottiin tuokiolla lyhyesti mitä tehdään ja mihin 
kullakin harjoituksella pyritään. Jokaisen tuokion tai harjoitteen lo-
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pussa oli palautekeskustelu, jossa lapset saivat itse arvioida tehtävistä 
suoriutumistaan. Tässä arvioinnissa opettajat käyttivät apuna kuvia, 
joissa eläinhahmot mm. odottivat vuoroa, auttoivat toisiaan ja tekivät 
yhteistyötä. Näiden  avulla lapset pohtivat lastentarhanopettajien kan-
nustamina mm. auttamisen tärkeyttä ja onnistumistaan harjoitteissa 
ja sosioemotionaalisissa taidoissa. Lisäksi korostui lapsen aktiivinen 
rooli ideoijana; lapset saivat osallistua tuokion kulkuun valitsemalla 
alku- tai loppuleikin, keksimällä erilaisia liikkumistapoja liikuntalei-
keissä ja liikkumalla välineillä myös omaehtoisesti. 

Esim. liikuntakasvatusohjelman sosioemotionaalisia taitoja tuke-
va palloilutuokio toteutui edellä mainittuja periaatteita noudattaen. 
Tuokio sisälsi alkulämmittelyn, varsinaisen harjoitusosion, loppu-
rauhoittumisen ja palautekeskustelun.  Alkulämmittelyn tavoitteena 
oli kehon osien hahmotus ja nimeäminen.  Taustamusiikin päätyt-
tyä laitettiin joku kehon osa lattiaan ja lapset toimivat vuorotellen 
ohjeiden antajina (vuoron odottamisen harjoite). Harjoitusosassa 
tutustuttiin mm. erilaisiin palloihin ison pallokassin avulla.  Ohjaaja 
kaatoi useaan kertaan pallot kassista lattialle, ja lasten tuli kerätä ne 
yhdessä takaisin kassiin (yhteistyöharjoite). Lisäksi ohjaaja vieritti 
palloja vuorotellen lapsille (vuoron odottamisen harjoite). Lopuksi 
lapset rauhoittuivat lattialla maaten, ja ohjaaja vieritti palloa heidän 
ylitseen rauhallisen musiikin soidessa taustalla.  Tuokion lopuksi käy-
tiin palautekeskustelu.

TULOKSET
  

Sosioemotionaalisten taitojen kehittyminen
Riippuvien otosten t-testi osoitti, että alkumittauksen ja loppumit-
tauksen  välinen  muutos oli koeryhmällä tilastollisesti merkitsevä  
seuraavissa yksittäisissä taidoissa: ’vuoron odottaminen’ (t (19) =-
4.765, p = 0.000), ’kuuntelu’ (t (19) = -2.939, p=0.008), ’auttavainen’ 
(t (15) =-2.782, p=0.014) ja ’ottaa kontaktia’ (t (19)=-3.587, p= 0.002). 
Nämä taidot olivat paremmat loppumittauksessa kuin alkumittauk-
sessa.  Sen sijaan ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä muuttujassa 
’tekee yhteistyötä pari- ja ryhmätehtävissä’ (t (19) =- 1.422,  p=0.171). 
Kontrolliryhmässä lasten vuoron odottamisen taito parani tilastolli-
sesti merkitsevästi (t (9) = -3.000), p= 0.015). Erot eivät olleet tilas-
tollisesti merkitseviä seuraavissa taidoissa: ’kuuntelu’ (t (9) = -1.406, 
p=0.193), ’auttavainen’ (t (4) = -2.449, p= 0.700), ’ottaa kontaktia’ 
(t (9) = -1.152, p=0.279) ja ’tekee yhteistyötä pari- ja ryhmätehtävissä’ 
(t (9) = -1.152, p= 0.279). Yksittäisten muuttujien tulokset on esitetty 
graafisesti kuviossa 1.

