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Sisältö
› Viitekehys: Hollanti

› MELLE:n Teoreettinen ja neurobiologinen perusta

› MELLE projekti

▪ Motor-Executive-Language-Learning outcomes

▪ Motoriikan yhteys toiminnanohjaukseen

▪ Alaryhmä-näkökulma

▪ Haasteita ja dilemmoja

▪ Video esimerkkejä
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https://www.nationsonline.org/oneworld/map/netherlands_map.htm

Groningenin juna-asema (195 km/2 tuntia

Amsterdamista pohjoiseen)

Hollannin väkiluku: 17 miljoonaa

Maapinta-alaltaan Suomi on 8 x 

Hollantia suurempi
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‘Er gaat niets boven Groningen’

https://nl.wikivoyage.org/wiki/Groningen_(stad)

https://www.renevanasselt.nl/kaarten/

-Groningenin kaupunki on yli 950 v vanha

-Groningenin asukasluku: ~200,000 

-Groningenin läänin asukasluku: ~0.5 miljoonaa

Groningenin yliopisto, perustettu 1614;

31,000 opiskelijaa
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Hollannin koulusysteemi

http://www.ipssg.nl/condensed-overview.html

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijrOj05IbiAhUpNOwKHT-OAzQQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.ipssg.nl%2Fcondensed-overview.html&psig=AOvVaw0CFjF2mfMJ4JDKfQrcqB75&ust=1557228042285209
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Missä hollantilaislapset ennen kouluikää?

› Äitiyshoitovapaa 4 kk, isyysloma 10 pvä (+ 2 kk)

› Päivähoito (kinderopvang, crèche)(3 kk – 4 v) 

▪ Päiväkotitoiminta (kinderdagverblijf) max 10 t/pvä (7:30/8 –

18)(lapsi: hoitajasuhde 1:4 tai 1:8 riippuen lasten iästä)

▪ Perhepäivähoito (max 6 lasta) 

› Esikoulu (preschool), kouluun valmistava: 2-4 v, 2-3 pvä/vko pari

tuntia aamu/iltapäivä

› 4-vuotiaana kindergarten vuosi, kouluvelvollisuus alkaa 5- v

› Koulun iltapäiväryhmä (4-12 v)

› Muita lastenhoidon muotoja: leikkiryhmät (0-3 v),  babysitting, 

nannies & au pairs

› Isovanhemmat hoitavat lapsia usein 1-2 pvä viikko

› Suuri osa äideistä osapäivätöissä
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Teoriaa ja neurobiologiaa

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

https://knowingneurons.com/author/jooyeun/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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‘Ota nyt järki käteen’…

› Kuinka kehollinen
ymmärrys, havainnointi, 
kokemus muokkaa
ajatteluamme?

› ‘Opimme maailman
liikkuessamme siinä’

› Liikekokemusten
merkitys elämänkaarella

https://www.eucognition.org/index.php?page=from-sensory-motor-interaction-to-embodied-cognition

‘Bottom-up’

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.eucognition.org%2Fuploads%2Fimages%2FTutorials%2FTutorial-on-Embodiment%2Fpictures%2FDevelopmentOfCognitionCartoon.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.eucognition.org%2Findex.php%3Fpage%3Dfrom-sensory-motor-interaction-to-embodied-cognition&docid=yOCNN71rAU748M&tbnid=GaYm5akbiNofgM%3A&vet=10ahUKEwjx7M_env_hAhXKyqQKHQyJA9EQMwhBKAEwAQ..i&w=1290&h=927&bih=747&biw=1536&q=embodied%20cognition&ved=0ahUKEwjx7M_env_hAhXKyqQKHQyJA9EQMwhBKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
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Motoriikan ja kognition välinen yhteys

› Kehollinen kognitio (Embodied cognition theory) 

› esim. Wilson, 2002

Kuvio: Hinton, 2014 xxxxx

Kehollinen kognitio xxxxx

Fyysinen
aktiviteetti Aivotoiminta

Ympäristö

xxxxx

Havainto & toiminta xxxxx

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCo-qag4nTAhVEHxoKHe3aD1EQjRwIBw&url=https://www.safaribooksonline.com/library/view/understanding-context/9781449326531/ch04.html&psig=AFQjCNFBYqTR5lrBZx6KX6JTz9yFYQR4rw&ust=1491334264281838


