
KATTOKOUKUT JA NIIDEN KÄYTTÖ ARJESSA 
 

 

 

Tiivistelmä 

Katossa oleviin koukkuihin saa kiinnitettyä erilaisia (kuntoilu)välineitä ja koukkuja voidaan myös hyödyntää oppimisym-
päristön muokkauksessa eri tavoin. 

Tekijä(t) 

Satu, Johanna ja Kristiina, varhaiskasvatuksen opettajat, Piinokankadun päiväkoti, Turun kaupunki 

Kohderyhmä 

Varhaiskasvatus, esiopetus, koulut, kerhot jne. 

Asiasanat 

Kattokoukut, oppimisympäristön muokkaus, liikunta, odotushetket, kaveritaidot, matematiikka, toiminnallisuus 

Tausta 

Päiväkotiin kuuluu kaksi taloa. Molemmat ovat jo vanhoja rakennuksia myös sisätiloiltaan, vaikka pientä pintaremonttia 
on molempiin vuosien aikana tehtykin. Haluttiin lisätä lasten mahdollisuutta liikkumiseen myös arjen perustilanteissa. 
Kattokoukkuja ei ole ollut tai ne eivät ole enää turvallisia. Päädyttiin asentamaan joka ryhmään kattokoukut, joiden käyt-
töä voisi helposti vaihdella ryhmän ja lasten tarpeiden mukaan. Koukkujen sijoittaminen oli haastavaa vanhojen kattojen 
vuoksi, mutta jokaisesta ryhmästä löytyi paikka niille. Lisäksi päiväkodin saliin saatiin tupla koukut. 

Menetelmän kuvaus 

Katossa oleviin koukkuihin voi kiinnittää erilaisia välineitä lasten kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan. Lapsia voidaan 
ohjata tai temppuilu voi olla omaehtoista kuntoilua ja leikkiä, yksin tai kaverin kanssa. 
Odottelutilanteissa voidaan hyödyntää erilaisia roikkuvia (kuntoilu)välineitä, jolloin lapset myös saavat päästää suurim-
mat energiat ulos. 
Koukkuihin saa kiinnitettyä myös kankaita tms. luomaan tunnelmallisempaa oppimisympäristöä tai vaikka majan raken-
nukseen. Myös erilaiset pesät ja joogakankaat ovat rentoutumiseen, rauhoittumiseen ja vaikka kirjan selailuun ovat hy-
viä. 

Käytännön kokemuksia 

”Koska on mun vuoro?” ”Tää on kivaa!” ”Katso, mä osaan!” ”Yy, kaa, koo, nyt!” 

Käyttötarkoitus 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden oppimisen alueet: 
Kielten rikas maailma: Vuorovaikutuksellinen keskustelu, vuorojen jakaminen 
Kasvan, liikun ja kehityn: Kehon hallinnan ja hahmottamisen harjoittelua, tasapainon ja lihaskunnon kehittämistä 
Tutkin ja toimin ympäristössäni: Laskeminen eri tavoin (montako kertaa löi nyrkkeilysäkkiä/montako keinumisliikettä on, 
ennen kuin on toisen vuoro/miten pitkälle keinun kanssa pääsee jne), hahmottaminen (lähellä olevien kavereiden ja ta-
varoiden varominen esim. keinuessa) 
Ilmaisun monet muodot: Lasten mahdollisuus vaikuttaa, valita tekeminen, kehon hallinnan ja liikkeiden harjoittelu 
Minä ja meidän yhteisömme: Itsesäätelytaitojen, kaveri- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelu (vuoron odottaminen, jaka-
minen) 

Tarvittavat välineet 

Kattokoukut ja niihin kiinnitettäviä asioita (esim. lautakeinu, tikkaat, renkaat, nyrkkeilysäkki, kiipeilyköysi tms.) 

Aika 

Materiaalien kiinnitys on nopeaa, jos ovat hyvin saatavilla (säilytyspaikka). Ohjatussa toiminnassa huomioitava montako 
lasta on kerralla mukana ja miten huomioida turvallisuus. Valmistelu ei vaadi kovin paljon aikaa. 


