
PÄIVÄKOTI- JA ESIKOULUIKÄISET
Liikkuuko Pieksämäki –projektin väliraportin tiivistelmä



MIHIN TULOKSET PERUSTUVAT?

• Päiväkoti- ja esikouluikäisten vanhemmat saivat vastata liikuntakyselyyn verkossa ja 
paperisiin lomakkeisiin valituissa päiväkodeissa. 

• Vastauksia saatiin yhteensä 99, joista 45 prosenttia koski tyttöjä ja 55 prosenttia poikia.

• Kyselyssä selvitettiin lasten fyysistä aktiivisuutta, liikuntatottumuksia ja tyytyväisyyttä 
Pieksämäen liikuntaedellytyksiin. 



Alle kouluikäisen lapsen tulisi liikkua suositusten mukaan vähintään kaksi 
tuntia joka ikisenä päivänä.



Kyselyn perusteella pieksämäkeläisistä alle kouluikäisistä suosituksen 
mukaisesti liikkuu 24 prosenttia viikon tarkastelujaksolla. 



MITÄ TÄMÄ TARKOITTAA?

• Terveysliikunnan suositusten mukaan alle kouluikäisen pitäisi liikkua aktiivisesti 
vähintään kaksi tuntia päivässä.

• Pieksämäellä terveytensä kannalta riittävästi liikkuu vajaa viidennes, mikä on 
kriittinen tulos.

• Onneksi 50 prosenttia lapsista liikkuu suosituksen mukaisesti 5-6 päivänä viikossa. 



Lisäämällä pari tuntia aktiivista liikuntaa useimpien lapsien viikkoon, 
saisimme suositukset täyttävien osuuden nousemaan jopa 40-50 

prosenttiin.



MITKÄ TEKIJÄT VAIKUTTAVAT LASTEN FYYSISEEN AKTIIVISUUTEEN?

• Kyselyn perusteella suurimpana selittävänä tekijänä on lapsen vanhempien koulutus.

• Perheen tulotason perusteella vaikuttaa siltä, että suurituloisten vanhempien perheissä 
lapset liikkuvat enemmän kuin pienituloisten perheissä.

• Opiskelijoiden lapset liikkuvat vähiten, vanhempainvapaalla olevien lapset eniten

• Asuinpaikalla voi olla myös vaikutusta liikkumisen määrään. Naarajärvellä asuvat 
lapset ovat keskimäärin fyysisesti aktiivisempia kuin keskustassa asuvat. 



Korkeakoulutettujen vanhempien lapsista suosituksen mukaisesti liikkuu 41 
prosenttia, kun taas toisen asteen koulutuksen omaavien lapsista 19 

prosenttia.



MISSÄ LAPSET LIIKKUVAT?

• Tärkeimmät liikuntapaikat ovat oma kotipiha sekä kodin lähiympäristö kuten lähikadut 
ja –metsät, joita noin 90 prosenttia vastaajista käyttää joka viikko.

• Naarajärvellä asuvat liikkuvat lähiliikuntapaikoilla useammin kuin muut, sillä lähes 50 
prosenttia naarajärveläisistä lapsista ilmoittaa käyttävänsä lähiliikuntapaikkoja 
viikoittain.

• Leikkipuistojen ja lähiliikuntapaikkojen käyttö on yhteydessä perheen tulotasoon 
pienituloisten käyttäessä niitä useammin kuin suurituloisten.



TYYTYVÄISYYS LIIKUNTAEDELLYTYKSIIN?

• Oman asuinalueensa liikuntaolosuhteisiin on erittäin tyytyväisiä neljäsosa ja 
päiväkodin olosuhteisiin puolet vastaajista.

• Vain 11 % vastaajista on tyytymättömiä liikuntaolosuhteisiin. 

• Asuinalueen liikuntaolosuhteisiin ollaan tyytyväisimpiä Naarajärvellä.

• Päiväkodin liikuntaolosuhteisiin tyytyväisimpiä ollaan Maaselän päiväkodissa. 



Alle kouluikäisten liikuntaedellytykset ovat kyselyn perusteella riittävät. 
Lasten fyysinen inaktiivisuus ei selity liikuntaolosuhteiden puutteilla.



MITÄ UUSIA PALVELUJA KAIVATAAN?

• Vanhemmat kokevat uusista liikuntapalveluista houkuttelevimpana temppuliikunnan 
(esim. akrobatia, breakdance, telinevoimistelu)

• Seuraavaksi kiinnostavimpana pidetään erilaisia liikuntakerhoja sekä satu- ja 
leikkiliikuntaa.

• Toivottuja ovat myös päiväkotipäivien liikunnallistaminen sekä vapaat salivuorot 
omaehtoiseen liikkumiseen.



Taustamuuttujavertailujen perusteella fyysisesti aktiivisten lasten 
vanhempia kiinnostaa eniten temppuliikuntaryhmät. 

Vähän liikkuvien lasten vanhemmat haluavat puolestaan eniten satu- ja 
leikkiliikuntaryhmiä sekä liikunnan lisäämistä päivähoitopaikoissa.



MITÄ LIIKUNTAPAIKKOJA KAIVATAAN?

• Eniten toivotaan nykyisten leikkipuistojen kunnostamista.

• Muita mielenkiintoa herättäneitä paikkoja ovat uusien lähiliikuntapaikkojen 
rakentaminen, luontopolkujen rakentaminen/nykyisten kunnostaminen sekä uusien 
leikkipuistojen rakentaminen.



Vähän liikkuvien lapsien vanhempia kiinnostaa muita enemmän uusien 
leikkipuistojen rakentaminen, kun taas fyysisesti aktiivisten lasten 

vanhempien mielenkiinnon kohteena on nykyisten puistojen kunnostaminen.



www.kunnolla.fi/materiaalit

http://www.kunnolla.fi/materiaalit