10|5/31/2018

Y-Be-Active tutkimus

3-6 vuotiaat lapset
viettävät 84% päivästä
kevyesti liikkuen ja istuen

-37% pojista 2 t MVPA

-21% tytöistä 2 t MVPA

Lasten ja vanhempien
päivittäinen liikunta korreloi
vain osin

Huom. ‘Kevyt liikunta’ 
tarkoittaa 25-287.5 
counts/15 s 
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Motorisen kehityksen viitekehys: 
Keho, ympäristö, kulttuuri, mahdollisuudet

Karen E. Adolph & Justine E. Hoch, 2018. Motor development is embodied, embedded, encultured and enabling.
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Toiminnanohjauksen rakenne

Aikuisilla Lapsilla (3-5 v)

Työmuisti Inhibitio

Kognitiivinen
joustavuus

Esim. Diamond, 2000; Miller, Giesbrecht, Müller, Mcinerney & Kerns, 2012; Usai, 

Viterbori, Traverso & de Franchis, 2014

Työmuisti Inhibitio

Kognitiivinen
joustavuus
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Motoriikan ja toiminnaohjauksen 
välinen neurologinen yhteys

› Samat aivoalueet aktivoituvat motorisen toiminnan ja 
toiminnanohjauksen aikana Esim. Diamond, 2000; Hanakawa, 2011

▪ Esim. 1. Kognitiiviset tehtävät aktivoivat sekä dorsolateraalista
prefrontaalikorteksia että pikkuaivoja

▪ Esim. 2. Pre-supplementary Motor Area on tärkeä sarjoittamisessa; liike, puhe, 
numerot, tilan hahmotus
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Motoriikan ja toiminnaohjauksen 
välinen yhteys: kirjallisuuskatsaus

› Kirjallisuuskatsaus: Van der Fels et al. 2015

▪ 4-16-vuotiaat lapset, 7 tutkimusta

▪ Tulos: Yhteys on vaihteleva (korrelaatio hyvin vähäistä tai 
keskinkertaista)

- Spesifi yhteys tiettyjen motoristen ja kognitiivisten taitojen välillä

› Kirjallisuuskatsaus: Oudgenoeg-Paz et al., 2017

▪ Riskiryhmät (Premature & low birth weight), 17 tutkimusta

▪ Tulos: Motorinen kehitys 1-vuotiaana ennustaa myöhempää
kognitiivista kehitystä

- Erityisesti liikkeen laatu ja asentokontrollin (postural control) 
merkitys

- Istumistaidot ja tarkkaavaisuus (attention)

› Useilla – muttei kaikilla – lapsilla, joilla on kehityksellisiä viiveitä, on myös
ongelmia motoriikassa ja toiminnanohjauksessa (Michel, Molitor & 
Schneider, 2019)
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Tutkimuksen rakenne
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Tutkimusjoukko

› 3;0 - 5;11 vuotiaat lapset

▪ Normaali älykkyys

▪ Normaali näkö ja kuulo

› Poissulkevat kriteerit

▪ Autismidiagnoosi (ASD)

▪ Todennetut lääketieteelliset ja neurologiset
syyt, jotka vaikuttavat kehitykseen

› Rekrytointi: ilmoitukset ympäri Groningenia, 
fysioterapeutit, verkkosivut
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Tutkimuksen rakenne
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Relatie ontwikkelingsdomeinen
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Motoriikka

Toiminnanohjaus
(Executive 

functioning)

Kielen 
ymmärtäminen
ja tuottaminen

Yksilölliset ja 
ympäristötekijät
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Tutkimusmittarit

Motoriikka

• Movement 
Assessment Battery 
for Children 2

• Zurich Neuromotor
Assessment 3-5

Toiminnaohjaus

• Hand Tapping task

• Head-Shoulders-
Knees-Toes

• Corsi Block test

• Trails-P

• Dimensional Change 
Card Sort

• Day/Night task

• Digit Recall

• Category Fluency 
task

Kielen ymmärtäminen
ja tuottaminen

• Kielen
ymmärtäminen
(WPPSI-III 
Receptive language)