Tiivistääksemme yksittäisten muuttujien antamaa tietoa, teimme 
eksploratiivisen pääakselifaktorianalyysin promax-rotaatiolla, joka 
toi esiin yhden faktorin ratkaisun. Faktorin osioiden faktorilataukset 
vaihtelivat alkumittauksessa välillä 0.56 – 0.85 ja loppumittauksessa 
välillä 0.63 – 0.99 (kokonaisselitysaste 60.1 %). Kommunaliteetit 

KUVIO 1. Lasten sosioemotionaalisten taitojen muuttujat alku- ja loppumittauk-
sessa erityisharjoitusta saaneella koeryhmällä (n= 31) ja kontrolliryhmällä (n=10).
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KUVIO 2. Lasten sosioemotionaalisten taitojen keski-
arvot alku- ja loppumittauksessa erityisharjoitusta saa-
neella koeryhmällä (n=20) ja kontrolliryhmällä (n=10).

vaihtelivat alkumittauksessa välillä 0.31 – 0.73 ja loppumittauksessa 
välillä 0.40 – 0.98. Osioista muodostetun sosioemotionaalisia taitoja 
kuvaavan summamuuttujan sisäistä yhdenmukaisuutta ilmaisevat 
Cronbachin alfa-kertoimet olivat 0.84 (alkumittaus) ja 0.85 (loppu-
mittaus). Koeryhmän sosioemotionaalisten taitojen summamuuttu-
jan keskiarvo oli alkumittauksessa 3.18 ja loppumittauksessa 3.64. 
Kontrolliryhmän sosioemotionaalisten taitojen summamuuttujan 
keskiarvo oli alkumittauksessa 3.37 ja loppumittauksessa 3.73. Riip-
puvien otosten t-testi osoitti, että alkumittauksen ja loppumittauksen 
välinen parannus sosioemotionaalisten taitojen summamuuttujassa 
oli tilastollisesti merkitsevä sekä koeryhmällä (p=0.003) että kont-
rolliryhmällä (p=0.002).  Sosioemotionaaliset taidot siis paranivat 
molemmilla ryhmillä tilastollisesti merkitsevästi. Tulokset on esitetty 
graafisesti kuviossa 2.  

Tyttöjen ja poikien väliset erot
Riippumattomien otosten t-testin mukaan tyttöjen ja poikien välillä 
ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja sosioemotionaalisissa taidoissa 
alku- eikä loppumittauksessa.  Tulokset on esitetty taulukossa 1. 
  
   
POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 3 – 4 -vuotiaiden päiväkoti-
lasten liikuntatuokioiden aikana ilmeneviä sosioemotionaalisia taitoja 
ja niissä puolen vuoden intervention aikana tapahtuneita muutoksia 
tähän tarkoitukseen kehittämämme havainnointilomakkeen avulla. 
Erityisen kiinnostuneita olimme mahdollisista sukupuolten sekä 
koe- ja kontrolliryhmän välisistä eroista. Kaikki yksittäiset sosioe-
motionaaliset taidot sisältäneellä summamuuttujalla tutkittuna sekä 
koe- että kontrolliryhmän alku- ja loppumittauksen tulokset erosivat 
toisistaan tilastollisesti merkitsevästi eli molemmat ryhmät kehittyi-
vät intervention aikana sosioemotionaalisissa taidoissaan.  

Liikuntatuokiot näyttivät siis tarjonneen haasteellisen ympäristön, 
jossa sosioemotionaalisia taitoja on ollut mahdollista oppia ja kehittää 
(Auweele 2007). Tuloksia tarkasteltaessa täytyy kuitenkin huomioida 
3 – 4-vuotiaan lapsen yleinen kehitys ja muistaa, että lasten sosiaali-
set ja emotionaaliset taidot kehittyvät lasten varttuessa itsestäänkin. 

TAULUKKO 1. Tyttöjen ja poikien yksittäisten sosioemo-
tionaalisten taitojen sekä summamuuttujan  keskiarvot 
alku- ja loppumittauksessa, t-testin t- ja p-arvot.

