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1 JOHDANTO 
 

 

1.1 Luonto lähellä - projektiopinnäytetyön taustaa 
 

Projektiopinnäytetyömme, Luonto lähellä –projekti, sisältää ympäristökasvatusta perhepäi-

vähoitajille Kokkolassa. Se on työelämälähtöinen ja sen tilaajana on Kokkolan kaupungin 

päivähoidon ja varhaiskasvatuksen toimiala. Olemme valinneet aiheeksi ympäristökasva-

tusta perhepäivähoidossa, koska olemme entisessä työssämme Kokkolan kaupungilla teh-

neet pitkäaikaista ja ansiokasta työtä päiväkodissa ympäristökasvatuksen parissa. Olimme 

kansainvälisen Vihreä Lippu -kestävän kehityksen ohjelman vetäjinä yli kymmenen vuo-

den ajan. (LIITE 1) Haluamme projektiopinnäytetyöllämme siirtää hyviä ympäristökasva-

tuksen käytäntöjä perhepäivähoitajien työhön ja heidän kauttaan hoitolapsiin ja heidän per-

heisiinsä. Haluamme myös jakaa omaa ympäristötietouttamme ja –herkkyyttämme eteen-

päin.  

 

Projektiopinnäytetyömme kohteena on ollut Kokkolaan vuonna 2009 liittyneiden kuntien 

(Kälviä, Lohtaja, Ullava) perhepäivähoito. Liittyneiden kuntien perhepäivähoitajat eivät 

ole aikaisemmin saaneet ympäristökasvatuskoulutusta. Projektin lähtövaiheessa ja alkukar-

toituksessa olivat mukana kaikki perhepäivähoitajat ja hoitolasten perheet. Interventiopäi-

vään ja loppukartoitukseen valittiin viisitoista perhepäivähoitajaa ja heidän hoitolapsensa. 

Heidän vastauksiensa perusteella on saatu projektin tulokset.  

 

Projektiopinnäytetyömme rakentuu kasvun kontekstuaaliseen perustaan, sosiaalipedagogi-

seen orientaatioon ja Bronfenbrennerin (1979) ekologisen kasvun teoriaan. Niiden avulla 

tarkastelemme lasta osana omaa ympäristöään. Rakennamme opinnäytetyömme ja projek-

timme sisällön osaksi ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurillista ympäristöä ja 

käytämme sosiaalipedagogisia menetelmiä. Ympäristökasvatuksellinen osuus painottuu 

näiden osa-alueiden sekä varhaiskasvatussuunnitelman eli vasun vuoropuheluun. Varhais-

kasvatussuunnitelmassa ympäristökasvatus ja kestävä kehitys on määritelty luonnontieteel-

lisessä orientaatiossa lähemmin, mutta ne voidaan integroida varhaiskasvatuksen kaikkiin 

sisältöalueisiin.  
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Kokkolan kaupungin kestävän kehityksen toimintaohjelma on luotu paikalliseen agendaan, 

Agenda 21. Ohjelman taustana ovat kansainvälisellä tasolla kunnille annetut velvoitteet ja 

Aalborgin asiakirja, jonka Kokkolan kaupunki on allekirjoittanut satojen muiden kaupun-

kien tavoin. Toimintaohjelman toteuttamisesta, toimeenpanosta sekä arvioinnista kuntasek-

torilla on päävastuu kunnan henkilöstöllä ja luottamushenkilöillä. Kokkolan kaupungin 

kestävän kehityksen toimintamalli, Agenda 21, sitoo myös kaupunkiin liittyneitä kuntia ja 

heidän työntekijöitään. Halusimme tuoda opinnäytetyössämme esille tämän näkökulman, 

että ympäristökasvatus ei ole vapaaehtoisluonteista työtä organisaation sisällä, vaan työn-

tekijät ovat osaltaan sitoutuneita siihen.  

 

 

1.2 Luonto lähellä -projektin tavoitteet 
 

Olemme projektiopinnäytetyösuunnitelmassa (LIITE 2) jakaneet projektin tavoitteet kol-

meen eri osa-alueeseen, toiminnalliset tavoitteet ja tulos- ja oppimistavoitteet. Tavoitteita 

tarkastelemme neljästä eri näkökulmasta: lapsi-vanhemmat, perheperhepäivähoitaja, orga-

nisaatio eli Kokkolan kaupunki ja oma näkökulma. Tavoitteet on koottu taulukkoon keski-

össä olevan lapsen näkökulmasta lähtien edeten omiin tavoitteisiimme. ( TALUKKO 1).  

 

Projektissa lasten ja vanhempien tulos-, toiminnallisena ja oppimistavoitteina olivat var-

haiskasvatussuunnitelman ja välillisesti perhepäivähoitajan kautta saada tavoitteellisia 

myönteisiä kokemuksia ympäristökasvatuksesta perhepäivähoidossa. Tavoitteena oli ym-

päristöherkkyyden sisäistäminen omien ja yhteisten kokemusten kautta, siten että ympäris-

töherkkyys siirtyisi leikin kautta perhepäivähoidossa lapsiin ja kasvatuskumppanuuden 

kautta heidän vanhempiinsa.  

 

Kokkolan varhaiskasvatussuunnitelman mukaan varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää 

laadukasta ja monipuolista päivähoitoa. Projektissamme perhepäivähoitajien tulostavoit-

teena oli, että perhepäivähoidossa otetaan huomioon ja sitoudutaan toimintaa ohjaaviin 

asiakirjoihin, ja niiden käyttämisen kautta tapahtuvaan laadun lisääntymiseen. Perhepäivä-

hoitajien toiminnallisena tavoitteena oli saada uusia työkaluja omaan toimintaan perhepäi-

vähoidossa, kehittää omia vahvuuksia, uskoa omiin kykyihin ja sitä kautta sisäistää ympä-

ristökasvatuksen merkitys varhaiskasvatuksessa. Toiminnallisena tavoitteena oli myös saa-
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da projektin kautta vertaistukea sekä olla vuorovaikutuksessa kollegoiden kanssa. Perhe-

päivähoitajien oppimistavoitteina oli saada uusia ympäristökasvatuksellisia käytäntöjä per-

hepäivähoitajien työhön uusien näkökulmien kautta, ja oppia reflektoimaan omia asenteita 

ja arvoja. Oppimistavoitteina toimivat myös kartoitukset sekä interventiopäivän kokemuk-

set.  

Organisaation tulos- ja toiminnallisina tavoitteina olivat lakien ja asetusten, ohjaavien 

asiakirjojen sekä palvelujärjestelmään kuuluvien asioiden sisäistäminen ja uuden tiedon 

käyttöönotto sekä vuorovaikutus eri vaikuttajien kesken. Oppimistavoitteena on yhteiskun-

nallisen päätöksenteon ymmärtäminen.  

 

Omat tavoitteemme olemme pohjanneet sosionomin kompetensseihin, taitoihin, kykyyn, 

ominaisuuksiin ja valmiuksiin suoriutua projektista ammatillisesti. Sosionomin kompe-

tensseja ovat sosiaalialan eettinen osaaminen, asiakastyön osaaminen, sosiaalialan palvelu-

järjestelmä osaaminen, yhteiskunnallinen analyysitaito, reflektiivinen kehittämis- ja johta-

misosaaminen sekä yhteisöllinen osaaminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. (Mäki-

nen, Raatikainen, Rahikka, Saarni 2009, 18-19.) (KUVIO 1) 

 

 

 

 

KUVIO 1. Sosionomin kompetenssit  

 

Arvioimme omaa oppimistamme kompetenssien kautta osiossa 4.3.5. Tulostavoitteena oli 

saada aikaan pysyviä muutoksia. Tavoitteena oli, että perhepäivähoitajien omien vahvuuk-

sien ja oivallusten avulla, kehitetään pienin askelin toimintaa ja parannetaan sitä kautta 

perhepäivähoidon laatua. Tavoitteena oli, että osallisuuden kautta annetaan mahdollisuus 

perhepäivähoitajille voimaantumiseen, valtaistumiseen ja omien vaikuttamis- ja toimimis-

mahdollisuuksien lisääntymiseen.  

 

Toiminnallisina tavoitteina oli oma omistajuus ja sitoutuneisuus ympäristökasvatustyöhön 

vuorovaikutuksessa kaikkien toimijoiden kesken. Oppimistavoitteissa oma ammatillinen 

kasvu ja reflektointi olivat keskeisessä asemassa. Muita tavoitteita olivat projektiin kiinte-

ästi kuuluvat kartoitukset sekä interventiopäivä suunnitteluineen, sisältöineen ja arviointei-

neen. Oppimistavoitteina oli merkityksellinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen.  
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TAULUKKO 1. Luonto lähellä -projektin tavoitteet 
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1.3 Luonto lähellä -projektin prosessi 

 

KUVIO 2. Luonto lähellä -projektin prosessi 

 

Projektiopinnäytetyösuunnitelman alkupuolella kesällä 2009 pohdimme molemmat opin-

näytetyöntekijät, että tekisimme oman henkilökohtaisen opinnäytetyön. Yhteinen mennei-

syytemme Vihreä Lippu -projektin vetäjinä entisessä työssämme päiväkodissa, ja yhteinen 

kiinnostus luontoon ja kestävään kehitykseen edesauttoivat ajatusta, että teemme yhteisen 

projektiopinnäytetyön. Varhaiskasvatus oli meille, pitkäaikaisille varhaiskasvatuksen am-

mattilaisille, ominta ammatillista maaperää. Halusimme jakaa ympäristötietouttamme hen-

kilöille, jotka eivät olleet saaneet koulutusta ympäristökasvatuksesta. Kokkolan alueella 

useat päivähoidon työntekijät ovat saaneet Kokkolan luontokoulun kautta koulutusta, mutta 

Kokkolaan vuonna 2009 liittyneiden kuntien varhaiskasvatushenkilöstöllä ei näihin koulu-

9.  Projektin 
arviointia 

   8.  Loppu-
kartoitus 

7.   Kehitys-
ideat 

 6. Interven-
tiopäivä 

5. Vanhem-
painillat ja 

alkukartoitus 

  

4.  Aineiston 
hankinta ja 
keruu 

3.  Sopimuk-
sien allekir-
joittaminen 

2 . Projek-
tiopinnäyte-
työsuunni-
telma 

1. Projektin 
valinta ja 
rajaus  

    PROJEKTIN  

    PROSESSI 
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tuksiin ole ollut mahdollisuutta osallistua. Halusimme kohdentaa projektimme perhepäivä-

hoitoon, koska ajattelimme, että voimme nostaa perhepäivähoidon laatua kehittämällä ta-

voitteellista toimintaa ympäristökasvatuksesta. Halusimme myös uutta kokemusta aikuis-

ten ohjaamisesta, sillä olemme omassa työssämme ohjanneet lähinnä lapsiryhmiä.  

 

Pohdiskelimme aihetta ja kohderyhmää syksyllä 2009 meren rannalla Lohtajalla ja pää-

dyimme yhteiseen ratkaisuun tehdä projektiopinnäytetyömme ympäristökasvatuksesta per-

hepäivähoidossa ja halusimme kohdistaa sen vuonna 2009 liittyneiden kuntien perhepäivä-

hoitoon. Luonto antoi sielläkin meille hyvää ja inspiroivaa voimaa. 

  

 

 

Otimme syksyllä 2009 yhteyttä Kokkolan kaupungin varhaiskasvatuskoordinaattori Satu 

Forsbergiin sekä palvelupäällikkö Doris Lillhongaan, ja esittelimme opinnäytetyöideam-

me. He antoivat suostumuksensa projektin käynnistymiselle marraskuussa 2009. 

Allekirjoitimme salassapitosopimuksen, (LIITE 3) helmikuussa 2010. Ohjaava opettajam-

me hyväksyi projektiopinnäytetyösuunnitelman. (LIITE 2) toukokuussa 2010 ja allekirjoi-

timme opinnäytetyösopimuksen ”Luonto lähellä -ympäristökasvatusta perhepäivähoitajille 

Kokkolassa” -projekti toukokuussa 2010, (LIITE 4). Olemme hankkineet ja keränneet eri-

KUVA 1. Ulla ja Tarja suunnitteluretkellä Lohtajalla 
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laista aineistoa varhaiskasvatuksesta, ympäristökasvatuksesta ja perhepäivähoidosta koko 

projektin ajan. Yhtenä innoittaja on ollut Oulun kaupungin päivähoito- ja perhetyön yksik-

kö Alakööki Ainolan puistossa. Tutustuimme ensimmäistä kertaa Alaköökin toimintaan 

maaliskuussa 2009 ollessamme Aslak-kuntoutuksessa Oulussa. Kävimme hiihtolomavii-

kolla 2010 seuraamassa heidän tavoitteellista toimintaa ja saimme hyvää tukea opinnäyte-

työmme tekemiseen. (Oulun kaupunki 2010.) 

