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1 Johdanto 

Projektimme Liikkuvat lapset sai alkunsa, kun keskustelimme lasten hyvinvoinnista nykyaikana. 

Huomasimme, että 3.- 6. luokkalaisille ei ole iltapäivätoimintaa vastaa palvelua, jota tarjotaan 

vain 1.- 2. luokkalaisille. Projektin lopulliseen muotoon vaikutti huoli juuri tämän ikäisten lasten 

fyysisen aktiivisuuden väheneminen ja lisääntyvä yksinolo erityisesti koulupäivän jälkeen.  

Tähän raporttiin on koottu kaikki projektin vaiheet ja niihin liittyvät tuotokset. Raportin liitteistä 

löytyy projektisuunnitelmamme ja MINNO-fest päätösseminaariin koostettu posteri. Myös 

MINNO-festissä osallistimme tapahtumaan osallistuvat ihmisen pohtimaan nykylasten hyvin-

vointia ja kirjoittamaan nämä ajatukset ylös. Tämä tuotospaperi myös löytyy liitteistä. Projek-

tiimme kuului isona osana haastattelut, joiden avulla kartoitimme suunnittelemamme palvelun 

tarvetta. Raportista löytyy yhteenvedot näistä haastatteluista, joihin osallistuivat niin alan am-

mattilaiset kuin myös vanhemmat ja heidän lapsensa.  

2 Asiantuntijahaastattelut 

Iltapäivätoiminnan tarvetta 3.- 6.luokkalaisille kartoittaessa haastattelimme eri ammattialojen 

edustajia, jotka työskentelevät alakouluikäisten lasten kanssa. Haastatteluissa esiin tulevat mie-

lipiteet ovat heidän omia näkemyksiään, eivätkä edusta organisaation tai koko ammattialan mie-

lipidettä. Pienen otannan vuoksi ei voida tehdä laajoja johtopäätöksiä palvelun tarpeesta. 

Keskeisiä haastattelun teemoja oli palvelun tarve ja toteutuksen mahdollisuus. Kysyimme myös 

mielipidettä kohderyhmästä ja palvelun sopivuudesta heille. Pyysimme haastateltavia ottamaan 

kantaa myös nykylasten liikkumiseen ja hyvinvointiin. Projektimme suunnitelman tavoitteena on 

toteuttaa liikunnallinen iltapäiväkerho ja kysyimme alan ammattilaisilta, mitä mieltä he ovat lii-

kunnasta näkökulmana. 

2.1 Iltapäiväkerhon ohjaajat 

Haastattelimme kahta Vantaalla työskentelevää iltapäivätoiminnan ohjaajaa. He työskentelevät 

1.-2. luokkalaisten kanssa. Esittelimme heille projektimme suunnitelman ja kysyimme heidän 

mielipiteitään palvelun mahdollisesta tarpeesta ja suunnitellun toiminnan sisällöstä. Ohjaajien 
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mielestä 3.-6. luokkalaisten iltapäivätoiminnalle olisi tarvetta, koska noin puolet heidän ohjauk-

sessa olevia 2. luokkalaisia tarvitsisivat iltapäivätoimintaa vielä vuoden päästä. He painottivat, 

että matalan kynnyksen ansiosta palvelu tavoittaisi isomman ryhmän lapsia. 

Iltapäiväohjaajat olivat sitä mieltä, että myös 1.-2. luokkalaisilla olisi myös tarvetta tällaiselle oh-

jatulle liikuntatoimille. He ehdottivat, että toiminta voisi olla yhdistettynä iltapäiväkerhoon eli toi-

minta tapahtuisi iltapäiväkerhon aikana erillisenä oheistoimintana. Sen myötä olisi helpompaa 

järjestää toiminnalle tilat ja pystyisi hyödyntämään iltapäivätoiminnan ohjaajien osaamista ja tie-

toa, koskien lapsia ja heidän vahvuuksiaan ja kehityksen kohteita. 

Ohjaajat myös näkivät tärkeänä toiminnan ikäjakauman. He perustelivat sitä vuorovaikutustai-

tojen kehityksellä, kun lapsi pääsee toimimaan myös oman ikäistensä, mutta myös itseään van-

hempien ja nuorempien lasten kanssa. 