Tytöt                 Pojat

                            ka.      ka.  t p

ALKUMITTAUS n=14 n=16

Koeryhmä

vuoron odottaminen 3.36 3.06 1.000 .326

 tekee yhteistyötä 3.57 3.44 .633 .532

 auttavainen 3.44 3.18 .720 .481

 ottaa kontaktia 3.31 3.44 -.507 .598

 kuuntelu 3.43 3.06 1.505 .143

 sos.emot. taidot 3.44 3.27 .867 .393

Kontrolliryhmä n=6 n=4

vuoron odottaminen 3.33 3.50 -.478 .645

tekee yhteistyötä 3.50 3.25 .531 .610

auttavainen 3.25 3.00 .243 .845

ottaa kontaktia 3.50 3.75 -.531 .610

kuuntelu 3.33 3.25 .253 .807

sos.emot. taidot 3.39 3.43 -.106 .918

LOPPUMITTAUS

Koeryhmä n=11 n=10

vuoron odottaminen 3.91 3.50 1.442 .177

tekee yhteistyötä 3.73 3.50 1.048 .308

auttavainen 3.73 3.75 -.105 .918

ottaa kontaktia 3.82 3.70 .610 .549

kuuntelu   3.73 3.60 .593 .560

sos.emot. taidot 3.78 3.61 1.115 .287

Kontrolliryhmä n=6 n=4

vuoron odottaminen 3.83 4.00 -.800 .447

tekee yhteistyötä 3.83 3.50 1.079 .312

auttavainen 4.00 3.50 2.121 .078

ottaa kontaktia 4.00 3.75 1.000 .391

kuuntelu 3.67 3.50 .351 .735

sos. emot. taidot 3.87 3.68 1.164 .278

Usean yksittäisen sosioemotionaalisen taidon osalta kehittyminen oli 
koeryhmän lapsilla suurempaa kuin kontrolliryhmän lapsilla vaikkei 
kokonaisuutena eroja ryhmien välille syntynytkään. Huomion ar-
voista on myös se, että koeryhmän lasten taso alkumittauksessa oli 
huonompi kuin kontrolliryhmällä useimmissa yksittäisissä sosioe-
motionaalisissa taidoissa sekä sosioemotionaalisten taitojen summa-
muuttujan osalta.

Vaikka aikaisemmissa tutkimuksissa alle kouluikäisten tyttöjen 
sosioemotionaaliset taidot ovat olleet poikien taitoja parempia (esim. 
Fantuzzo ym. 2007; Schmidt ym. 2002; Walker 2005), tässä tutki-
muksessa tyttöjen ja poikien välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä 
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eroja.  Voi olla, että tyttöjen ja poikien erot eivät tulleet esille tyttöjen 
ja poikien vähäisen lukumäärän vuoksi.

  Tilastollisesti merkitsevien erojen puute koe- ja kontrolliryhmien 
ja sukupuolten välillä voi johtua monesta seikasta. Ensinnäkin tutki-
mukseemme valikoituneiden lasten määrä oli luultavasti niin pieni, 
että tilastollisesti merkitsevät erot ryhmien välillä jäivät löytymättä. 
Intervention pituus ja sen sisältämien liikuntatuokioiden tuntimää-
räkään ei välttämättä ollut riittävä; taitojen kehittyminen edellyttänee 
pitempää interventiota, jossa sosioemotionaalisten taitojen tukemi-
nen ulotetaan myös päiväkodin liikuntatuokioiden ulkopuolelle. 
Toisaalta koeryhmän lasten sosioemotionaalisten taitojen tukeminen 
ei välttämättä kantanut hedelmää vielä kuudenteen mittauskertaan 
mennessä. Mikäli olisimme pystyneet käyttämään viimeisen mitta-
uskerran havaintoja analyyseissämme, koeryhmäläisten sosioemo-
tionaaliset taidot olisivat kenties eronneet tilastollisesti merkitsevästi 
kontrolliryhmäläisten taidoista. Saattaa olla myös niin, että tuettujen 
sosioemotionaalisten taitojen aiempaa parempi omaksuminen kestää 
päiväkotilapsilla kauemmin kuin puoli vuotta - ehkäpä toteutetun 
intervention vaikutukset tulevat näkyviin vasta viimeisimpien mitta-
ustemme jälkeen. Lisäksi lasten päiväkodin ulkopuolella saamat so-
sioemotionaalisten taitojen mallit ja käytänteet ovat lisäksi saattaneet 
olla aivan erisuuntaisia kuin mihin tällä interventiolla pyrittiin, mikä 
saattoi viedä pohjaa pois intervention vaikutuksilta. 