 

Pidimme kolme samansisältöistä vanhempainiltaa Lohtajalla, Kälviällä ja Ullavalla. Van-

hempainiltoihin osallistuivat kaikki alueiden perhepäivähoitajat, perhepäivähoidonohjaajat 

sekä joukko vanhempia. Vanhempainilloissa esittelimme projektiopinnäytetyömme draa-

man ja Power Point –esityksen (LIITE 5) avulla. Jaoimme alkukartoituskyselylomakkeet 

(LIITE 6, LIITE 7) läsnäolijoille. Kyselylomakkeiden avulla saimme selville heidän sen-

hetkiset toimintatapansa ja tietonsa ympäristökasvatuksesta varhaiskasvatuksessa sekä kes-

tävästä kehityksestä.  Vastausten perusteella suunnittelimme interventiopäivän sisältöä.  

Kyselylomakkeet sisälsivät sekä kvalitatiivisia sekä kvantitatiivisia piirteitä. Kaikilta tut-

kimukseen osallistujilta kysyttiin samat kysymykset eikä lisäkysymyksiä esitetty. Osa ky-

symyksistä oli avoimia kysymyksiä ja osassa oli valmiit vastausvaihtoehdot. (Vilkka 

2005.)  

 

Pidimme interventiopäivän 4.9.2010 Kokkolassa Palmapirtillä. Interventiopäivän koulu-

tukseen osallistui yhteensä 15 perhepäivähoidonohjaajien valitsemaa perhepäivähoitajaa. 

Interventiopäivässä käytimme sosiaalipedagogisia menetelmiä ympäristökasvatuksen so-

veltamiseksi. Päivän sisältö koostui toiminnallisesta ja elämyksellisestä orientaatiosta yh-

distettynä varhaiskasvatussuunnitelmaan, sekä teoriatietoon ympäristökasvatuksesta var-

haiskasvatuksessa. Tärkeimpänä tavoitteena oli, että perhepäivähoitajat saisivat oman osal-

lisuuden kautta uutta tietoa ympäristökasvatuksen käytöstä varhaiskasvatuksessa ja var-

haiskasvatussuunnitelman toteutuksessa. Interventiopäivän tarkoituksena oli myös antaa 

mahdollisuus vertaistukeen sekä voimaantumiseen uusien kokemusten kautta. Perhepäivä-

hoitajat saivat tekemämme vihkosen, jossa oli yhtenä osana kestävän kehityksen toiminta-

ohjelma toimintavuodeksi 2010–2011. (LIITE 8) Tavoitteena oli, että perhepäivähoitajat 

voivat käyttää vihkosta hyödykseen toimintakauden aikana sekä täyttäessään loppukartoi-

tuskyselyä keväällä 2011. Interventiopäivän lopuksi pyysimme osallistujilta kirjallista pa-

lautetta päivän annista. 
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KUVA 2. Perhepäivähoitajat omassa luontokolossaan aamukahvilla Palmapirtin luonnossa 

 

Interventiopäivän ja loppukartoituksen välillä oli 9 kuukautta. Kehitysideaksi tuli muistu-

tella ja motivoida perhepäivähoitajia projektin kulusta, sekä herätellä heidän ympäristö-

herkkyyttään joulun alla. Lähetimme heille kirjeen sekä ekologiset vinkit jouluksi. (LIITE 

9) 

 

Huhtikuussa 2011 lähetimme interventiopäivään osallistuneille perhepäivähoitajille loppu-

kartoituskyselylomakkeet, (LIITE 10) jotka sisälsivät kyselyn myös jokaisen koulutukseen 

osallistuneen perhepäivähoitajan kahdelle perhepäivähoitajan hoitolapselle. (LIITE 11) 

Loppukartoituslomakkeiden avulla kartoitettiin uusia pysyviä käytäntöjä ympäristökasva-

tuksesta perhepäivähoidossa sekä välillisesti hoitolasten perheisiin. Lasten lomakkeilla 

halusimme kartoittaa lasten ympäristöherkkyyttä sekä leikkikulttuuria. Myös loppukartoi-

tuskyselylomakkeet sisälsivät sekä kvalitatiivisia sekä kvantitatiivisia piirteitä. (Vilkka 

2005.) 
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Olemme arvioineet ja pohtineet opinnäytetyön sisältöä koko projektin ajan. Olemme ana-

lysoineet kartoitusten tulokset välittömästi kartoitusten jälkeen, ja olemme pitäneet aihees-

ta oppimispäiväkirjaa. Kevään ja kesän 2011 aikana olemme tavanneet säännöllisesti noin 

kolme kertaa kuukaudessa ja loppukesästä 2011 kaksi kertaa viikossa opinnäytetyön kir-

joittamisen, arvioinnin ja pohdinnan merkeissä.  

 

Olemme käyttäneet projektiopinnäytetyöhön koko projektin ajan havainnoin välineenä 

valokuvia. Luvat valokuvien julkaisuun on kysytty suullisesti projektin aikana. 

 

Projektiorganisaatiossa, joka on myös ohjausryhmämme, olemme itse toimineet projek-

timme projektipäällikköinä. Työelämänohjaajana on toiminut Kokkolan kaupungin vt. var-

haiskasvatustoiminnankoordinaattori Satu Forsberg, johon olemme olleet yhteydessä pro-

jektin alussa tiiviimmin, mutta projektin edetessä yhteydenpito on keskittynyt lähiohjaa-

jiimme Kokkolan kaupungin perhepäivähoidonohjaajiin Virve Hakuntiin ja Vuokko Orja-

laan. Kokkolan kaupungin varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Doris Lillhonga vastasi 

aluksi projektimme taloudellisesta puolesta, mutta hänen jäädessä eläkkeelle keväällä 2011 

tilalle tuli palvelupäällikkö Tuija Kippo.  Opinnäytetyömme ohjaajana on toiminut lehtori 

Anne Jaakonaho. Olemme tavanneet ja olleet yhteydessä ohjausryhmämme jäseniin tarvit-

taessa projektin aikana.  
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2 LUONTO LÄHELLÄ - PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT 
 

 

2.1 Luonto lähellä -projektin sisältöalueet 
 

Projektissamme tarkastelemme varhaiskasvatusta lapsen, perheiden, perhepäivähoitajien, 

organisaation ja oman itsemme näkökulmasta. Olemme ottaneet tutkimuskohteeksemme 

ympäristökasvatuksen perhepäivähoidossa ja siihen liittyvät sisältöalueet. Projektiopinnäy-

tetyömme sisältöalueina ovat varhaiskasvatus, sosiaalipedagogiikka ja ympäristökasvatus. 

Opinnäytetyössämme varhaiskasvatus sisältää lait, asetukset ja varhaiskasvatussuunnitel-

man eli vasun. Tarkastelemme opinnäytetyötämme ekologisen teorian ja kontekstuaalisuu-

den kautta. Ympäristökasvatus perhepäivähoidossa on projektimme aihealue. Lähestymme 

ympäristökasvatusta varhaiskasvatuksessa sosiaalipedagogisen orientaation avulla sisältö-

alueiden yhteistoiminnan aikaansaamiseksi (KUVIO 3). Tarkastelemme sisältöalueita so-

sionomin näkökulmasta.   

 
KUVIO 3. Ullan ja Tarjan, Luonto lähellä –projektin sisältöalueet  



11 

2.1.1 Näkökulmia varhaiskasvatuksen sisältöalueisiin tässä projektissa 
 

Varhaiskasvatusta ohjaavat tärkeimmät lait ja asetukset ovat laki lasten päivähoidosta 

(36/1973) ja lakiin tehdyt muutokset (304/1983) ja (451/199). Perhepäivähoidon keskeisiä 

lakeja ovat laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000), sosiaalihuol-

tolaki (170/1982) ja sen muutos (50/2005), lastensuojelulaki (417/2007), yleissopimus las-

ten oikeuksista (60/1991) sekä varhaiskasvatuksen sisältöä linjaava varhaiskasvatussuunni-

telman perusteet, vasu, sekä laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 

(504/2001). (Finlex 2011; THL 2011.) Lapsen tasapainoinen kasvu, kehitys ja oppiminen 

ovat varhaiskasvatuksen tärkeimmät tavoitteet. Useat eri lait ja asetukset, jotka määrittele-

vät lapsen hoidon ja kasvun perusteet ja lapsen edun, määrittelevät puitteet tavoitteiden 

täyttymiseksi.  

 

Yhdistämme opinnäytetyöhömme valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman orientaa-

tioiden käyttöön ympäristökasvatuksellisen näkökulman. Varhaiskasvatuksen orientaatiot 

ovat matemaattinen, luonnontieteellinen, historiallis-yhteiskunnallinen, esteettinen, eetti-

nen sekä uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio. (THL 2010) Kokkolan varhaiskasva-

tussuunnitelman mukaan orientaatioiden sisältöalueet antavat puitteet henkilökunnalle to-

teuttaa varhaiskasvatuksessa kokemuksia, tilanteita ja ympäristöjä yhdessä lapsen kanssa 

hänen kasvunsa ja kehityksensä tukemiseksi. (Kokkolan kaupunki 2010.) 

 

Tarkastelun tietoteoreettinen viitekehys rakentuu kasvun kontekstuaaliseen perustaan ja 

Bronfenbrennerin (1979) ekologisen kasvun teorian pohjalle. Niiden avulla tarkastelemme 

lasta osana hänen omaa ympäristöään. (Alho-Kivi & Keskinen 2002, 202.; Bronfenbrenner 

1979.) Kontekstuaalinen kasvu nähdään osana laajempaa kokonaisuutta, suhteessa siihen 

sosiokulttuuriseen ympäristöön, missä oppija toimii. Kontekstuaalisessa kasvussa koroste-

taan oppimista yksilöllisenä ja etenkin yhteisöllisenä tapahtumana. (Cantell 2004, 71; Hu-

jala, Puroila, Parrila-Haapakoski & Nivala 1998, 12- 13; Kauppi 1993, 56, 72.) Bronfen-

brennerin luomassa ekologisessa teoriassa yksilö nähdään aktiivisena ja ympäristöön vai-

kuttavana tekijänä. Ympäristö vaatii yksilöä mukautumaan sen ehtoihin ja edellytyksin. 

Tällä tavalla syntyy vuorovaikutuksellinen suhde yksilön ja ympäristön välille. (Bronfen-

brenner 1979; Korkiakangas, Ruoppila, Saarinen 1994, 88.) Ekologinen orientaatio koros-

taa lapsen kasvun ymmärtämistä kontekstuaalisena vuorovaikutussuhteena. Kontekstuaali-

sessa näkökulmassa lapsi ja hänen kasvuympäristönsä nähdään erottamattomina. Se koros-
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taa kokonaisvaltaista, lapsen arjesta nousevaa näkökulmaa. Lapsen toiminta voidaan nähdä 

osana koko ympäristön toimintaa. (Cantell 2004, 71- 73; Hujala ym. 1998, 8- 14.) Oppi-

misympäristön tulee herättää lapsen mielenkiinto ja uteliaisuus uusien asioiden tutkimiseen 

ja näin se osaltaan tukee lapsessa tapahtuvaa aktiivisuutta ja itseohjautuvuutta. (Cantell, 

Larna 2006, 12; Hujala- Huttunen & Nivala 1996, 23- 24.) Bronfenbrennerin ekologisessa 

teoriassa ympäristö koostuu sisäkkäin rakennetuista järjestelmistä, joita kutsutaan mikro-, 

meso-, ekso-, ja makrosysteemeiksi. (Bronfenbrenner 1979; Karila, Kinos & Virtanen 

2001, 207- 208.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 4. Kontekstuaalinen kasvun malli Hujala, Puroila, Parrila-Haapakoski & Nivalan 

(1998) mukaan 

 

Mikrosysteemin muodostavat koti ja päivähoito. Mesosysteemi koostuu niiden ympäristö-

jen välisistä suhteista, joissa lapsi aktiivisesti toimii, eli käytännössä se toteutuu lapsen, 

perheen ja päivähoidon tiiviinä yhteistyönä. Eksosysteemiksi kutsutaan lapsen välittömän 

kontaktiympäristön laajentumaa kuten erilaisia instituutioita lapsen mikro- ja mesosystee-

min ulkopuolella. (Bronfenbrenner 1979; Hujala- Huttunen ym. 1996, 25- 27.) Välittömistä 

toimijoista kauimpana on makrosysteemi, jota säätelee sosiaali-, koulutus ja perhepoliitti-

MAKROSYSTEEMI: yhteis-
kunnalliset  sosiaali-, per-
he- ja koulutuspoliittiset 
toimenpiteet yms. 