Kysyimme myös heidän mielipidettään nykyajan lasten liikunnallisuudesta. He kokivat kysymyk-

sen vaikeaksi, koska jollain lapsella saattaa olla viisi harrastusta ja taas toisella lapsella ei ole 

välttämättä yhtään liikuntaharrastusta. He toivat myös esille, että ohjattu liikuntaharrastus ei 

välttämättä sovi kaikille lapsille, koska kaikki lapset eivät nauti liikunnasta tai eivät pysty osallis-

tumaan. Heidän kokemuksensa mukaan suurin osa lapsista haluaa leikkiä vapaasti ja sen avulla 

voitaisiin lisätä liikuntaa. 

2.2 Koulukuraattori 

Haastattelimme projektiamme varten koulun kuraattoria. Hänen kokemuksensa mukaan lasten 

liikkumattomuus on ongelma. Hän kertoo suuren osan 3-6 luokkalaisista osallistuvan johonkin 

järjestettyyn liikuntaharrastukseen, esimerkiksi eri urheiluseurojen toimintaan.  

Kuitenkin ne lapset, jotka eivät osallistu mihinkään, olisi hyvä saada mukaan liikkumaan. Ker-

homuotoinen koulun jälkeen ja koulussa tapahtuvaan toimintaan on helppo lasten osallistua. 

Toiminnan ohessa ammattilaiset pystyvät näkemään onko lapsilla esimerkiksi sosiaalisen kans-

sakäymisen ongelmia ja näin ollen he pystyvät vaikuttamaan ja ohjaamaan lasta positiivisem-

paan suuntaan. Liikuntakerho voitaisiin näin ollen nähdä myös lasta suojaavana tekijänä. 

Kuraattori on itse sitä mieltä, että tämän kaltaiselle toiminnalle on tarvetta lasten parissa. Hän 

itse on työskennellyt yläasteella 13-15 vuotiaiden lasten parissa. Hän kertoo, että heillä oli kou-

lussa liikuntakerho ja siihen osallistuminen oli aktiivista. Hän lisää omien lastensa harrastaneen 
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liikuntaa koulun ulkopuolellakin, mutta silti halusivat osallistua myös koulussa järjestettävään 

toimintaan. 

Lopuksi hän toteaa, että kaikissa kouluissa ei valitettavasti ole tällaista liikunnallista toimintaa. 

Toiminnan kustannukset eivät ole suuria, mutta hyödyt ovat kuitenkin. Siksi siihen olisi hyvä 

panostaa. 

2.3 Urheiluseuran puheenjohtaja 

Haastattelimme projektiamme varten urheiluseuran puheenjohtaja Jarmo Siekkistä, jolla on yli 

40 vuoden kokemus lasten ohjaamisesta ja liikunnasta. Hänen mielestään 3.-6.-luokkalaisten 

liikunnallinen kerho koulun jälkeen olisi kaikille lapsille tarpeellinen osana liikuntatottumusten 

rakentamista. Siekkinen tuo esille liikunnan vaikutuksen lasten terveyteen, jaksamiseen ja sosi-

aalisiin taitoihin. Siekkisen mukaansa lapset, joilla on säännöllinen urheiluharrastus menestyvät 

usein koulussa paremmin. Liikunnan harrastaminen vaikuttaa positiivisesti myös lapsen kehi-

tykseen, ja opettaa tärkeitä taitoja, kuten pettymysten sietämistä. 

Siekkisen mukaan mikä tahansa, tarpeeksi haastava harrastus on tärkeä osa lapsen kehitystä. 

Liikunta on Siekkisen mielestä hyvä keino tässä, koska se kehittää ja ylläpitää myös fyysistä 

kuntoa ja ennaltaehkäisee sairauksia. Siekkisen mukaan turvallinen, ja ohjattu liikuntaryhmä 

pystyy osaltaan ehkäisemään tehokkaasti lasten ja nuorten syrjäytymistä. Erityisen tärkeänä 

Siekkinen korostaa turvallista ja hyväksyvää ympäristöä, jossa lapsi saa onnistumisen koke-

muksia ja parhaimmassa tapauksessa uusia ystäviä. Siekkinen mainitsee myös ohjaajien tär-

keyden, sillä heistä voi tulla lapsille hyvin merkittäviä, turvallisia aikuisia. 

Siekkisen mukaan liikunnallisen iltapäiväkerhon toiminta on järjestettävissä, ja saman tyyppisiä 

hankkeita ja liikuntaryhmiä on jo ollut käytössä. Esimerkkinä Siekkinen mainitsee maahanmuut-

tajalasten- ja nuorten liikuntaryhmän, joka osaltaan pyrkii integroimaan heitä yhteiskuntaan. 

