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Liikunnan monet mahdollisuudet

 turvallinen koulumatka, jonka voi 
kävellä tai pyöräillä

 innostava koululiikunta

 välituntien vauhdikkaat leikit

 iltapäivien katulätkä kavereiden 
kanssa, naapuruston yhteinen 
tervapata ja mielikuvitusleikit 
lähimetsikössä

 mieluisa liikunnallinen harrastus

 piha- ja kotityöt, sisarusten kanssa 
leikkiminen, portaiden käyttö hissin 
sijaan, koko perheen yhteiset 
liikunnalliset toimet ja retket



Liikuntaa kotona ja ulkona 

 Aina ei ole aikaa lähteä ulos 
liikkumaan. Kotonakin voi liikkua ja 
pitää hauskaa!

 Tutustu Neuvokas perheen 
Olohuonesirkukseen 
https://neuvokasperhe.fi/liikkumine
n/olohuonesirkus/

 Lapset viihtyvät ja nauttivat 
ulkoilusta, kun siellä on kivaa 
tekemistä. Lisäksi luonnossa 
liikkuminen rakentaa lapsen 
luontosuhdetta ja kykyä kokea 
luonnossa erilaisia asioita. Luonto 
tekee hyvää kaiken ikäisille.
Täällä pääset tutustumaan erilaisiin 
ulkoleikkeihin 
https://neuvokasperhe.fi/ulkoillaan
-ja-seikkaillaan/
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Erilaiset liikkujatyypit

Erilaiset liikkujatyypit tykkäävät ja motivoituvat 
erilaisesta liikkumisesta. Jaana Karin väitöskirja 
esittelee seitsemän erilaista liikkujatyyppiä.

 Elämysliikkuja

 Terveyden korostaja

 Uurastaja

 Liikunnan kolhima

 Kilpailija

 Liikunnan tuottaja

 Liikunnan suurkuluttaja

 Tutustu eri liikkujatyyppeihin täällä 
https://neuvokasperhe.fi/liikkuminen/liikun
nan-ilo/liikkujatyypit/
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Ruutuaika 

 Päivittäisen ruutuajan määrästä 
on hyvä keskustella yhdessä 
lasten kanssa ja luoda laitteiden 
käytölle sopimukset.

 Koko perheen ruutusopimus 
auttaa rajojen noudattamista. 
Siihen voi kirjata paljonko on 
peliaikaa viikossa, minä päivänä 
saa pelata tai missä puhelimet 
yöpyvät.

 Oman ruutusopimuksen voit 
tulostaa täältä 
https://neuvokasperhe.fi/perhe
arki/tehtavia/

https://neuvokasperhe.fi/perhearki/tehtavia/


Ruutuaika

 Tarkkaa suositusta ruutuajalle on 

vaikea antaa, koska 
koululaisilla puhelin on osa 

yhteydenpitoa kavereiden kanssa. 

Kuulostele omaa lastasi ja uskalla 

tarvittaessa rajoittaa käyttöä. Toiset 

lapset ovat herkempiä 

ylivirittymään digilaitteiden 

käytöstä. Kouluikäisen lapsen 

ruutuaikaa on hyvä rajata, jotta 
päiviin mahtuu riittävästi aktiivista 

liikkumista ja vuorovaikutusta.



Ruutuaika

 Lapsella liika kuormitus näkyy väsymyksenä, ärtyisyytenä ja 

keskittymisen puutteena. Myös levottomuus ja aggressiivisuus voivat 
lisääntyä. Lapsen aivot sopeutuvat sähköisen maailman nopeaan 

vauhtiin ja tempoon. Kun pelaaminen tai katsominen pitää 

lopettaa, aivoihin jää vauhti päälle ja on levoton olo. Kaikki mikä ei 

toimi yhtä nopeasti kun digimaailma, tuntuu se lapsesta tylsältä. 

 Esimerkiksi liian myöhään illalla katseltu peli tai tv-ohjelma aktivoi 

aivoja, voi lisätä kierroksia ja lykätä nukahtamisvalmiutta. Riittävä 

yöuni on tärkeää erityisesti lapsille, joiden aivoilla on paljon 

käsiteltävää ja oppimista unen aikana.



Ravitsemus 

 Tasainen ateriarytmi 5-6 kertaa 

päivässä pitää sekä lapset että aikuiset 
energisinä. Joustavaan syömiseen 

mahtuu niin kasvikset, välipalat kuin 

herkutkin.

 Värikäs ja maistuva ruoka sekä 

säännölliset ruoka-ajat auttavat sekä 

lapsia että aikuisia jaksamaan, eikä 

nälkäkiukku yllätä. Pieniruokaiset tai 

aikaisin heräävät lapset saattavat 

tarvita myös aamupäivän välipalan.
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Uni

 Uni on välttämätöntä aivoille. Nukkuja ei sitä huomaa, 
mutta hänen aivoissaan aherretaan yön aikana kuin 
yövuorossa konsanaan. Yön aikana aivot peseytyvät, 
tankkaavat ja remontoivat itseään. 

 Unettomuus tai liian vähäinen uni aiheuttaa 
väsymyksen lisäksi myös muita vaikeuksia päivään. 
Mielialat vaihtelevat, keskittyminen ja jaksaminen 
tuntuu vaikealta, ruokahalun säätely ei toimi 
normaalisti ja mieliteko eritoten rasvaan ja 
hiilihydraatteihin kasvaa.

 Unitarve on yksilöllinen ja tuntimäärät vaihtelevat 
lasten välillä samassakin perheessä. Jollekin lapselle 
8h on riittävä, kun toinen tarvitsee aina 10h tai 
enemmänkin.

 Oman unipuun voit tulostaa täältä 
https://neuvokasperhe.fi/unipuu-miksi-uni-on-tarkeaa/
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Lähteet

 https://neuvokasperhe.fi/
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