EKSOSYSTEEMI : Lapsen 
lähipiiriin kuuluvien aikuis-
ten muu elämänpiiri esim. 
työ 

MESOSYSTEEMI : lap-
sen,perheen ja päivähoi-
don tiivis yhteistyö 

MIKROSYSTEEMI : 

koti ja päivähoito 

PÄIVÄHOITO  KOTI  

EKSOSYSTEEMI 

   MAKROSYSTEEMI 

= Lapsi aktiivisena toimijana 

= Ympäristöjen välinen vuoro-

vaikutus 
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set toimenpiteet ja näillä myös yhteiskunta tukee varhaiskasvatusta ja lapsiperheitä. (Bron-

fenbrenner 1979; Brotherus, Hasari & Helimäki 1990, 63.) Kontekstuaalinen kasvun tar-

kastelutapa antaa Bronfenbrennerin ekologiselle teorialle pedagogisen sisällön tarkastella 

lapsen toimintaa ja kasvua sen omassa kontekstissaan. Eri konteksteja voivat olla lapsen 

omasta lähipiiristä yhteiskunnallisiin arvomaailmoihin. Lapsi on tarkastelutavassa keskiös-

sä, aktiivisena, toimivana subjektina.  (Hujala, Puroila, Parrila & Nivala 2007, 19.) 

 

 

2.1.2 Näkökulmia sosiaalipedagogiikan sisältöalueisiin tässä projektissa 
 

Sosiaalipedagoginen orientaatio suosii luovia toimintaan perustuvia työmuotoja, joissa 

korostuu toiminnallisuus, elämyksellisyys, yhteisöllisyys sekä osallisuus. Sosiaalipedago-

giikka on kokonaisvaltainen ajattelutapa, johon on sitouduttava kokonaisvaltaisesti. Siinä 

voidaan käyttää erilaisia työmuotoja ja menetelmiä. Menetelmien ja tekniikoiden on tuet-

tava lapsen osallistumista, omia valintoja, lapsen arvokkuutta sekä sosiaalisuutta. Sosiaali-

pedagogiikassa ei ole koskaan ylhäältäpäin tapahtuvaa pedagogisointia. Sosiaalipedagogi-

nen ajattelutapa muuttuneena käytännön kasvatustyöksi luo lasta kasvamaan täyteen ku-

koistukseen, eli hän tuntee olevansa ainutkertainen, korvaamaton, autonominen ja valintoi-

hin kykenevä. (Karila ym. 2001, 133- 134; Mäkinen ym. 2009, 110.) 

 

Lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi nähdään kasvualustana lapsen hyvään oppimiseen, 

kasvuun ja kehittymiseen. Leikki on lapselle ominaista toimintaa, ja sen kautta lapsi oppii 

havainnoimaan uusia mahdollisuuksia ympäristössään. Kasvattajan tehtävänä on tuoda 

lapsen elämään erilaisia mahdollisuuksia kokemuksiin. Lapsen varhaiskasvatusympäristö 

koostuu kaikesta hänen ympärillä olevista asioista, fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista 

tekijöistä. ( Stakes 2010.) 

 

 

2.1.3 Näkökulmia ympäristökasvatuksen sisältöalueisiin tässä projektissa 
 

Kestävä kehitys ja ympäristökasvatus ovat kansainvälisiä, kansallisia ja kunnallisia tavoit-

teita ja periaatteita. Ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen keskeisenä periaatteena 

pidetään vuonna 1992 Rion UNCED-konferenssia, jossa 118 maata sopivat kestävän kehi-
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tyksen periaatteista ja toimintaohjelmasta. Sopimus sai nimen Agenda 21. (Aalborg Char-

ter, 1994.) Kestävä kehitys on määritelty neljään ulottovuuteen: ekologinen, taloudellinen 

sekä sosiaalinen ja kulttuurinen. Kokonaisuudessaan kestävä kehitys on tietoinen valinta 

paremman ympäristön puolesta. Kestävä kehitys ei ole pysyvä muuttumaton tila. Se on 

luova ja tasapainoa tavoitteleva oppimisprosessi. Se ulottuu kaikkiin päätöksenteon osa-

alueisiin. (Oulun kaupunki 2006.) Kestävän kehityksen systeemiin voi jokainen yksilö 

omilla pienillä teoillaan vaikuttaa. Pienistä kestävän kehityksen teoista syntyy suurempi 

kokonaisuus. 

 

Kokkolan kaupungin kestävän kehityksen toimintaohjelma on luotu paikalliseen agendaan, 

Agenda 21:een. Ohjelman taustana ovat kansainvälisellä tasolla kunnille annetut velvoit-

teet. Toimintaohjelman toteuttamisesta, toimeenpanosta sekä arvioinnista kuntasektorilla 

on päävastuu kunnan henkilöstöllä ja luottamushenkilöillä. Toimintaohjelma koostuu Kok-

kolan kaupungin kestävän kehityksen politiikasta, jonka tärkeimpänä päämääränä on lisätä 

ja syventää kokkolalaisten ympäristöosaamista ja – tietoisuutta.  Toimintaohjelman eräänä 

päämääränä on myös saada kestävä kehitys osaksi arkipäivää sitouttamalla  ja aktivoimalla 

kokkolalaisia, ja yhtenä keinona tähän toimintaan on varhaiskasvatuksessa järjestettävän 

ympäristökasvatustoiminnan edistäminen. Agendassa nähdään tärkeänä se, että paikallisvi-

ranomaiset ovat lähimpänä kuntalaisia, ja heillä on hyvät mahdollisuudet tehdä konkreetti-

sia valintoja edistääkseen kestävää kehitystä.  (Hannila, Heikkilä, Hongell, Lehto & Marju-

saari 2005, 3.; Kokkolan kaupunki 2011.; Kokkolan kaupunki 2002, 14-15)  Kokkolan 

kaupungin kestävän kehityksen toimintamalli, Agenda 21, sitoo myös liittyneitä kuntia ja 

heidän työntekijöitään. Ympäristökasvatus ei ole vapaaehtoisluonteista työtä organisaation 

sisällä, vaan työntekijät ovat osaltaan sitoutuneita siihen. Varhaiskasvatuksessa ympäristö-

kasvatus ja kestävä kehitys on määritelty luonnontieteellisessä orientaatiossa lähimmin, 

mutta ne voidaan integroida varhaiskasvatuksen kaikkiin sisältöalueisiin.  

 

Projektimme sisältää toimintamalleja varhaiskasvatukseen, joissa korostuvat ympäristö-

herkkyys, osallisuus, arvokasvatus, tiedot ja taidot sekä seikkailu. Nämä toimintamallit 

sisältävät kasvatusta aistien avulla, eli ympäristöherkkyyden löytämistä. Leikin katsotaan 

olevan aina osa varhaiskasvatusta, ja ympäristön kohtaaminen leikin avulla voi olla haus-

kaa ja jopa nautinnollista, myös sadut ja tarinat opettavat meille erilaisia suhtautumistapo-

ja. Draaman käyttö varhaiskasvatuksessa vahvistaa lapsen mielikuvitusta ja luovuutta, 

unohtamatta taiteen merkitystä, joka nähdään prosessina, tapahtumaketjuna, joka muuttaa 
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tekijänsä ja käyttäjänsä suhtautumista ympäristöön. (Cantell 2004, 116- 122, 128; Helenius 

2000, 27.) 

 

 

2.2  Näkökulmia perhepäivähoidosta Kokkolassa 
 

Kokkolassa oli maaliskuussa 2011 yhteensä 116 perhepäivähoitajaa, joista 53 työskentelee 

omassa kodissa. Kaksi perhepäivähoitajaa työskentelee lapsen kotona. Lisäksi kiertäviä 

perhepäivähoitajia oli kymmenen ja ryhmäperhepäiväkodeissa työskenteli 51 perhepäivä-

hoitajaa. Kokkolassa on 13 ryhmäperhepäivähoitokotia. Yksi ryhmäperhepäiväkodeista on 

tilapäisesti päiväkotiryhmänä. ( Kippo 2011.) Kokkolan varhaiskasvatuksessa oli elokuussa 

2011 hoidossa 1845 lasta, joista 11% oli perhepäivähoidossa ja 12,1 % ryhmäperhepäivä-

kodissa hoidossa. (Kippo 2011.) 

 

Perhepäivähoito on osa varhaiskasvatuksen kokonaisuutta.  Perhepäivähoito määritellään 

laissa lasten päivähoidosta yksityiskodissa tai muussa kodinomaisessa paikassa tapahtu-

vaksi lapsen hoidoksi.  Hoidettavien lasten määrä on määritelty asetuksessa lasten päivä-

hoidosta (239/1973) ja siihen tehdyssä muutoksessa (490/1990). Yhdellä hoitajalla voi olla 

neljä kokopäiväistä lasta ja lisäksi yksi osapäiväinen esikoululainen tai koululainen.  La-

kimuutos vuonna 1990 antoi kunnille mahdollisuuden järjestää perhepäivähoitoa myös ns. 

ryhmäperhepäivähoitona, jossa kaksi hoitajaa samanaikaisesti voivat hoitaa enintään kah-

deksaa lasta, ja lisäksi osapäiväisesti kahta esikoululaista tai koulukäynnin aloittanutta las-

ta. Laki antaa myös erityisistä syistä ja paikalliset olosuhteen huomioon ottaen mahdolli-

suuden, että kolme hoitajaa voi samanaikaisesti hoitaa enintään kahtatoista lasta ryhmäper-

hepäiväkodissa. Yhdellä hoitajista on tällöin oltava päiväkodin hoito- ja kasvatustehtävässä 

edellytetty ammatillinen kelpoisuus. (Finlex 2011.)  

 

Perhepäivähoitajan työtä yhteistyössä perheiden kanssa ohjaavat valtakunnallinen, kunnal-

linen ja yksikkökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. (Kokkolan kaupunki 2011.; THL 

2011.) Kokkolan varhaiskasvatussuunnitelman mukaan ammatillinen tietoisuus lapsen 

kasvusta ja kehityksestä ovat varhaiskasvatuksen lähtökohtia. Varhaiskasvatussuunnitelma 

on perhepäivähoitajan ja vanhempien kasvatuskumppanuuden tärkein asiakirja. Sen avulla 

kumppanit yhdistävät omat näkemyksensä lapsesta, ja ottavat lapsen yksilöllisen kasvun 
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huomioon hoidossa ja kasvatuksessa. Kokkolan varhaiskasvatussuunnitelman mukaan lap-

sia pitää kuunnella, heidän kanssaan tulee keskustella ja toimia sekä ottaa huomioon hei-

dän mielipiteensä niitä kunnioittaen. (Kokkolan kaupunki 2010) 

 

 

2.3 Näkökulmia perhepäivähoitajien ammatillisuuteen 
 

Parrila (2002) on perhepäivähoitoa käsittelevässä tutkimuksessaan osoittanut, että perhe-

päivähoidossa työskentelee erilaisen koulutuksen omaavia työntekijöitä. Laissa ei ole mää-

ritelty perhepäivähoitajan kelpoisuusehtoja ja heidän koulutustaustansa on kirjava. Useat 

perhepäivähoitajat ovat käyneet perhepäivähoitajan kurssin tai ovat varhaiskasvatuksen 

muita ammattilaisia. Monet perhepäivähoitajat katsovat oman äityden riittävän ammatilli-

seksi perustaksi perhepäivähoitajan työhön. Parrilan tutkimuksessa tuli esille, että koulu-

tuksen puute oli perhepäivähoidon heikkous ja kehittämisen alue. Keskeisenä haasteena 

onkin koulutuksen ja ammatillisuuden kehittyminen ja sitä kautta toiminnan sisällön moni-

puolistuminen. Koulutus on keino, jonka kautta saadaan välineitä oman kasvatusajattelun 

ja toiminnan tietoiseen arvostamiseen ja kehittämiseen. Koulutus antaa varmuutta ja se on 

myös keskeinen työmotivaatiota lisäävä tekijä. (Parrila 2002, 23; 175.)  

 

Perhepäivähoitajat tekevät työtään pitkälti omalla persoonallaan. Siihen vaikuttavat heidän 

omat arvonsa, asenteensa ja ympäristö, jossa he työtään tekevät. Heidän työssään korostuu 

perushoito ja lämmin, huolehtiva vuorovaikutus hoitolasten sekä heidän vanhempiensa 

välillä. Vanhempien ja perhepäivähoitajien välinen kasvatuskumppanuus korostuu perhe-

päivähoidossa. Parrilan (2002) mukaan perhepäivähoidossa on korostunut tavoitteellisen 

toiminnan sijaan lämminhenkinen kodinomainen, rauhallinen ilmapiiri sekä yksilöllinen 

kasvu ja huolenpito. Päivähoitolaissa perhepäivähoito on rinnastettu päivähoidon kanssa 

tasavertaiseksi, tavoitteelliseksi hoitomuodoksi. 