Siekkinen puhuu myös matalan kynnyksen harrastuksesta ja mainitsee erityisen tärkeänä sen, 

että lapsen ja perheen sosioekonominen asema ei aiheuta estettä liikuntaan ja ryhmätoimintaan 

osallistumiselle. 

2.4 Helsingin kaupungin leikkipuistotoiminnan päällikkö ja johtava leikkipuiston ohjaaja  

Helsingin kaupungin leikkipuistotoiminnan päällikkö Hanna Linna näkee meidän suunnittele-

malle palvelulle olevan tarvetta. Hänen mielestään kohderyhmä ja liikunta näkökulmana ovat 
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hyviä. Linna kertoo, että koululaisten iltapäivätoiminnassa on juuri lähtemässä liikkeelle palve-

lumuotoilupilotti, joka työstää heidän palvelujaan tämän syksyn aikana. Johtava leikkipuiston 

ohjaaja Noora Hynynen puolestaan kehottaa tutustumaan Helsingissä toimivaan Easysport -

toimintamalliin, joka on innovatiivisesti jo yhdistänyt iltapäivän harrastusmahdollisuudet kouluilla 

ja urheilupaikoissa sekä urheiluseurojen osaamisen. 

3 Mahdollisten palvelun käyttäjien ja heidän vanhempiensa haastattelut 

Halusimme haastatella alan ammattilaisten lisäksi myös mahdollisia palvelun käyttäjiä ja heidän 

vanhempiaan, jotta palvelun kartoitus olisi monipuolisempi ja myös palvelun käyttäjien näkö-

kulma tulisi esiin. Haastatteluissa pyrimme selvittämään palvelun tarvetta ja mahdollisia kehi-

tysehdotuksia. Esiin nousi myös nykylasten omat näkemykset heidän omasta hyvinvoinnistaan 

ja mahdollisesta palvelun tarpeesta. 

3.1 Vanhemmat 

Haastatteluumme otti osaa kolme maahanmuuttajataustaista alakouluikäisen lapsen äitiä. Esit-

telimme heille suunnitelmamme ja he olivat sitä mieltä, että idea on mahtava ja sille olisi tarvetta. 

Kaksi äideistä kertoi, että heidän lapsensa ovat osallistuneet 1.-2.luokalla iltapäivätoimintaan. 

Lasten siirryttyä kolmannelle luokalle ja iltapäivätoiminnan loputtua heidän osaltaan, lapset jou-

tuivat viettämään paljon aikaa yksin ennen kuin äiti tai isä saapui kotiin. Vanhemmat huomasivat 

lastensa pelaamisen lisääntyvän ja liikunnan vähenevän. Kaikki vanhemmat kertoivat olevansa 

huolissaan lastensa lisääntyneestä yksinolosta. 

Äitien mielestä olisi hyvä, että iltapäivätoiminta toteutuisi koulun tiloissa. Silloin vanhempien ei 

tarvitsisi olla huolissaan turvallisuudesta kotimatkalla. Myös iltapäivätoiminnan hyödyiksi äidit 

näkivät suomen kielen sekä lasten sosiaalisten taitojen ja suhteiden kehittymisen.  

3.2 Lapset 

Projektimme haastatteluosioon otti myös osaa kolme lasta, joilta kysyimme heidän mielipidet-

tään suunnittelemastamme iltapäiväkerhotoiminnasta. 10-vuotiaan pojan mielestä toiminta kuu-

losti hyvältä. Hän kertoi, että hän haluaisi joskus koulun jälkeen leikkiä koulutovereidensa 

kanssa ja että hän ei tahdo osallistua yksin mihinkään kerhoon/harrastukseen. 
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Toinen poika, jota haastattelimme, oli 12-vuotias ja hän oli sitä mieltä, että iltapäiväkerho kuu-

lostaa tylsältä. Hän haluaa mennä suoraan koulusta kotiin ja oli sitä mieltä, että hän ei halua 

osallistua kerhoon/harrastukseen, koska häntä ei kiinnosta liikunta. 

11-vuotias tyttö taas oli sitä mieltä, että ohjattu toiminta koulun jälkeen kuulostaa kivalta. Hän 

haluaisi myös viettää koulupäivän jälkeenkin aikaa koulutovereidensa kanssa. Hän kertoi, että 

hänen äitinsä tulevan kotiin arkipäivisin klo 16-17 välillä, joten koulun jälkeinen toiminta olisi 

kiva, kun ei tarvitsisi olla yksin kotona. Tyttö mainitsi erityisesti nauttivansa tanssista ja käsitöistä 

ja ehdottikin niitä iltapäivätoiminnan aktiviteeteiksi. 
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