• Nopea nimeäminen
(Rapid naming task)

• Schlichting test 
Epäsanat (Kuullun
hahmottaminen; 
Nonsense words)
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Vanhempien kyselylomakkeet

› Motoriikka: Little DCDQ

› Toiminnanohjaus: BRIEF-P

› Temperamentti: CBQ

› Psykososiaaliset taidot: SDQ

› Tarkkaavaisuus: CBCL Attention problems

› Taustamuuttujat: Soc-dem questionnaire

▪ Lapsen ja perheen tietoja, vanhempien
koulutus, työ, oma aktiivisuus/malli, 
asenteet
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Kielellinen tehtävä

Kielen
ymmärtäminen
ja sanavarasto

(Receptive 
vocabulary)

› WPPSI-III-NL 
(Wechsler, 
2009, 2010)

› Näytä missä
on…?

https://www.google.nl/imgres?imgurl=x-raw-image%3A%2F%2F%2F9747d9afb0acb90cf605bb9491fa51c8ab30653281665d4e7cf1cb2dfcfce51d&imgrefurl=http%3A%2F%2Fgoertzel.org%2FPreschool_IQ_Test_Overview.pdf&docid=ADgQO0MynLvOiM&tbnid=DLmssK_ZR5dJRM%3A&vet=10ahUKEwjQ5uTG4pvhAhVFsqQKHQaqA-cQMwhDKAQwBA..i&w=1412&h=2020&bih=723&biw=1182&q=wppsi%20receptive%20vocabulary%20subtest&ved=0ahUKEwjQ5uTG4pvhAhVFsqQKHQaqA-cQMwhDKAQwBA&iact=mrc&uact=8
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Movement ABC2
3-6 vuotiaiden tehtävät

Kädentaidot:

1. Kolikot pankkiin

2. Helmien pujotus

3. Kopioi

pyöräreitti

Pallotaidot:

1. Hernepussin

kiinniotto

2. Hernepussin

tarkkuusheitto

Tasapaino:

1. Haikaraseisonta

2. Kantapäät

ylhäällä viivakävely

3. Ruutuhyppely

Henderson et al., 2007; Smits-Engelsman et al., 2010)
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ZNA-2
Kakebeeke et al., 2018

Hienomotoriikka

Staattinen ja 

dynaaminen

tasapaino

‘Pure motor’: 

Toisto, vuorottelu ja 

sarjat

(myötäliikkeiden havainnointi)
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Zurich Neuromotor Assessment 2

Note. CAMs: contralateral associated movements

From: Kakebeeke et al., 2018
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Melle-projektin toiminnanohjaustehtäviä, 
kielellinen vs. ei-kielellinen vastaustapa

Työmuisti

Inhibitio

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fprofile%2FGiovanni_Carlesimo%2Fpublication%2F225293129%2Ffigure%2Ftbl2%2FAS%3A669156789731342%401536550819544%2Fused-in-the-forward-and-backward-versions-of-the-Digit-and-Corsi-span-tasks.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Ffigure%2Fused-in-the-forward-and-backward-versions-of-the-Digit-and-Corsi-span-tasks_tbl2_225293129&docid=1ZRXD_a2HYForM&tbnid=rGXfUSr7WkgChM%3A&vet=10ahUKEwjkuOLXzZPiAhU_xMQBHVpWA9MQMwhCKAMwAw..i&w=714&h=615&bih=747&biw=1536&q=forward%20digit%20recall&ved=0ahUKEwjkuOLXzZPiAhU_xMQBHVpWA9MQMwhCKAMwAw&iact=mrc&uact=8
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Testien haasteita alle kouluikäisillä

› Pienen lapsen ymmärrys tehtävän sisällöstä, motivaatio vaihtelee

› Kontekstisidonnaisuus, esim. perhetausta, lapsen
oppimiskokemukset

› Toiminnanohjaustehtävät ovat monimutkaisia ja saattavat
mitata monia toimintoja samanaikaisesti

▪ Esim. HSKT vaatii inhibition lisäksi tasapainoa, kehonkontrollia
ja tietoisuutta kehon eri osista

▪ Hand tapping vaatii inhibition lisäksi auditorista erottelua ja 
hienomotorisia taitoja