 Thijs ym. (2008) toteavat, että opettajilla voi olla vaikeuksia löy-
tää sopivia keinoja yksittäisten lasten sosioemotionaalisten taitojen 
kehittämiseksi ja että opettajia pitäisikin tukea esim. erilaisten peda-
gogisten ratkaisuja hyödyntämisessä tehokkaammin.  Voi olla, että 
tutkimuksemme lastentarhanopettajat eivät interventioon liittyvistä 
koulutuksista huolimatta pystyneet kehittämään koeryhmään kuulu-
neiden yksittäisten lasten sosioemotionaalisia taitoja. 

Vaikka liikuntakasvatusohjelma kannusti miettimään jokaisen 
lapsen kohdalta sosioemotionaalisten taitojen kehitystarpeita, olisi ne 
voinut huomioida vielä tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin liikun-
tatuokioiden tavoitteissa. Toisaalta koska kontrolliryhmään kuulu-
neiden lasten määrä oli pieni, tulokset eivät välttämättä anna oikeaa 
kuvaa kontrolliryhmien lasten taidoista.

Tutkimusta varten kehittämämme havainnointilomake saattoi 
osaltaan olla syynä siihen, että ryhmät eivät eronneet toisistaan ti-
lastollisesti merkitsevästi sosioemotionaalisten taitojen suhteen. Ha-
vainnointilomakkeen neliportainen asteikko oli kenties liian karkea 
tavoittaakseen taidoissa esiintyneen vaihtelun. Lisäksi havainnoin-
tilomakkeen väittämien muotoilu olisi voinut olla yksiselitteisempi. 
Käyttämässämme lomakkeessa yhdellä lapsen auttavaisuutta mittaa-
valla väittämällä oli pyritty selvittämään, missä määrin lapsi auttoi 
laittamaan välineitä paikalleen, siirtämään välineitä, korjaamaan 
välineitä pois ja missä määrin hän auttoi toista lasta harjoitteessa. 

Myös kuuntelun taitoa kartoittava väittämä koski opettajan anta-
mien ohjeiden, palautteen ja muiden lasten mielipiteiden kuuntele-
mista. Mikäli nämä kaikki auttavaisuuden ja kuuntelemisen eri osa-
alueet olisi kysytty omina väittäminään, havainnoijien arviot olisivat 
saattaneet olla tarkemmat.

Kehittämämme havainnointilomakkeen vahvuuksiin kuuluu kui-
tenkin se, että havainnoitavat sosioemotionaaliset taidot oli operatio-
naalistettu kokeneiden lastentarhanopettajien kanssa. Näin lastentar-
hanopettajien pitkäaikainen käytännön kokemus sosioemotionaalis-
ten taitojen ilmenemisestä liikuntatuokioiden aikana 3 – 4-vuotiailla 
lapsilla saatiin hyödynnettyä. Lisäksi havainnointilomakkeeseen 
sisällytetyt sosioemotionaaliset taidot vastasivat aiemmissa kansain-
välisissä tutkimuksissa 3 – 4-vuotiailta lapsilta arvioituja taitoja (ks. 
Barbarin 2007; Brigman ym. 1999; Distefano & Kamphaus 2007; 
Hemmeter ym. 2006, 2008; Ladd & Profilet 1996; Normandeau & 
Guay 1998) ja ankkuroituivat teoreettisesti myös CASEL-tutkimusor-
ganisaation tärkeinä pitämiin kouluikäisten lasten sosioemotionaali-
siin taitoihin (Zins ym. 2004).