 

Uudelleen kouluttautuminen, täydennyskoulutus, elinikäinen oppiminen ja jopa useammat 

ammatit työikäisyyden aikana, kuvastavat ammatillisuuden dynaamisuutta. Ammatillinen 

kasvu on prosessi, joka alkaa jo ennen kouluttautumista, jatkuu kouluttautumisen aikana ja 

siitä edelleen työelämässä. Se on hyvin monimuotoinen ja yksilöllinen prosessi. (Hujala 

ym. 1998, 117-120). Ammatillista kasvua voidaan luonnehtia myös prosessiksi, joka välillä 
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on hidasta ja välillä nopeaa. Siihen kuuluvat ajoittaiset pysähdykset, koska juuri silloin 

aikaisempi tieto muokkautuu syvällisemmin osaksi yksilön toimintaa ja ajattelua.  Lopulta 

tieto automatisoituu ja voi jäsentyä aivan uudella tavalla osaksi ammattilaisen sen hetkistä 

ammatillisuutta. (Mäkinen ym. 2009, 33.) Ammatillisuuden kasvun muodostumiseen vai-

kuttaa oma sisäinen yrittäjyys kehittää itseään ja omaa ammatillisuuttaan. Siihen vaikutta-

vat myös omat potentiaaliset voimavarat ja resurssit.  

 

Perhepäivähoidon laadusta ja sen kehittämisestä ovat vastuussa työntekijät ja päättäjät. 

Työhön sisältyy velvoite kehittämisestä ja arvioinnista. Jokaisella lapsella on oikeus mah-

dollisimman laadukkaaseen hoitoon. Bronfenbrennerin ekologisen teoriaan pohjaten laa-

dukas perhepäivähoito nähdään kokonaisvaltaisena osana lapsen ympärille rakentuvasta 

maailmasta. Lasta voidaan ymmärtää vain kun ymmärretään osaset hänen omasta ympäris-

töstään. (Bronfenbrenner 1979; Parrila 2002, 199-202.) Laadukas päivähoito on yhtä kuin 

lapsen positiiviset kokemukset päivähoidossa, jotka edesauttavat lapsen myönteistä kehit-

tymistä. (Parrila ym. 2007, 167). Projektiopinnäytetyössämme olemme asettaneet tavoitteet 

jokaiselle lasta välillisesti tai suoraan koskettavalle taholle. Perhepäivähoitajan ammatilli-

suuden kasvaessa koulutuksen ja ymmärryksen kautta vaikutamme myös perhepäivähoidon 

laatuun. Varhaiskasvatussuunnitelman käyttäminen tavoitteellisessa toiminnassa kasvatus-

kumppaneiden kesken lisää varhaiskasvatuksen laadun ohjausta. Mielestämme perhepäivä-

hoitoa tulisi kehittää entistä enemmän ja nostaa sen arvostusta asianmukaiselle tasolle. 

Perheille tulee tarjota mahdollisuus viedä lapsensa pieneen kodinomaiseen hoitopaikkaan, 

jossa lapsi saa yksilöllisempää hoivaa ja huolenpitoa. 
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3 LUONTO LÄHELLÄ -PROJEKTIN TOTEUTUS 
 

 

Luonto lähellä -projektimme on jaettu kolmeen eri toiminnalliseen osaan. Ensimmäinen 

osa tapahtui keväällä 2010, jolloin pidimme Kokkolaan vuonna 2009 liittyneiden kuntien 

perhepäivähoitajille ja lasten vanhemmille vanhempainillan. Vanhempainillassa kerroim-

me tutkimuksemme sisällön ja tavoitteet. Samana iltana suoritimme alkukartoituskyselyn, 

jossa kartoitimme sekä vanhempien että perhepäivähoitajien tämänhetkisiä valmiuksia ja 

käsityksiä ympäristökasvatuksesta perhepäivähoidossa ja omassa elämässä. Projektin toi-

sessa osassa, syksyllä 2010, pidimme perhepäivähoitajille interventiopäivän Palmassa, 

Kokkolassa. Päivän aikana koulutukseen valitut perhepäivähoitajat saivat tietoa varhais-

kasvatuksessa tehtävästä ympäristökasvatustyöstä sekä teoriassa että käytännössä. Kolmas 

osa projektista oli ympäristökasvatuskoulutuksen saaneille perhepäivähoitajille ja heidän 

hoitolapsilleen suunnatut loppukartoituskyselyt. Kyselyjen avulla halusimme kartoittaa 

onko Luonto lähellä –projekti siirtänyt hyviä ympäristökasvatuksellisia käytäntöjä perhe-

päivähoitajien työhön, ja sitä kautta välillisesti hoitolapsiin ja heidän perheisiinsä. Sekä 

alku- että loppukartoituskyselyt sisältävät avoimia ja monivalintakysymyksiä. Kyselyt oli-

vat puolistrukturoituja, ja sisälsivät sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia piirteitä. 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 5.  Luonto lähellä -projektin toiminnalliset osat 

 

 

3.1. Alkukartoitus 
 

Alkukartoitusta varten pidimme kolme vanhempainiltaa perhepäivähoitajille sekä van-

hemmille liittyneiden kuntien, Lohtajan, Kälviän ja Ullavan, toimitiloissa keväällä 2010.  

Kutsuimme tilaisuuksiin perhepäivähoidonohjaajat, kaikki perhepäivähoitajat ja heidän 

ALKUKARTOITUS 
*vanhempainillat 

INTERVENTIO-
PÄIVÄ PERHE-
PÄIVÄHOITAJIL-
LE 

LOPPUKARTOI-
TUS 
*kyselylomakkeet 
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hoitolastensa vanhemmat Kokkolan kaupungin sisäisen postin välityksellä (LIITE 12, LII-

TE 13, LIITE 14).  Alueiden kaikki perhepäivähoitajat osallistuivat informaatioiltaan.  Ti-

laisuuden aluksi käytimme sosiaalipedagogista draamahetkeä ympäristökasvatusasiaan 

orientoitumiseksi. Olimme kehittäneet näytelmän, jossa Pratsi kohtaa metsän asukin. Esi-

tyksessä heillä oli erilaiset näkemykset luonnosta ja kestävästä kehityksestä. Metsän asukki 

aisti luonnon ääniä ja hajuja, sekä sai luonnosta voimaa. Pratsin elämään kuuluivat tuotettu 

musiikki, hajusteet sekä luonnon roskaaminen. Kohtaaminen oli sanaton ja loppui ihmette-

levään hiljaisuuteen. Tilaisuus jatkui PowerPoint esityksellä (LIITE 5), jossa kävimme läpi 

opinnäytetyön tarkoituksen ja tavoitteet. Jaoimme lopuksi perhepäivähoitajille ja vanhem-

mille omat kyselylomakkeet (LIITE 6, LIITE 7). 

 

KUVA 3. Pratsi ja metsän asukki alkukartoituksessa  

 

 

3.1.1 Perhepäivähoitajien alkukartoituskysely 
 

Perhepäivähoitajille suunnattuun alkukartoituskyselyyn vastasi 36 perhepäivähoitajaa. Ky-

selymme tarkoituksena oli kartoittaa perhepäivähoitajien näkemystä siitä, mitä heidän mie-

lestään ympäristökasvatus on perhepäivähoidossa, ja kuinka se näkyy heidän toiminnas-

saan tällä hetkellä. Tarkoituksenamme oli myös kartoittaa perhepäivähoitajien toivomuksia 

tulevaa interventiopäivää varten. 
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Ensimmäisessä kysymyksessä selvitimme, mitä ympäristökasvatus on perhepäivähoitajien 

mielestä, ja miten se näkyy toiminnassa tällä hetkellä. Vastausten perusteella perhepäivä-

hoitajat kokivat luonnon tärkeäksi osaksi ympäristökasvatusta. Melkein kaikki tekivät ret-

kiä metsään, seurasivat luonnon kiertokulkua eri vuoden aikoina, opettivat luonnon kunni-

oitusta sekä luonnon seuraamista ja tutkimista eri aisteja käyttäen. Perhepäivähoitajat 

kommentoivat kysymystä vastaamalla: 

 

Tehdään lasten kanssa metsäretkiä kiikarien ja eväiden kanssa. Tarkkaillaan 
ja kuunnellaan luonnon ääniä ym. 

Ympäristökasvatus on luonnosta, kertomista, luonnossa ihmettelemistä yms. 

Luonnon kiertokulun seuraamista, eläinten seuraamista, lintujen ruokkimista. 

Metsäretket, luonnossa liikkuminen, vuodenaikojen, luonnonilmiöiden tutki-
minen, eri aisteja käyttäen. 

Haravoidaan lehtiä, risuja pihalta ja lapset saavat auttaa pussittamaan ne. 

 

Vastausten perusteella perhepäivähoitajat kokivat työssään tärkeäksi kierrätyksen, roskien 

keräyksen luonnosta, jätteiden lajittelun ja ekologisuuden.  

  

Ohjataan lapsia laittamaan roskat oikeisiin jäteastioihin. 

Opetetaan lapsia keräämään roskat. 

Jutellaan esim. miten toimitaan roskien kanssa. 

Ei saa heittä roskia luontoon. Retkillä on mukana pussit, joihin paperit ym. 
roskat kerätään. 

Roskien lajittelu mustiin ja valkoisiin pusseihin. 

Kierrätetään leluja. 

Kierrätyksestä kertomista lapsille. 

Lasten kanssa marjastaminen. 

  

Perhepäivähoitajat mielsivät vastauksissaan asennekasvatuksen osaksi ympäristökasvatus-

ta. Luonnon kunnioitus metsäretkillä, pyörällä kulkeminen ja jokamiehenoikeudet koettiin 

tärkeiksi. 

Luonnossa liikkuessa ei saa katkoa puiden oksia eikä muutenkaan vahingoit-
taa luontoa. 

Ympäristökasvatus on hellyyttä ja huolenpitoa ja sen opastusta ja opettelua 
ympärillä olevien asioiden huomioimista ja tutkimista. Kaikki tavarat kerä-
tään leikin jälkeen pois. 
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Puhtaan/ siistin lähiympäristön huomioiminen. 

Keskustellaan siitä, mitä miten luonnossa saa kulkea mitä saa tehdä ja mitä ei 
voi tehdä. 

Pidetään ympäristö siistinä, liikutaan luonnossa niin, ettei revitä eikä vahin-
goiteta luontoa eikä eläimiä. 

Kasvit ja kukat kasvaa ja voi hyvin rauhassa. Ei revitä eikä tallata. 

 

Kyselyjen perusteella perhepäivähoitajat käyttivät jonkin verran luonnon- ja jätemateriaalia 

askarteluissa sekä leikeissä lasten kanssa. 

 

Ulkona on leikitty käpylehmillä. 

Askartelu luonnon materiaaleista 

Askartelumateriaali, kennot purkit ym. 

Käytämme paljon kierrätysmateriaaleja. 

 

Toiseen kysymykseen, mitä ja miten kierrätät, tuli paljon vastauksia. Kysymykseen vastat-

tiin kahdella eri tavalla. Kierrätys miellettiin lajitteluksi sekä tavaroiden ja vaatteiden kier-

rätykseksi. Tyypillisesti kaikki perhepäivähoitajat kierrättivät jotain, pääsääntöisesti koto-

na, mutta osa myös työpaikalla; vaatteita, leluja kenkiä sadevaatteita ja urheiluvälineitä. 

Kirpputoria käyttivät hyödykseen melkein kaikki. Perhepäivähoitajat kommentoivat kysy-

mystä vastaamalla: 

 

 

Lelupussi, joka kiertää eri ryhmiksissä, pelejä vaihdetaan. 

Roskat lajittelemme, musta/ valkea, metallijäte, ongelmajätteet. 

Omien lasten pallot, pelit jääkiekkomailat ja kiekot hoitolapsille. Vaatteet ja 
muu ehjä tavara menee kirpputorille. 

Lapset käyttävät toisen sisaruksen pieneksi jääneet vaatteet. Serkuksille nämä 
laitetaan ehjänä ja pestyinä, jos sopivat. Lelut menevät isommilta pienemmil-
le uusiokäyttöön.  

Kirpparilla käyn ahkerasti sekä ostamassa että myymässä (leluja, vaatteita, 
astioita). Vaatteita ja urh.välineitä kierrätetään suvun ja ystäväperheiden 
kanssa ahkerasti. Korjaan vaatteita (uudistan vanhoja mahd. mukaan) ja kier-
rätän: Lasi, metalli, muovi, paperi, pahvi, paristot. Lapseni ovat innokkaita 
ojanvarsi siivoojiaà palautuspullot kiertoon. 
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Kolmanteen kysymykseen, miten lajittelet työpaikallasi, perhepäivähoitajat kertoivat  lajit-

televansa  Ekoroskin ohjeiden mukaisesti. (Ekorosk 2011.) Perhepäivähoitajien lajittelua 

on kuvattu taulukossa (TAULUKKO 2). Perhepäivähoitajat olivat työssään valveutuneita 

lajittelun suhteen. Kompostointi ei ole kovin suosittua perhepäivähoitajien keskuudessa, 

koska vastanneista kompostori oli käytössä viidellä kotona lapsia hoitavalla perhepäivähoi-

tajalla.  