› Motoriset tehtävät ovat monimutkaisia ja saattavat mitata
monia toimintoja samanaikaisesti

▪ Esim. Kolikkojen laittaminen laatikkoon vaatii hienomotoriikan
lisäksi inhibitiota

▪ Harjoittelun vaikutus
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Osatutkimus 1: Tavoite

(Systematic review)

Lisätä tietoa siitä kuinka motoriikan ja 
toiminnanohjauksen välinen yhteys 2-12 vuotialla

lapsilla liittyy tutkimuksessa käytettyyn
vastaustapaan

(kielellinen vs. ei-kielellinen vastaustapa)

Gerda van der Veer 

g.j.van.der.veer@rug.nl
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Relatie ontwikkelingsdomeinen
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Kirjallisuuskatsaus

Inclusion criteria:

› published between 2000 and 2018; 

› written in English; 

› focused on TD children and 
children with the developmental 
disorders ADHD, ASD, DCD, and 
SLI aged 2-12 years old; 

› reported analyses that test 
associations, i.e., correlation, 
canonical correlation, regression, 
or factor structure between motor 
and executive functions; 

› measured global or one or more 
aspects of both motor and 
executive functioning

Exclusion criteria:

› children having any neurological 
and/or medical condition, sensory 
impairments, intellectual 
disabilities, and/or preterm 
children; 

› Longitudinal/intervention studies; 

› studies using only observation 
measures and/or questionnaires; 

› brain studies;

› dissertations

Systematic search in PsycInfo
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Tulos: Motoriikan ja toiminnanohjauksen välinen yhteys
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Kirjallisuuskatsauksen tuloksia

› Motorisen ja toiminnanohjauksen väliseen
yhteyteen voi vaikuttaa:

▪ Se millaista motorista reaktioita/vastaustapaa
toiminnanohjaustehtävissä käytetään

▪ Se miten toiminnanohjaustehtävää
arvioidaan/pisteytetään

› Testit mittaavat samaa ilmiötä monenlaisilla
tavoilla ja dimensiolla
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Kirjallisuuskatsauksen johtopäätös

› Vastaustapa vaikuttaa yhteyteen eri tavoin kussakin
toiminnanohjaustehtävässä

▪ Toisin sanoen, yhteys motorisiin tehtäviin vaihteli, kun 
toiminnanohjaustehtävissä käytettiin ei-kielellistä ja kielellistä
vastaustapaa

› Hienomotoriset taidot vahvemmin yhteydessä
toiminnanohjaukseen kuin karkeamotoriset

› ‘Kognitiivinen kuorma/tehtävän vaativuus’ (van der Fels et al., 
2015) vaikuttaa yhteyden vahvuuteen
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Latentit prosessit vaikuttavat
motoriikan ja toiminnanohjauksen

väliseen yhteyteen
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Osatutkimus 2: Tavoite

› Tunnistaa erilaisia suoritusprofiileja 3-5 
vuotiailla

▪ Motoriikka, toiminnanohjaus ja kielen kehitys

› Miten yksilölliset ja ympäristötekijät liittyvät
näihin profiileihin?

e.kamphorst@rug.nl
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Mitä jo tiedetään:
Toiminnanohjaus & Verbaaliset taidot

› Ikätasoisesti kehittyvillä lapsilla kielellisten ja 
toiminnanohjaustaitojen välillä on selvä yhteys

› Joillakin lapsilla, joilla on kielenkehityksen
ongelmia, on myös ongelmia
toiminnanohjaustehtävissä, osalla ei
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Mitä jo tiedetään:
Toiminnanohjaus & ADHD (riski)

› Toiminnanohjauksen osuus ADHD etiologiassa, 
oireissa ja pysyvyydessä

› Yksilöiden välinen ja yksilökohtainen vaihtelu
(between- ja within person)

› Esim. seurantatutkimus 3-, 4- ja 5-vuotiailla
▪ Family Life Project (N=1160)

▪ Kohtalainen yhteys (r = -.20 ja-.30)

▪ Kun kontrolloidaan yksilöiden välinen vaihtelu, yhteys
yksilötasolla on heikko (βs - 0.04 to -0.05, p = 0.01)

