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Oviaukko ja lasten liikkuminen 
Varhaiskasvatus on ennemminkin katsomisen taidetta kuin ojankaivuuta tai pienten askeleiden 

ottamista. Pelkästään katsomalla jotakin toisella tavalla voi olla valtavia vaikutuksia toimintaan. 

Turun läntisen alueen varhaiskasvattajien kanssa katsoimme oviaukkoa merkityksettömän välitilan 

sijasta liikunnallisena herätteenä. 

Mahdollisuus 
Ovi voi olla kulkuaukon sijasta valaan suu, vaatekaappi Narniaan tai 
aikakone toiseen todellisuuteen. 
Oveen voi kiinnittää köysiä roikkumaan ylä- ja sivukarmeihin luovan 
köysityön raaka-aineiksi. 
Ovi ei ole nopeasti ohitettava aukko, vaan jännittävä liikunnallinen 
haaste. 
Yläkarmiin voi kiinnittää renkaat, lenkit tai pressun. 
Oveen kiinnitetyssä vahvassa pressussa voi olla aukkoja, taskuja ja se 
voi olla kaksinkerroin. 
Oveen voi rakentaa teipeistä tehtäviä ja esteitä, esim. ovesta pitää 
kulkea koskematta naruihin, ovesta pitää kulkea yläreunan luukun 
kautta. 
Kynnyksellä voi olla este, vallihauta tai luola, jonka kautta huoneesta 
toiseen siirtyminen tapahtuu. 
Oviaukon koukkuihin voi helposti kiinnittää nukketeatterisermin, 
näytelmän kulissit tai varjoteatterin. 
Arkoja rohkaistaan luomalla useita eri tapoja päästä oviaukosta läpi 
omien taitojen mukaan. 
Kaikki voivat onnistua ja saada luovuuden kukoistamaan kun oviaukon 
taikaseinä rakennetaan yhdessä lasten kanssa. 
Oviaukossa voi limbota, vetää leukaa ja roikkua. 
Ovesta voi mennä yläpuolelta, alapuolelta, sivulta tai keskeltä. 
Oviaukkoon saa maalitauluja, joihin heittämällä voi laskea pisteitä. 
Oviaukon maalitaulut voivat olla numerojärjestyksessä. 
Oviaukossa voi olla hämähäkinverkko, linnan portti, lähtöpaikka, 
maalipaikka, ongintapaikka, köydenvedon maalipaikka 
Oviaukkoon voi rakentaa ihmisportin, ihmisviidakon tai ihmisluolan. 
Sukkahousuista saa joustavana materiaalina monenlaisia sokkeloita ja 
tehtäviä. 
Oviaukko ei ole kulkua helpottava aukko vaan luovuutta kysyvä 
toiminnallinen haaste. 
Yläkarmiin voi laittaa roikkumaan sukkapallon, ilmapallon, siinä 
Oviaukkoon voi laittaa tehtäväkortteja virikkeiksi siitä, miten eri tavoilla 
oviaukosta voi kulkea. 
Oviaukkoon voi laittaa erilaisia kilikelloja eri korkeuksille. Miten 
korkealle ylettyy kilistämään? 
Kun oviaukossa saa harjoitella esimerkiksi karhukävelyä tai yhdellä 
jalalla hyppelyä aina ovesta kuljettaessa, taito karttuu nopeammin kuin 
kerran viikossa jumppatuokiolla harjoiteltaessa. 
Oviaukossa voi olla tasapainolauta yli synkän virran. 
Yksi tai useampi jumppakuminauha oviaukkoon pingotettuna herättää 
monipuoliseen liikkumiseen. 

Varautuminen 
Köydet, tukipuut ja 
materiaalit täytyy 
kiinnittää lujasti. 
Ammattihenkilö osaa 
kiinnittää koukut ja pultit 
kestävästi. 
Ei kiinnitetä tavaraa 
johon sormet voi jäädä 
väliin. 
Pelastusteiden 
turvallisuus. 
Siivoojan työ on 
huomioitava. 
Pienten lasten kanssa 
patja kynnyksellä voi olla 
hyvä. 

 