 

TAULUKKO 2.  Perhepäivähoitajat (33 kpl) lajittelivat eri jätteitä 
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Neljännessä kysymyksessä tiedustelimme aikaisempaa ympäristökasvatuskoulutusta. Per-

hepäivähoitajista vain viisi oli saanut aikaisemmin ympäristökasvatuskoulutusta. 

 

Luonto Lähellä -ympäristökasvatusta perhepäivähoitajille Kokkolassa interventiopäivän 

ohjelmaksi suurin osa perhepäivähoitajista toivoi vinkkejä ulkoleikkeihin, sisäleikkejä ym-

päristökasvatukseen ja tukea ympäristökasvatustyöhön. Tietoa toiminnallisesta ympäristö-
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kasvatuksesta, kestävästä kehityksestä sekä vinkkejä draaman käyttöön toivoi alle kymme-

nen. Interventiopäivän toiveita on kuvattu taulukossa (TAULUKKO 3). 

 

TAULUKKO 3.  Interventiopäivä ohjelmatoiveet 

 

 

3.1.2 Vanhemmille suunnattu alkukartoituskysely 
 

Vanhemmille suunnattuun alkukartoituskyselyyn vastasi 65 vanhempaa. Perheissä oli yh-

teensä 150 alle 18-vuotiasta lasta ja 12 yli 18-vuotiasta lasta. Osa vanhemmista vastasi 

kyselyyn erityisesti opinnäytetyötä varatuissa vanhempainilloissa, ja osa vastasi vanhem-

painillan jälkeen perhepäivähoidossa. Tarkoituksenamme oli, että kaikki kyselyyn vastan-

neet vanhemmat olisivat vastanneet vanhempainilloissa, mutta osallistujamäärä iltoihin jäi 

yhteensattumien vuoksi alhaiseksi, ja halusimme antaa vanhemmille mahdollisuuden vas-

tata myös myöhemmin. Laitoimme kyselylomakkeisiin tiedon opinnäytetyöstämme ja ky-

selyn tarkoituksesta. Perhepäivähoitajat informoivat vanhempia tarvittaessa. Kyselyn tar-

koituksena oli tiedustella vanhempien näkemystä perhepäivähoidossa tehtävästä ympäris-

tökasvatustyöstä sekä heidän omia toimintatapojansa kierrätyksessä ja lajittelussa. 
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Melkein kaikki vanhemmat antoivat runsaita vastauksia kysymyksiin, mitä heidän mieles-

tään ympäristökasvatustyö on, tai mitä se voisi olla perhepäivähoidossa. Vastausten perus-

teella vanhemmat mielsivät ympäristökasvatustyön olevan retkeilyä, tutustumista lähiluon-

toon, luonnossa liikkumista, luonnon kunnioitusta, neuvontaa, vuodenaikoihin tutustumis-

ta. Vanhemmat kommentoivat kysymyksiin vastaamalla: 

Lapsi on kysymättä kertonut pienimuotoisista kävelyretkistä luonnossa. Luu-
len, että myös jätteiden lajittelun olevan kunnossa, koska lapsi ei kyseenalais-
ta kotona mitään vetoamalla siihen miten hoitopaikassa toimitaan. 

Ullavassa on luonto lähellä ja on luontevaa leikkiä, retkeillä ym. luonnossa, 
kuin tarvitse mennä kauas. Samalla arvostus luontoa kohtaan kasvaa kuin it-
sestään.  

Tutustumista luonnonsuojeluun ja kierrätykseen, lähiympäristöön ym. hoito-
paikan arjen yhteydessä. 

Leikin avulla/kautta opastetaan lapsia toimimaan arkipäivän asioissa ympä-
ristöystävällisesti. Pidetään luonto ”lähellä” lasten normaaleja päivärytmejä. 

 

Vanhempien mielestä luonto- ja jätemateriaalien käyttö askartelussa ja muissa kädentai-

doissa  olivat tyypillistä perhepäivähoidossa tehtävää ympäristökasvatustyötä. 

Eiköhän  se ole juuri sitä kierrätystä ja että esim. askarrellaan eri materiaalis-
ta monenlaisia juttuja. 

Tavaroiden/esineiden kierrätystä esim. askarteluun. 

Hoidossa voi askarella maitopurkeista, vessapaperirullista, maalata lasipurk-
keja jne. samalla lapselle voi kertoa millaiset ostosvalinnat säästävät luontoa. 

 

Kierrätys, roskien/jätteiden lajittelu ja keräys, ekologisuus, energian säästäminen nousi 

selkeästi myös esille ympäristökasvatustyönä jota perhepäivähoidossa tehdään tai tulisi 

tehdä vanhempien mielestä. 

Lapsille voisi opettaa pienestä pitäen kierrätystä, sillä tavalla he oppivat luon-
tevasti. 
Voitaisiin kierrättää esim. sadevaatteita, jos ei ole sukulaisia. Voisi olla esim. 
lelunvaihtopäivä, niin jokainen saisi uuden ”vanhan” lelun kotiin viemiseksi. 
Harjoitellaan kierrätystä. 

Hoitaja omalla esimerkillään esim. lajittelu roskille, näyttää mallia. 

Jätteiden kierrätys, ympäristön siisteyden vaaliminen (ettei esim. heitetä ros-
kia maahan). Kestävä kulutus (siten esim. ettei tämän päivän lelu ole huomi-
sen roska). 
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Vanhemmat vastasivat mitä ympäristökasvatus on lapsesi hoitopaikassa – kysymykseen 

tyypillisesti samalla tavalla kuin mitä ympäristökasvatus voisi olla perhepäivähoidossa - 

kysymykseen. Osassa vastauksia vanhemmat eivät eritelleet tämänhetkistä ympäristökas-

vatustyötä tai sitten he eivät tienneet siitä. Jotkut vanhemmat kirjoittivat vielä lisäksi: 

Ei tietoakaan. Emme ole saaneet kotiin mitään tietoa. 

Roskat viedään varmasti roskakoriin ja uskon, että ruokailun yhteydessä on 
ympäristöasiat tullu esille, esim. mitä voi polttaa ja mitä muuten hyödyntää. 

En osaa sanoa. Ainakin pihalla voisi seurata lintuja ja hyönteisiä. 

Retket ulos ja siellä asioiden kertominen luonnosta. 

Lapset ovat retkeilleet, rakentaneet majoja lähimetsässä. Keväisin on ollut 
perheiden yhteinen ilta ulkoilun merkeissä. Hoitopaikassa on selkeät säännöt 
ja rajat, jotka luovat myös turvallisuutta esim. retkeilyssä. Luontoa arvoste-
taan ja siellä ollaan lapsen ehdoilla (lapset ovat nauttineen retkestä J). 

Luonto ja luonnossa liikkuminen, talvella liukumäet, kesällä marjapuskat ja 
niistä syöminen. Askartelu, materiaalit. Liikkuminen kävellen.  

Voisi olla teemapäiviä tai kampanja tyyppisiä puuhapaketteja tai toimintapäi-
viä varsinkin perhepäivähoitajia (yksin kotona hoitavien) ja lapsia varten. Et-
tä nämä kotona omissa oloissaan olevat pääsisivät lasten kanssa puuhaile-
maan. 

Jos maailman saastumista ei kerrota jo pienenä ei lapsi sisäistä sitä. 

 

Lisäksi muutamat vanhemmat kertoivat ympäristökasvatuksesta perhepäivähoidossa että: 

Perhepäivähoidon iso piha ja maaseutuympäristönä antavat hyvät edellytyk-
set ympäristökasvatukselle. 

 Ehdottomasti hyvä asian, kunhan siihen ei painosteta vaan tulee ikään kuin 
luonnollisena asiana. 

Mielestäni Ullavassa hoitajat ovat hyvin ”luontoystävällisiä” ja tietoisia asi-
asta ja siirtävät tätä tietoa hyvin lapsille!! 

Antaa lapselle kokemuksia ja elämyksiä, muistoja, joihin voi palata. 

Sitä ei ole koskaan liikaa. Ja lapsille ne ovat valtavan hienoja tunnekokemuk-
sia. Asioista puhutaan kotona pitkään, vielä vuosienkin kuluttua. 

Ihan hyvin tullut perusasiat esille. Perhepäivähoidossa ohjaus tapahtuu hyvin 
jatkeena kodin perehdyttämiselle. Kodin ja perhepäivähoitajan kesken kes-
kustelu on jatkuvaa eli päivittäistä ja siten helpompi totetuttaa. 

Tärkeä asia! Kun katson nuorten roskaamista, tällä se jopa voidaan torjua! 

 

Vanhemmat kertoivat kierrättävänsä yleensä Ekoroskin kodin jäteoppaan mukaisesti. (Eko-

rosk 2011.) Suurin osa vanhemmista kierrätti jollain tavalla vaatteita, leluja ja urheiluväli-

neitä. Lisäksi vanhemmat käyttävät tavarat itse loppuun, vaatteet ja urheiluvälineet anne-
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taan sukulaisille ja tuttaville tai ne myydään kirpputoreilla tai nettihuutokaupassa, ”roinat” 

viedään kierrätyskeskuksiin tai hyötykäyttöasemille. Vanhemmat kertoivat myös ostavansa 

vaatteita kirpputoreilta. Pullot ja tölkit palautetaan kauppaan. Aikakauslehdet menevät 

myös kiertoon muille. 

Ekoroksin tultua Ullavaan kierrätystä on informoitu mm. koululaisten kautta 
ja kierrätys ja lajittelu on perheessämme tarkentunut. Vaatteita kierrätetään 
sisaruksilla, sukulaisten kesken tai kirpputorille viedään, samoin urheiluväli-
neet. 

Vaatteita, urheiluvälineet siirtyvät isommilta pienemmille, kaikkea ei tarvi 
ostaa uutena. 

Kirpputorin kautta, sekä lahjoituksina HYLA Hylätyt lapset ry:lle. Vaatteita, 
vauvantarvikkeita ja –leluja. Huuto.netistä ollaan ostettu myös käytettyjä.  

Askarrellaan ja tuunataan romuista. 

 

Vanhemmat lajittelivat tyypillisesti erittäin hyvin Ekoroskin ohjeiden mukaan. Vanhempi-

en lajittelua on kuvattu asteikolla (TAULUKKO 4). Pieni osa vanhemmista lajitteli satun-

naisesti jätteitä. Pahvin lajittelussa oli hajontaa eniten. Syynä lienee se ettei erillistä pah-

vinkeräyspaikkaa ollut ekopisteissä.  Kompostointi ei ollut vanhempien keskuudessa kovin 

suosittua, sillä vain seitsemällä vanhemmalla oli kompostori käytössä. 

TAULUKKO 4.  Vanhemmat (65 kpl) lajittelivat jätteitä 
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3.2  Luonto lähellä –projektin interventiopäivä 
 

Luonto lähellä –projektin interventiopäivä toteutui suunnitelman mukaisesti lauantaina, 

4.9.2011 Kokkolan kaupungin huvilalla Palmapirtillä. Perhepäivähoidonohjaajat valitsivat 

interventiopäivään 20 perhepäivähoitajaa, joista 15 osallistui. Interventiopäivä oli perhe-

päivähoitajille virallinen koulutuspäivä, ja he saivat siitä merkinnän omiin koulutustie-

toihinsa.  

 

Interventiopäivän tavoitteena oli antaa perhepäivähoitajille oman osallisuuden kautta uutta 

tietoa ympäristökasvatuksen käytöstä varhaiskasvatuksen toteuttamisessa. Olimme asetta-

neet päivän tavoitteeksi myös voimaantumisen kokemuksen saavuttamisen sekä vertaistuen 

saamisen toisilta perhepäivähoitajilta. 

 

Koulutuspäivän kutsut sekä kartta tulostettiin kaksipuolisena, ja lähetimme ne henkilökoh-

taisesti jokaiselle valitulle perhepäivähoitajalle Kokkolan kaupungin sisäisen postin muka-

na (LIITE 15). 