Tutkimuksemme arvoa nostaa sosioemotionaalisten taitojen ja 
liikunnan yhtäaikainen painottaminen. Siinä missä päiväkotilapsiin 
kohdistetut sosioemotionaalisia taitoja kehittämään suunnitellut 
interventiot on yleensä toteutettu perinteisesti luokkahuoneessa tai 
liikuntapainotteisilla interventioilla on paneuduttu lasten fyysiseen 
aktiivisuuteen (Trost ym. 2008) tai motorisiin taitoihin (Samouilidou 
& Válková 2008; Valentini & Rudisill 2004;  Venetsanou & Kambas 
2004), tämä interventio pyrki kehittämään sosioemotionaalisia taitoja 
liikuntatuokioiden aikana liikunnan avulla.  Lisäksi lasten sosioemo-
tionaalisia taitoja ovat aiemmin arvioineet pääasiassa kouluikäisten 
lasten opettajat ja vanhemmat; tässä tutkimuksessa niitä arvioivat 
lastentarhanopettajat.

Varhaiskasvatuksen suunnitelman perusteiden (2005) mukaan 
varhaiskasvatuksen yhtenä kasvatuspäämääränä on opettaa lapsille 
sosiaalisia taitoja ja vahvistaa toiset huomioon ottavia käyttäytymis- 
ja toimintatapoja.  Liikuntatuokiot sisältävät tilanteita, joissa lapsen 
on mahdollista kehittää sosioemotionaalisia taitojaan.  Tämä ei kui-
tenkaan tapahdu pelkästään luomalla sosioemotionaalisten taitojen 
kehittymiselle sopivia tilanteita, vaan kasvattajan pitää antaa palau-
tetta ja keskustella lasten kanssa tuokion tapahtumista tavoitteiden 
suunnassa.  Kasvattajan tulee olla herkkä ja kuunnella lasten mieli-
piteitä, sillä turvallisen oppimisympäristön saavuttaminen on tärkeää 
sosioemotionaalisia taitoja tuettaessa. 

  Intervention kokemusten pohjalta uskomme päiväkotien liikun-
takasvatusta ja lastentarhanopettajien koulutusta voitavan kehittää 
pienten lasten sosioemotionaalisia taitoja tukevampaan suuntaan. 
Tutkimuksen tuotteena valmistui sosioemotionaalisten taitojen ar-
vioinnin avuksi ja tuntien suunnittelun työvälineeksi soveltuvan 
havainnointilomakkeen lisäksi myös käyttökelpoiseksi ja motivoi-
vaksi osoittautunut ”Kaikki linnut lentämään: päivittäinen liikunta-
kasvatusohjelma alle 4-vuotiaille (2004)”. Tutkimukseen osallistunut 
lastentarhanopettaja oli sitä mieltä, että ”ohjelma sisälsi monipuolista 
liikuntaa ja harjoitteita, joissa sosioemotionaaliset taidot korostuivat”.  
Lisäksi hänen mielestään ”harjoitteita pystyi muuntamaan lapsiryh-
män ja yksittäisen lapsen taitotason mukaan”.   

Toivoisimme jatkotutkimusten selvittävän, mitkä ovat ne asiat 
päiväkodin toiminnassa, jotka mahdollistavat lasten sosioemotio-
naalisten taitojen kehittämisen liikunnan avulla – millaisia resursseja 
ja yhteistyötä tarvitaan? Lisäksi päiväkodeissa tulisi tehdä yksityis-
kohtaisia suunnitelmia kunkin lapsen sosioemotionaalisten taitojen 
eteenpäin viemiseksi ja ulottaa sosioemotionaalisten taitojen kehittä-
minen lapsen koko arkeen yhteistyössä vanhempien kanssa. Kaiken 
kaikkiaan liikuntatuokioihin tulisi kiinnittää huomiota yhä enemmän 
myös sosioemotionaalisten taitojen oppimisympäristönä, ei pelkäs-
tään lasten motoristen taitojen kehittämisen välineenä.
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LIITE 1. Lapsen havainnointilomake

Tarkkaile lapsen käyttäytymistä liikuntatuokion aikana ja merkitse 
havainnot oheiseen asteikkoon.