› Toiminnanohjaus vaikuttaa tarkkaavaisuuteen
(ADHD riskiin) vähemmän kuin on ajateltu?
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Mitä jo tiedetään: 
Motoriikka ja & kieli

› Motoriikan kehittyessä lapsella
lisämahdollisuuksia kielenoppimiseen
▪ Sosiaaliset kontaktit lisääntyvät: kommunikaatio

▪ Sensomotoriset kokemukset ja objektien nimeäminen, 
myös kirjainten

› Kehollinen kognitio

› Koti kielenkehityksen ympäristönä (Home 
Literacy Environment; HLE) 

› Motoriikka kielenkehityksen ennustajana
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Motoriikka + Toiminnanohjaus + Kieli

› Tutkimukset eivät ole yhtä mieltä siitä, miten
motoriikka, toiminnanohjaus ja kielelliset taidot
ovat yhteydessä toisiinsa
▪ Yksilölliset erot

▪ Kehitys/kotiympäristön erot

▪ Erilaiset mittarit

› Empiirisiä tutkimukset yhdistävät usein:
▪ Motoriikka & toiminnanohjaus

▪ Kielenkehitys & toiminnanohjaus

▪ Kielenkehitys & motoriikka

› Puuttuu tutkimusta näiden kolmen välisestä
yhteydestä varhaislapsuudessa
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Muuttuja-keskeinen vs. yksilö-keskeinen malli

koti

päiväkoti

koulu

Latent 
profile 

analysis
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Relatie ontwikkelingsdomeinen
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Motoriikka

Toiminnanohjaus
Kielen 

ymmärtäminen

Yksilölliset ja 
ympäristötekijät

Receptive 

Vocabulary

MABC2

BRIEF-P vanhempien kysely

Kliiniset testit:

Inhibitio:

1. Day-Night

2. Hand tapping

3. HSKT

Työmuisti:

4. Forward Digit Recall Task

5. Forward Corsi Block Task

ADHD oireet (SDQ3-4)

Vanhempien koulutustausta
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Tutkimusjoukko

› N=119 (62 poikaa, 52%) 

› 68 kolmivuotiasta ja 51 neljävuotiasta

› 20.6% alle 16th persentiili MABC2-NL

› 8% kliininen pistemäärä hyperaktiivisuus-
tarkkaavaisuus asteikolla (SDQ3-4)

› 10.1% puheterapeutilla

› Alhaisin SES 5.2%, keski 18.6%, korkea
76.2% 
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Tulos 1. 3 spesifiä profiilia

MABC-2 Toiminnaohjaus

Tutkimusjoukon keskiarvo

Kieli
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Profiilien yhteenveto
› Profiili 1

▪ Ikätyypilliset motoriset taidot

▪ Hieman heikommat kielelliset taidot

▪ Vanhemmat arvioivat joitain toiminnaohjauksen
ongelmia (BRIEF-P); kuitenkin testit yli keskiarvon

› Profiili 2

▪ Jonkin verran alle keskitason hienomotoriset taidot

▪ Vanhempien ja testien perusteella EF ongelmia

▪ Kielellisiä ongelmia

› Profiili 3

▪ Ikätyypilliset motoriset taidot

▪ Vanhempien arvioivat joitain EF ongelmia; EF testit
ikätyypillisiä

▪ Kielelliset taidot ikätasoa parempia
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Tulos 2. Profiileja selittävät tekijät

› Mikä ennustaa tiettyyn suoritusprofiiliin kuulumista?

› 1. askel: ADHD oireet ja profiili korreloivat (χ2 (2)=13.43, 

p=.001)

› 2. askel: (multinomial logistic regression) selittävät tekijät: 

▪ Sukupuoli, SES, ikä ja motoriset taidot

▪ Näistä vain hienomotoriset taidot sopivat malliin

› 3. askel: lopulliseen analyysimalliin otettiin ADHD oireet ja 
motoriikka

▪ Mallin sopivuus hyvä (Model χ2(4)=16.69, p=.002; 
Nagelkerke R2=0.18)
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Tulos 2. jatkuu…
› Profiilin 2 lapsilla on enemmän ADHD oireita kuin profiilien

1 ja 3 lapsilla

› Profiilin 2 lapsilla on alhaisemmat motoriset taidot kuin
profiilien 1 ja 3 lapsilla