 

Koulutuspäivää varten teimme materiaaliksi vihkosen, joka jaettiin jokaiselle koulutukseen 

osallistuneelle. Vihkonen sisälsi kirjallisessa muodossa sekä toiminnallista tietoa, että teo-

riatietoa ympäristökasvatuksesta ja varhaiskasvatuksesta, sekä www-lähteitä, joita perhe-

päivähoitajat voivat työssään käyttää. Vihkonen sisälsi myös Kestävän kehityksen toimin-

taohjelman 2010–2011 työkirjan perhepäivähoitajille (LIITE 8). Kirjasen materiaali on 

kasattu Oulun kaupungin päivähoidon kestävän kehityksen -toimintaohjelmasta, Kokkolan 

kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmasta, Kokkolan kaupungin ympäristöpalveluiden 

tuottamasta Tikankontti Ympäristökasvatusta esi- ja alkuopetukseen -matrikkelista sekä 

heidän tuottamasta Agenda 21 sekä Ekoroskin ohjeista. (Ekorosk 2011.) Koska kirjanen 

sisältää myös vain Kokkolan kaupungin sisäiseen käyttöön tarkoitettua materiaalia, emme 

voi sitä julkaista opinnäytetyössämme. Liitteenä on kirjasen sisältöluettelo (LIITE 16).  

 

Interventiopäivää varten saimme materiaalia ja tuotteita jaettavaksi seuraavilta yrityksiltä 

sekä yhdistyksiltä: Ab Ekorosk Oy, Marttaliitto Ry, Suomen lastenhoitoalanliitto Ry 

SLAL, Delipap Oy, Arktiset Aromit Ry ja HW-company, Citymarket Kokkola sponsoroi 

lounaan osallistujille. 
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KUVA 4. Interventiopäivään saatua materiaalia 

 

Suunnittelimme koulutuspäivän rungon siten, että aamupäivä varattiin ulkona tapahtuvaan 

toimintaan, keskipäivä ruokailuun ja voimaantumiseen saunatiloissa, ja iltapäivällä oli teo-

reettinen osuus (LIITE 17). Aamupäivän ohjelma pohjautui sosiaalipedagogisen orientaati-

on soveltamiseen toiminnallisuuden ja elämyksellisyyden kautta. Perhepäivähoitajat oppi-

vat uusia leikkejä sekä ympäristöherkkyyden herättelemistä leikkien, aistiharjoitusten ja 

hiljentymisen avulla. He saivat vertaistukea toisistaan ja kokivat osallisuutta.  
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Päivän aluksi pidimme yhteisen esittelyn ja orientaatiotuokion, jossa ryhmäläisille opetet-

tiin kaksi alkuleikkiä. Tämän jälkeen perhepäivähoitajat jaettiin kahteen ryhmään.  Oh-

jasimme kaksi noin 45 minuutin pituista opetushetkeä kummallekin ryhmälle. 

 

KUVA 5.  Perhepäivähoitajien tekemä luontotaulu 

 

Opetushetket liittyivät luontoon, aistien käyttöön, mielikuvitukseen ja siihen, että myös 

ulkona voi suorittaa asioita joita on totuttu sisällä tekemään, kuten satujen lukeminen, las-

keminen, havainnointi, laulaminen, loruilu. Ohjelmat koostuivat toiminnallisuudesta sävy-

tettynä elämyksellisyydellä, eli mitä kaikkea lasten kanssa voi luonnossa tehdä. Herkis-

timme haju-, näkö- sekä kuuloaisteja erilaisten harjoitteiden avulla unohtamatta huo-

miokykyä. Ohjelmat liitteinä. ( LIITE 18,  LIITE 19) 
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KUVA 6. Perhepäivähoitajat saturetkellä 

  

 

KUVA 7.  Perhepäivähoitajat ryhmätöiden äärellä 
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Iltapäivän työskentely tapahtui sisätiloissa. Virittäydyimme iltapäivän aiheeseen sosiaali-

pedagogista orientaatiota käyttämällä hyväksi alkukartoituksessa Pratsin ja metsän asukin  

-draamaesityksen sanattomalla jatko-osalla. Esityksessä Pratsi roskasi edelleen luontoa. 

Perhepäivähoitajat osallistutettiin draamaesitykseen antamalla heille mahdollisuus kehittää 

roskan tarinan ratkaisu. Perhepäivähoitajat käyttivät mielikuvitusta tuottamalla erilaisia 

tarinoita ja ratkaisuja, mitä roskalle tapahtui. Alkukartoituksessa osa perhepäivähoitajista 

halusi myös draamallista osuutta. Mielikuvituksen käytön kautta annoimme heille mahdol-

lisuuden pieneen vapaamuotoiseen draaman osallistumiskokemukseen. Teimme perhepäi-

vähoitajille lisäksi mielikuvaharjoituksen, jossa muisteltiin lapsuudessa tapahtunutta mu-

kavaa kokemusta. Kaikkien lapsuuden kokemukset liittyivät läheisesti luontoon. 

 

Iltapäivällä käytiin läpi materiaalivihkosen avulla varhaiskasvatuksen orientaatioiden, ym-

päristökasvatuksen ja kestävän kehityksen teoriat. Teoriaosuuden jälkeen perhepäivähoita-

jat työstivät ja ideoivat 3-4 hengen ryhmissä varhaiskasvatuksen orientaatioiden ja ympä-

ristökasvatuksen sisältöjä. Ryhmätuotokset purettiin yhdessä ja jokainen sai lisätä omia 

näkökulmiaan ja ideoitaan tuotoksiin (LIITE 20). Ryhmätöiden jälkeen jokainen osallistuja 

sai tunnekuvakorttien avulla kertoa tuntemuksiaan päivästä ja antaa kirjallisen palautteen:  

 

 Päivä oli tosi antoisa, tuli tärkeitä asioita. Hyvin toteutettuna. Suurkiitos! 

 Päivä on ollut aivan ihana, ei yhtään pitkästyttävä. Oli kiva olla mukana. 

Paljon tärkeää asiaa esititte, kivassa muodossa. Aamuluonnolla oli ihana he-
rätys päivälle, tietopuoli tuli mietittyä iltapäivällä yhdessä. Näitte paljon vai-
vaa, sääkin suosi joten suurkiitos.  

Aivan ihana! Koulutus yhdistettynä ulkoiluun näin mahtavassa paikassa on 
parasta koulutusta! Kiitos hyvästä opetuksesta ja yhdessäolosta. 

Aamulla oli raskasta kello 6,  mutta päivä on ollut aivan loistava. Oli todella 
ihana istua yksin ja nauttia luonnosta. Myös piilosilla olo metsässä oli muka-
vaa, ihan vaan maata sammaleella kuin lapset. Tälläisiä koulutuksia lisää! 
Lapsille osaa varmasti tuoda jotain uutta! 

 

 

Päivän lopuksi jaoimme perhepäivähoitajille ”Luonto lähellä”-logolla painetut T-paidat ja 

tuohesta tehdyt todistukset, joissa oli runo. 
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3.3 Loppukartoitus 
 

Luonto Lähellä –projektin loppukartoituksen teimme kyselylomakkeiden avulla keväällä 

2011 interventiopäivään osallistuneille perhepäivähoitajille ja jokaisen osallistuneen per-

hepäivähoitajan kahdelle hoitolapselle. Kyselyn palautti viisitoista perhepäivähoitajaa ja 

saimme vastauksia kahdeltakymmeneltäseitsemältä lapselta. Projektiopinnäytetyösuunni-

telmassa olimme suunnitelleet tekevämme kyselyn vanhemmille ympäristökasvatuksellista 

kokemuksista ja muutoksista. Projektisuunnitelmasta poiketen tiedustelimme vanhempien 

näkökulmaa loppukartoituksessa, kasvatuskumppanuuteen ja ekologiseen teoriaan pohjau-

tuen, perhepäivähoitajien kyselylomakkeen avulla. Perhepäivähoitajien kyselylomakkeessa 

tiedusteltiin ympäristökasvatusnäkökulman huomioon ottamista vasu-keskusteluissa. Lap-

silta tiedusteltiin heidän omissa kyselylomakkeissaan, kotona ja päivähoidossa tapahtuvas-

ta ympäristökasvatustyöstä, sekä leikkikulttuurista. Perhepäivähoitajien sekä lasten kysely-

lomakkeet jaettiin perhepäivähoitajille Kokkolan kaupungin sisäisen postin välityksellä. 

Kyselylomakkeet sisälsivät sekä kvalitatiivisia sekä kvantitatiivisia. Kaikilta tutkimukseen 

osallistujilta kysyttiin samat kysymykset eikä lisäkysymyksiä esitetty. Osa kysymyksistä 

oli avoimia kysymyksiä ja osassa oli valmiit vastausvaihtoehdot. (Vilkka 2005.)  

 

 

3.3.1 Perhepäivähoitajien loppukartoituskysely 
 

Kysyimme perhepäivähoitajilta loppukartoituskyselyssä mitä uusia, pysyviä ympäristökas-

vatuksellisia käytäntöjä he ovat ottaneet käyttönsä toimintakauden aikana.  Vaihtoehtoina 

olivat interventiopäivänä läpi käydyt ympäristökasvatukseen liittyvät toiminnat: lajittelu, 

energian kulutus, veden kulutus, koulutus, tiedotus ja yhteistyö, kestävä kehitys sekä sosi-

aalinen ja kulttuurinen kestävä kehitys.  

 

Enemmistö perhepäivähoitajista oli ottanut uusia käytäntöjä lajittelun, energian kulutuksen 

ja veden kulutuksen kohdalla. Uutena käytäntönä he olivat ottaneet hoitolapset tavoitteelli-

sesti toimintaan mukaan. Taulukossa neljä käy ilmi perhepäivähoitajien ottamat uudet py-

syvät käytännöt toimintakaudella 2010-2011. Perhepäivähoitajat kertoivat loppukartoitus-

kyselyssä. 
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Koetan opettaa lapsille, ja itekkin ajattelen aina sähkön kulutusta. 

Kerroin esimerkein lapsille, miksi on tärkeää säästää energiaa. 

Ei laiteta hanaa täysille, kädet pestään hyvin eikä turhaan loroteta, pienet eivät 
malttaisi tätä noudattaa kun vesi on niin kiehtova elementti. 

 

  

TAULUKKO 5. Uudet pysyvät käytännöt toimintakaudella 2010-2011 

 Toteutui aikuisten kanssa Toteutui lasten kanssa 

LAJITTELU 6 11 

ENERGIAN KULUTUS 8 8 

VEDEN KULUTUS 6 13 

KOULUTUS, TIEDOTUS 

JA YHTEISTYÖ 

5 3 

KESTÄVÄ KEHITYS 5 4 

SOSIAALINEN JA 

KULTTUURINEN KES-

TÄVÄ KEHITYS 

3 3 

 

Toisessa kysymyksessä kysyimme perhepäivähoitajilta miten Luonto lähellä -

ympäristökasvatusprojekti kehitti heitä työssä perhepäivähoitajana. Yli puolella perhepäi-

vähoitajista oli asenne ympäristökasvatukseen varhaiskasvatuksessa sekä ympäristöherk-

kyyden tietoisuus vahvistunut paljon.  Puolet perhepäivähoitajista koki arvojensa muuttu-

neen projektin aikana paljon, ja puolet koki muutoksen olleen vähäistä. Hiukan alle puolet 

perhepäivähoitajista koki, ettei toimintatapoihin ollut tullut muutosta. Kaikkia perhepäivä-

hoitajia projektimme oli kehittänyt jollain tavalla.  

 

Oma asenne ja esimerkki on tärkeä osa ympäristökasvatuksessa. 

En osaa sanoa miten kehitti, mutta työn iloa ja tukea omiin ratkaisuihin. 

Ympäristökasvatus on kuulunut toimintatapoihini jo pitemmän aikaa, joten ei niin 
paljon tullut uusia asioita. 

Luonto lähellä koulutus antoi paljon ja sai uusia ideoita. 
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TAULUKKO 6. Perhepäivähoitajien kehittymisen alueet 

 Kehitti  

PALJON 

Kehitti 

VÄHÄN 

Ei kehit-

tänyt ol-

lenkaan 

Asenteesi ympäristökas-

vatukseen varhaiskasva-

tuksessa 

9 4  

Arvoihin 7 7  

Toimintatapaasi perhe-

päivähoidossa  

6 8  

Ympäristöherkkyyteen- 

ja tietoisuuteen 

9 5  

 

 

Kolmanneksi kysyimme perhepäivähoitajilta, millä tavoin he olivat ottaneet ympäristökas-

vatus näkökulman huomioon vasu -keskusteluissa toimintakautena 2010-2011.  Kahdeksan 

perhepäivähoitajaa oli keskustellut vanhempien kanssa opinnäyteprojektista ja sen sisällös-

tä vasu –keskustelluissa. 

 

Kerroin toiminnasta vanhemmille. 

Kerroin tästä ja että lapset voisivat kotona opetella samoja asioita, lapset ehtivät 
kertoa asian kotona ennen minua. 

Kerroin vanhemmille että perhepäivähoidossa kiinnitetään erityisen paljon huomio-
ta ympäristökasvatukseen toimintakautena 2010-2011. 