Päivämäärä:           
Lapsi ja ikä:  v.        
  

EI ESIIN-
NY TUO-
KIOLLA                 

EI VIELÄ VAIH-
TELE-
VASTI   

ONNIS-
TUU

1. vuoron odottaminen 1 2 3 4

2. kestää tappion 1 2 3 4

3. kuuntelu 1 2 3 4

4. auttaminen 1 2 3 4

5. tekee yhteistyötä 1 2 3 4

6. ottaa kontaktia            
aikuisiin/muihin lapsiin

1 2 3 4

7. samaistuu toisen 
    tunteisiin

1 2 3 4

8. pyytää oma-
    aloitteisesti anteeksi

1 2 3 4

9. pyytää anteeksi toisen 
puolesta

1 2 3 4

10. toisen itku ärsyttää 1 2 3 4

11. välineet, tila motivoi 1 2 3 4

12. lapsi pomppii 1 2 3 4

13. sinnikäs 1 2 3 4

LIITE 2.

HAVAINNOITAVIEN ASIOIDEN SELITYKSIÄ:

•  Vuoron odottaminen - lapsi malttaa odottaa vuoroaan esim. telineradalla

•  Kestää tappion - lapsi kestää tappion peleissä ja leikeissä, esim. viesteissä 
sekä kahden lapsen tavoitellessa samaa välinettä

•  Kuuntelu - lapsi kuuntelee ohjeet ja osoittaa olevansa tietoinen, mitä tehdään 
toimien ohjeiden mukaan; lapsi kuuntelee tovereidensa mielipidettä sekä pa-
lautetta

•  Auttavainen - lapsi auttaa välineiden paikalleen laittamisessa, siirtelyssä,  
poiskorjaamisessa sekä auttaa toista harjoitteessa

•  Tekee yhteistyötä - lapsi tekee yhteistyötä pari- ja ryhmätehtävissä

•  Ottaa kontaktia - lapsi ottaa kontaktia aikuisiin ja muihin lapsiin puhumalla tai 
koskettamalla

•  Samaistuu toisen tunteisiin - lapsi silittää toista, juttelee myötätuntoisesti
                                            
•  Pyytää oma-aloitteisesti anteeksi - lapsi pyytää anteeksi loukatessaan toista 

lasta tai aikuista

•  Pyytää anteeksi toisen puolesta - lapsi pyytää anteeksi toverin puolesta, jos 
huomaa, että toveri on loukannut toista

•  Toisen itku ärsyttää - lapsi reagoi toisen itkuun kyselemällä toverin vointia tai 
miksi toveri itkee

•  Välineet, tila motivoi - lapsi toimii välineen kanssa tai tilassa motivoituneena 
ollen aktiivisesti mukana

•  Pomppii - lapsi innostuu tuokiosta/ sen sisällöstä ja pomppii, innostuu 

•  Sinnikäs - lapsi jaksaa yrittää epäonnistumisista huolimatta, ei anna periksi
         

LIITE 3. Liikuntakasvatusohjelman sisältö ja ajallinen 
toteuttaminen 3 – 4-vuotiailla

AJANKOHTA SISÄLTÖ

Syyskuu 2003 Liikkuen ja leikkien tutuksi

Lokakuu 2003 Pallotellen

Marraskuu 2003 Välineillä vauhtiin

Joulukuu 2003 Liikutaan tunnelmoiden

Tammikuu 2004 Temppuillen

Helmikuu 2004 Ideoiden ja ihmetellen

Maaliskuu 2004 Luovasti liikkuen

Huhtikuu 2004 Pallotellen

Toukokuu 2004 Luonnossa liikkuen ja seikkaillen

Kesä-heinä-elokuu 2004 Kesäistä liikuntaa ulkona ja sisällä 
ohjattuna ja omaehtoisesti

Viikoittaisten liikuntatuokioiden 
rinnalla syys- ja kevätlukukaudella

Ulko- ja luontoliikunta
Seikkailuliikunta

Uinti
Nassikkapaini