› Profiilin 3 lapsilla on todennäköisemmin ADHD oireita ja 
motorisia ongelmia kuin profiilin 1 lapsilla

› Lapset, joilla on ADHD riski tai motorisia ongelmia, ovat
todennäköisimmin profiileissa 2 tai 3

› Muut lapsiin liittyvät muuttujat (sukupuoli, ikä ja kielelliset
ongelmat) eivät liittyneet profiileihin

› SES ei liittynyt profiileihin
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Profiilien kannalta katsottuna

46

Hienomotoriikka

Toiminnanohjaus
(Executive 

functioning)

Kielen 
ymmärtäminen

Yksilölliset tekijät; 
ADHD riski



47|5/31/2018

Yhteenveto
› Jo 3-4 vuotialla havaittavissa erilaisia suoritusprofiileja

motoriikassa, toiminnanohjauksessa ja kielenkehityksessä

▪ Eroja eniten toiminnanohjauksessa ja kielenkehityksessä

› Erityisesti yksilötekijät vaikuttavat

› Hienomotoriikka ja tarkkaavaisuus selittivät profiileja

▪ Ikä, sukupuoli, kielenkehityksen ongelmat ja
vanhempien koulutustaso eivät selittäneet profiileja

▪ Huom. MELLE projektissa on mukana aika korkeasti
koulutettuja vanhempia

▪ Kielenkehitystä ja motoriikkaa mitattiin vain yhdellä
mittarilla

› Vanhempien näkemys ja kliininen testi eivät anna samaa
tulosta lapsen toiminnanohjaustaidoista

› Monia tapoja saavuttaa sama lopputulos? (Equifinality) 
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Tarkempia tietoja
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Ovatko 3-5 vuotiaana havaitut
alaryhmät pysyviä ja kuinka ne 
vaikuttavat kouluvalmiuteen? 
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50

Motor functioning
Fine motor skills
Pure motor skills

Ball skills
Static and dynamic balance

Quality of movement

Executive functioning
Inhibition

Working memory
Cognitive flexibility

Language functioning
Language comprehension

Language production

Gender

Age

Temperament

Attention problems

Behavior problems

Physical activity

SES

Mother-child
interaction

Child’s daily
activities

Child’s daily
environment

Family 
characteristics

Developmental
stimulation

parents
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Haasteita ja dilemmoja

› Onko lapsilla riittävästi
tilaa liikkua vapaasti
(pk/koulu)päivän aikana?

› Voiko lapsi liikkua
yhdistäen erilaisia
kokemuksia: musiikki, 
valo, vesi?

› Voiko lapsi kokeilla ja 
luoda itse erilaisia
ympäristöjä, sisällä ja 
ulkona?

› Onko päivän aikana
aktiviteetteja, jotka
kannustavat lasta
käyttämään koko kehoa?

› Portaat, kiipeilypaikat, 
mäet?

› Onko mahdollisuus
riippua, keinua, hyppiä? 

› Voiko lapsi kokeilla
työkaluja ja välineitä?

› Voiko sisätiloja järjestää
niin, että istua voi
muuallakin kuin pöydän
ääressä? 

› Esteradat

› Kuntokestävyyden
kehittäminen, pidempiä
kävelyjä, juoksuleikkejä
pihalla
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Varhaislapsuuden kehitysalueet ovat osin päällekkäisiä

Liikkumisen havainnointi voi paljastaa seikkoja
kehitysalueiden haasteista liittyen toiminnanohjaukseen, 

kielenkehitykseen ja AHDH riskiin

Tapaamisiin huomenna keskiviikkona paneelissa
ja torstaista-lauantaihin DCD13 kongressissa!
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m.h.cantell@rug.nl

http://www.rug.nl/staff/m.h.cantell

http://www.rug.nl/gmw/pedagogy-and-educational-
sciences/research/melle/

https://www.researchgate.net/profile/Marja_Cantell

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=marja+cantell

www.movementcantell.com

http://www.rug.nl/staff/m.h.cantell
http://www.rug.nl/gmw/pedagogy-and-educational-sciences/research/melle/
https://www.researchgate.net/profile/Marja_Cantell
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=marja+cantell
http://www.movementcantell.com/
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