Ryhmiksessä laadittiin oma ympäristökasvatusvihkonen, siinä sovittiin että vasun 
teon yhteydessä kerrotaan vanhemmille että hoitopaikassa pyritään ottamaan huo-
mioon kestävän kehityksen periaatteita. 

 
Seitsemän perhepäivähoitajaa ei ollut keskustellut ympäristökasvatus näkökulmasta van-

hempien kanssa tai ei ollut osallistunut vasu-keskusteluihin lainkaan 

 
Nyt täytyy tunnustaa rehellisesti että vähäksi jäi. 

Kieltämättä jäi aika vähälle. 

Henkilökohtaisesti en käy vasu –keskusteluita. 
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Neljäntenä pyysimme perhepäivähoitajia kertomaan joitakin lasten ja vanhempien kom-

mentteja tekemästään ympäristökasvatustyöstä perhepäivähoidossa toimintakaudella 2010–

2011. Perhepäivähoitajat kertoivat, että vanhemmilta on tullut positiivista palautetta ja 

vanhemmat pitävät tärkeänä ympäristökasvatuksellista näkökulmaa perhepäivähoidossa. 

Kartoituksen perusteella huomiomme, että ympäristökasvatus oli edennyt välillisesti per-

hepäivähoidosta osaan lasten kodeista.  

 

Vanhemmilta on tullut hyvää palautetta siitä, että ylipäätäänkin otamme näitä asioi-
ta esille lasten kanssa, ja järjestämme aiheen ympärille erilaista mielekästä toimin-
taa. 

Vanhemmat ovat tyytyväisiä ja kotona edetään samalla tavalla, tavoite on että lapsi 
kokisi veden, sähkö ym. säästön luonnollisena asiana. 

Vanhemmat suhtautui asiaan kannustavasti. 

 

Lasten ottaminen mukaan käytännön toimintaan on kasvattanut lasten ympäristöherkkyyttä 

sekä huomiointia ympäristökasvatuksessa ja kestävässä kehityksessä 

 

Hyötyasemalla lapsen kommentti: ” Tämä ei ole mikään kaatopaikka”. 

Lasten kommentteja siitä mitä on kierrätys: syksyllä 2010à sitä että voi kiertää 
vanhoja tavaroita. Voi kierrättää itsensä ympäri. Keväällä 2011 à voi kierrättää 
omia leluja joita ei enää halua. Voi tehä toisesta rikkinäisestä jotain muuta käyttöä. 
( oppimista on tapahtunut) . 

Poika 3½ v” Kato Hellu, luontoa on roskattu”. 

 
Uusien leikkien oppiminen on antanut uutta sisältöä perhepäivähoidon toimintaan ja laa-

tuun. Perhepäivähoitaja kertoi opettaneensa lapsille uuden interventiopäivänä oppimansa 

leikin. 

 

Lapset pitävät kovasti tulkaa lapset kotiin leikistä ulkona. 

 

Osa perhepäivähoitajista ei olleet saaneet kommentteja eivätkä palautetta keneltäkään ym-

päristökasvatustyöstä toimintakauden 2010-2011.  

 
Eipä lapset ja vanhemmat paljon kommentteja antaneet. 

En oikeastaan ole saanut mitään sellaisia kommentteja mitä vois kirjata ylös. 

 



36 

Viidentenä kysymyksenä halusimme tietää, minkä merkityksen perhepäivähoitaja antaa 

ympäristökasvatukselle perhepäivähoidossa, sekä mitä mieltä perhepäivähoitaja on ympä-

ristökasvatuksen lisäkoulutuksesta perhepäivähoitajille. Vastausten perusteella kaikki per-

hepäivähoitajat kokivat ympäristökasvatuksen erittäin tärkeäksi työssään perhepäivähoi-

dossa tulevaisuudessa. Kahdeksan perhepäivähoitajaa haluaisi lisäkoulutusta ympäristö-

kasvatuksesta ja kolme halusi lisäkoulutusta jostain osa-alueesta. Kolme perhepäivähoita-

jaa ei halua enää lisäkoulutusta ympäristökasvatuksesta. 

 

Lisää leikkejä/ ideoita ms pienille 3-4 v vaikkapa vain sähköpostissa. 

Askartelu ja kierrätysmateriaalista. 

 

TAULUKKO 7. Ympäristökasvatuksen merkitsevyys ja lisäkoulutus 

 

Minkä merkityksen annat tule-

vaisuudessa ympäristökasva-

tukselle perhepäivähoidossa? 

Koen sen erit-

täin tärkeäksi 

15 

Koen sen vähem-

män tärkeäksi   

 

En koe sitä 

tärkeäksi 

 

 

 

 

Mitä mieltä olet ympäristökas-

vatuksen lisäkoulutuksesta 

perhepäivähoitajille? 

Haluaisin lisä-

koulutusta täs-

tä aiheesta 

8 

Haluaisin lisäkou-

lutusta jostain osa-

alueesta 

3 

En halua lisä-

koulutusta 

tästä aiheesta 

3 

  

 

Lopuksi annoimme perhepäivähoitajille vapaan sanan. He halusivat kertoa, että 

Kyllä tykkään olla koulutuksissa. 

Perhepäivähoidossa luonto ja hoitopaikan ympäristö ovat tärkeät kasvatuspaikat, ja 
eväät elämälle. 

Asia on erittäin tärkeä, vaatii vielä paljon työtä. 

 

Erityisesti mainittavana asiana oli, että yksi ryhmäperhepäiväkoti oli työstänyt Luonto lä-
hellä - projektin innostamana oman luontovihkosen omiin tarpeisiinsa sopivaksi. 
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3.3.2. Lasten loppukartoituskysely 
 

Lasten loppukartoituskyselyssä melkein kaikkia lapset vastasivat käyvänsä hoitopaikassa 

retkellä. Suurin osa kävi myös vanhempiensa kanssa retkellä ja oli nähnyt retkellä eläimiä 

tai niiden jälkiä. Kaksikolmasosaa lapsista lajittelee roskia hoitopaikassaan tai vanhempi-

ensa kanssa. 

TAULUKKO 8. Lasten loppukartoituskysely  

Kysy lapselta mieli-

pide ja merkitse se 

rastilla ja mahdolli-

sella kommentilla 

   

                   Kyllä        En osaa sanoa                     Ei 

Käytkö retkellä 
hoitopaikassa? 

26 1  
 

Käytkö retkellä 
vanhempiesi kans-
sa? 

21 1 4 

Oletko nähnyt ret-
killä eläimiä tai 
niiden jälkiä? 

23 1 3 

Lajitteletko roskia? 20 4 3 
 

Lasten loppukartoituskyselyn mukaan lapset leikkivät tyypillisesti ulkona hiekka- kiikku- 

piilo- ja palloleikkejä. Sisäleikeistä mieluisimpia olivat rakennus-, koti- ja autoleikit sekä 

piirtäminen.  

 

TAULUKKO 9. Mieluisimmat leikit TOP 5 

TOP 5  ULKOLEIKKI SISÄLEIKKI 

1 KIIKKULEIKKI RAKENNUSLEIKKI 

2 HIEKKALEIKKI PIIRTÄMINEN 

3 HIPPALEIKKI KOTILEIKKI 

4 PIILOLEIKKI AUTOLEIKKI 

5 JALKAPALLO PALAPELIT 
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4  LUONTO LÄHELLÄ -PROJEKTIOPINNÄYTETYÖN ARVIOINTI 
 

Luonto lähellä –projektiopinnäytetyön arviointi on jaettu  kolmeen osaan. Projektin arvi-

ointiosassa käsittelemme Luonto lähellä –projektin kartoitusten ja interventiopäivän arvi-

oinnit. Tavoitteiden arviointiosassa arvioimme lapsi-vanhempi -tavoitteet, perhepäivähoita-

jien, organisaation ja omat tavoitteet. Arvioimme tavoitteita tulos- ja oppimistavoitteiden 

sekä toiminnallisten tavoitteiden kautta. Muu arviointiosassa arvioimme Luonto lähellä-

projektiopinnäytetyön projektiorganisaation, projektibudjetin, projektisuunnitelman, koko 

projektin sekä oman oppimisen. Osa sisältää myös jatkotutkimus- ja projektiehdotukset 

sekä kehittämistavoitteet. 

 

 

 

 
 

KUVIO 6.  Luonto lähellä –projektiopinnäytetyön arvioinnin sisältöalueet 
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4.1 Projektin arviointi 
 

Luonto lähellä -projektin arviointiosa sisältää arvioinnin alkukartoituskyselystä, jossa kar-

toitimme sekä vanhempien että perhepäivähoitajien valmiuksia ja käsityksiä ympäristökas-

vatuksesta perhepäivähoidossa ja omassa elämässä. Interventiopäivän arviointiosassa ar-

vioimme perhepäivähoitajille pitämäämme interventiopäivää. Kolmannessa osassa ar-

vioimme loppukartoituskyselyitä ympäristökasvatuskoulutuksen saaneille perhepäivähoita-

jille ja heidän hoitolapsilleen.  

 

KUVIO 7. Luonto lähellä –projektin arvioinnin osa-alueet 

 
 

4.1.1 Alkukartoituksen arviointia 
 

Alkukartoituksessa mukana olivat kaikki liittyneiden kuntien perhepäivähoitajat, joten 

saimme heiltä heti paikan päällä kirjalliset vastaukset. Kartoitukseen varatuissa vanhem-

painilloissa mukana oli vain osa vanhemmista: he vastasivat paikan päällä ja osa vastasi 

hoitopaikassa myöhemmin. Olimme varmistaneet tiedon kulun laittamalla kyselylomakkei-

siin tiedon opinnäytetyöstämme ja kyselyn tarkoituksesta.  

 

Alkukartoituskyselyjen mukaan, kaikki perhepäivähoitajat toteuttivat ympäristökasvatusta 

jollakin tasolla, lapsiryhmän koon ja ikäjakauman mukaan. Vastausten perusteella teimme 

johtopäätöksen, että tyypillisesti suurimmaksi osaksi perhepäivähoitajille luonto ja ympä-

ristö ovat tärkeitä. Heillä on halua ja innostusta toteuttaa ympäristökasvatusta omassa toi-

minnassaan myös syvällisellä tasolla. Vastausten perusteella perhepäivähoitajat kokivat 

luonnon tärkeäksi osaksi ympäristökasvatusta. Retket, luonnon seuraaminen eri vuodenai-

koina, luonnon kunnioittaminen, ympäristön havainnointi aistien avulla oli osa melkein 



40 

kaikkien perhepäivähoitajien toimintaa, ja myös vanhemmat mielsivät nämä asiat ympäris-

tökasvatustyöksi. Arvioimme, että tällainen toiminta on osa arkipäivän tilanteita ko-

dinomaisessa perhepäivähoitoympäristössä Kokkolaan liittyneissä kunnissa, joissa luonto 

on usein melko lähellä. Projektimme avulla halusimme, että liittyneiden kuntien perhepäi-

vähoitajien ympäristökasvatus tulisi tietoisemmaksi ja tavoitteelliseksi osaksi varhaiskas-

vatusta, ja tämä asetettiin kyselyjen perusteella interventiopäivän yhdeksi tavoitteeksi. 

 

Alkukartoituksen perusteella totesimme, että kierrätys Ekoroskin ohjeiden mukaan toimi 

erinomaisesti sekä perhepäivähoitajilla että vanhemmilla. Vanhemmat mielsivät kierrätyk-

sen, roskien ja jätteiden lajittelun, ekologisuuden ja energian säästämisen tärkeäksi osaksi 

perhepäivähoitoa. Yhteenvedossa vanhempien ja perhepäivähoitajien vastauksista to-

tesimme, että molemmilla on hyvät tiedot lajittelusta ja kierrätyksestä. He myös osaavat 

tämän taidon, ja siten ekologiseen systeemimalliin perustuen ajattelemme, että taito siirtyy 

automaattisesti myös lapsiin. Arvioimme, ettei tätä osa-aluetta ympäristökasvatuksesta 

kannata ottaa interventiopäivän ohjelmaan, mutta kannustamme perhepäivähoitajia jatka-

maan toimintaansa samalla tavalla tulevaisuudessakin. 

 

Alkukartoituksen perusteella perhepäivähoitajat käyttivät vain jonkin verran luonnon- ja 

jätemateriaalia askarteluissa sekä leikeissä, vaikka vanhemmat mielsivät sen olevan tyypil-

listä perhepäivähoidossa tehtävää ympäristökasvatustyötä.  

 

Alkukartoituskyselyissä halusimme, että vanhemmat kertoisivat, mitä heidän mielestään 

ympäristökasvatus on perhepäivähoidossa tai mitä se voisi olla, ja lisäksi halusimme tietää, 

mitä ympäristökasvatus on heidän lapsensa hoitopaikassa. Kysymysten asettelu tuotti 

hämmennystä vanhemmissa, ja he vastasivat molempiin kysymyksiin pääpiirteittäin ker-

tomalla, mitä ympäristökasvatus on tällä hetkellä perhepäivähoitopaikassa. Olisimme ha-

lunneet tietää, erosivatko vanhempien toiveet toiminnan sisällöstä sillä hetkellä heidän 

omista arvoistaan ja asenteistaan. Arvoimme, että kysymysten asettelu oli epäjohdonmu-

kainen, ja olisi ollut parempi vaihtoehto kysyä mielipidettä kvalitatiivisesti valmiilla vasta-

usvaihtoehdoilla.  

 

Vastauksista havaitsimme myös, että kiinnostus ympäristökasvatukseen perhepäivähoidos-

sa on erinomainen. Osalla vastaajista oli jo hyvät perustiedot ja -taidot, ja ymmärrys ympä-

ristökasvatuksen tärkeydestä oli suuri. Osalla vastaajista oli tyydyttävät taidot ja tiedot ja 
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kiinnostus asiaan vähäisempi. Vanhemmat olivat tietämättömiä perhepäivähoidon sisällös-

tä ja sen toteuttamisesta. Interventiopäivän tavoitteisiin kuuluu myös vasun lisähuomiointi, 

ja siinä erityisesti lapsen yksilöllinen huomiointi eri orientaatioiden avulla.  Vastauksissa 

tuli ilmi myös kotona hoitavien perhepäivähoitajien yksinäinen työ. Tämä tuki ajatustam-

me suunnitella interventiopäivään vertaistukea ja voimaantumisen kokemuksen saavutta-

mista.  

 

Arvioimme, että alkukartoituskysymykset perhepäivähoitajille ja vanhemmille olisivat 

olleet helpompia täyttää, jos ne olisivat olleet täsmällisimpiä ja olisimme antaneet heille 

suoria vastausvaihtoehtoja. Kvalitatiivinen kyselylomake olisi ollut myös helpompi analy-

soida. Tavoitteenamme oli, että olisimme pystyneet havainnoimaan ja arvioimaan perhe-

päivähoitajien ja vanhempien vastauksista ympäristöherkkyyttä enemmän ja ajattelimme, 

että laajojen vastausten perusteella olisimme voineet sen tehdä. Vastaukset olivat kuitenkin 

lyhyitä tai yksittäisiä sanoja, ja useisiin kohtiin oli jätetty vastaamatta. Lisäksi kysyimme 

liikaa epäolennaisia kysymyksiä kuten ikä, sukupuoli, asuinpaikkakunta ja perheenkoko, 

emmekä arvioineet niitä projektissamme.  

 

 

4.1.2 Interventiopäivän arviointia 
 

Alkukartoitusvastausten perusteella kehitimme interventiopäivää ja sen sisältöä monipuoli-

seksi ja helposti käytäntöön vietäväksi. Kokkolan varhaiskasvatussuunnitelma ja Kokkolan 

kestävän kehityksen toimintamalli Agenda 21 toimivat suunnittelun pohjana.  Päivän sisäl-

tö koostui perhepäivähoitajien toiveista, osallistumisesta ja luovista työtavoista oman ajat-

telun ja kokemusten jakamisen kautta. Interventiopäivän sisältö on kerrottu osassa 4.2.  

 

Olimme suunnitelleet interventiopäivän osallistujamääräksi 20 perhepäivähoitajaa. Yh-

teensattumien vuoksi päivään osallistui vain 15 perhepäivähoitajaa. Arvioimme, että oli-

simme voineet ottaa huomioon suunnitelmaa tehdessämme mahdolliset poisjäännit. Perhe-

päivähoitajille olisi voitu valita muutamia perhepäivähoitajia poisjääntien varalle, jotta 

ryhmä olisi täyttynyt, ja mahdollisimman moni olisi päässyt osallistumaan interventiopäi-

vään.  

 



42 

Kontekstuaalisuus ja sosiaalipedagoginen orientaatio tukivat hyvin interventiopäivän sisäl-

lön tuottamistapaa. Leikin ja aistikokemusten kautta siirsimme käytäntöjä perhepäivähoita-

jan arkeen, ja sitä kautta välillisesti hoitolapsiin ja heidän perheisiinsä. Interventiopäivässä 

korostui sosiaalipedagoginen orientaatio, jonka sisältönä on kokonaisvaltainen ajattelutapa.  

 

Ympäristöherkkyyden löytäminen on perusta ympäristökasvatustoiminnalle. Kun yksilö 

tuntee ympäröivän maailman kaikilla aisteillaan, voi hän tuntea olevansa osa ympäristöä ja 

se tunne voi jäädä vahvasti mieleen. Ympäristön kohtaaminen voi leikin kautta olla haus-

kaa ja jopa nautinnollista. Leikki on aina osa lasten ympäristökasvatusta. Erilaisten leikki-

en ja laulujen avulla voimme saada uusia ulottuvuuksia ympäristökasvatukseen. Varhais-

lapsuudessa meille muotoutuu käsitys ympäristöstä ja sen merkityksestä ja silloin ihminen 

muodostaa pohjan omalle ympäristöasenteelleen. (Cantell 2004, 116-118.) Interventiopäi-

vän aikana perhepäivähoitajat saivat kokea omakohtaisen kokemuksen kautta, kuinka lei-

kin kautta myös lapsi oppii elämisen tärkeitä taitoja. Positiivisten kokemusten ja onnistu-

misen elämyksien katsotaan parantavan ihmisen elämänhallintaa. Keskeistä on myönteinen 

asenne elämään, minäkuvan kehittyminen, tekeminen, itsearvostus, ajattelu ja tunne.  

 

Ympäristökasvatukseen kuuluvat meitä ympäröivä luonto ja rakennettu ympäristö. Ympä-

ristökasvatus varhaiskasvatuksessa on sekoitus voimaannuttavia kokemuksia luonnosta ja 

ympäristöstä yhdessä aikuisen ja lapsen kanssa.  Ympäristökasvatus sisältää myös arkipäi-

vän ympäristöystävällisiä valintoja ja toimintaa, havainnointia, tutkimista, satuja ja seikkai-

luja.  Arvioimme, että interventiopäivä antoi perhepäivähoitajille uusia ja voimaannuttavia 

kokemuksia tehdä tavoitteellista ympäristökasvatustyötä perhepäivähoidossa lasten kanssa.  

 

Interventiopäivän tavoitteena oli, että perhepäivähoitajat kokisivat osallisuuden kautta 

omien toimintamahdollisuuksien lisääntymisen sekä voimaantumisen ja valtaistumisen 

tunteen.  Näiden myötä usko omiin kykyihin lisääntyisi sekä omat arvot ja tunteet selkiy-

tyisivät suhteessa ympäristöön. Ryhmätöiden jälkeen jokainen osallistuja sai tunnekuva-

korttien avulla kertoa tuntemuksiaan päivästä sekä antaa kirjallisen palautteen:  

 

Päivä oli tosi antoisa, tuli tärkeitä asioita. Hyvin toteutettuna. Suurkiitos! 

 Päivä on ollut aivan ihana, ei yhtään pitkästyttävä. Oli kiva olla mukana. 
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Paljon tärkeää asiaa esititte, kivassa muodossa. Aamuluonnolla oli ihana he-
rätys päivälle, tietopuoli tuli mietittyä iltapäivällä yhdessä. Näitte paljon vai-
vaa, sääkin suosi joten suurkiitos.  

Aivan ihana! Koulutus yhdistettynä ulkoiluun näin mahtavassa paikassa on 
parasta koulutusta! Kiitos hyvästä opetuksesta ja yhdessäolosta. 

Aamulla oli raskasta kello 6,  mutta päivä on ollut aivan loistava. Oli todella 
ihana istua yksin ja nauttia luonnosta. Myös piilosilla olo metsässä oli muka-
vaa, ihan vaan maata sammaleella kuin lapset. Tälläisiä koulutuksia lisää! 
Lapsille osaa varmasti tuoda jotain uutta! 

Aamun kankeuden ja kylmyyden jälkeen aurinko paistoi, Hyvää asiaa sopi-
vasti kauniissa luonnossa ja hyvien kavereitten seurassa. Kiitos mielenkiin-
toisesta päivästä. Jaksaa taas päivästä toiseen. 

Ihana ja opettava päivä. Kiitos teille tytöt. 

Leikkimielellä ja tositarkoituksella ympäristöä ja luontoa ja luonnonvaroja 
hoitamaan. 

Oikein mukava päivä, hyvät ruoat ja tarjoilut muutenkin. Paljon tietoa ja läh-
teitä tietojen saavuttamisesi. Iloiset ja hyvät ohjaajat. Hyvää jatkoa. 

Mukava päivä! Hyödyllistä asiaa ja mukavaa yhdessäoloa. Ulkoilujutut aa-
mupäivällä oli tosi kivat. Kiitos molemmille. 

Päivä on ollut mukava ja antoisa ja antaa uusia ideoita seuraaviin työpäiviin. 
Kiitos. 

Aivan ihana päivä on ollut. Tämä on ollut mukava, on nähnyt muitakin samaa 
työtä tekeviä työkavereita. On saanut paljon tietoa, ja on kiva jatkaa työtä. 
Tästä päivästä koetan viedä eteenpäin tulevaan arkeen. 

Aivan ihana päivä J Uusia ideoita luontoon ja lasten kassa, mukavaa yhdes-
säoloa. Erittäin elävästi viety lapsen tasolle, leikit ja muut. Hyviä jäi mieleen. 
Kiitos vielä ja onnea ja voimia opiskeluunne.  

Hyvin suunniteltu kokonaisuus. Mukavaa, että saunamahdollisuus oli keskell, 
ei tullut porukalle kotikiire ja saunaan pääsivät kaikki halukkaat. Mukava 
keskustella pienissä ryhmissä. Aikaa kivasti. Kiitokset. 

 

Päivän kommentit kertoivat, että interventiopäivän tavoitteet täyttyivät. Teoria ja toiminta 

olivat dialektisessa vuorovaikutuksessa koko päivän ajan. Käytettävät menetelmät ja tek-

niikat tukivat osallistumista ja sosiaalisuutta. Perhepäivähoitajat kuvailivat kokemuksiaan 

tunnekuvakorttien avulla voimaantuneiksi ja innostuneiksi. Yhdessä koetut hetket ja toi-

minnan pohdinta tuottivat vertaistukea perhepäivähoitajille. Arvioimme on, että perhepäi-

vähoitajat kokivat voimaantumista yhdessä,  ja jokainen sai toteuttaa itseään omien voima-

varojensa mukaan.   
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4.1.3  Loppukartoituskyselyjen arviointi 
 

Projektiopinnäytetyösuunnitelman mukaan olimme suunnitelleet tapaavamme koulutuk-

seen osallistuneet perhepäivähoitajat loppukartoitusta varten. Päätimme kuitenkin suorittaa 

loppukartoituskyselyn vain kirjallisesti, ja lasten kyselyn hoitivat perhepäivähoitajat. Lop-

pukartoituskyselyn tarkoituksena ja tavoitteena oli selvittää olimmeko onnistuneet siirtä-

mään projektimme avulla hyviä ympäristökasvatuksellisia käytäntöjä perhepäivähoitajien 

arkeen, sekä välillisesti hoitolapsiin ja heidän perheisiinsä. Halusimme tietää, olivatko per-

hepäivähoitajat tehneet muutoksia toiminnassaan, oliko heidän asenteisiinsa ja arvoihinsa 

tullut muutoksia, sekä oliko muutosta tapahtunut välillisesti lasten perheisiin. Lasten kar-

toituskyselyillä tiedusteltiin lasten ympäristöherkkyyttä, sekä ulko- ja sisäleikkikysymyk-

sellä kulttuurisen ympäristökasvatuksen olemassaoloa.  

 

Loppukartoituskysymyksissä tuli selvästi esille, että perhepäivähoitajat olivat ottaneet uu-

sina käytänteinä lapsia enemmän mukaan ympäristökasvatuksellisiin toimintoihin perhe-

päivähoidon arjessa. He olivat tehneet tavoitteellista ympäristökasvatustyötä uusien käy-

täntöjen avulla. He mainitsivat uusina käytäntöinä energian ja sähkön kulutuksen säästämi-

sen. Lajittelu ja kierrätys olivat perhepäivähoitajilla ja lasten vanhemmilla alkukartoitus-

kyselyjen perusteella hyvin hallussa. Projektin myötä he olivat ottaneet lapsia vielä enem-

män mukaan lajitteluun ja kierrätykseen. 

 

Hyvänä asiana koimme sen, että Luonto lähellä –projektimme oli jollain tasolla kehittänyt 

jokaista perhepäivähoitajaa. Yli puolet perhepäivähoitajista koki, että projekti oli kehittä-

nyt heidän asenteitansa paljon, ja että heidän ympäristöherkkyytensä ja –tietoisuutensa oli 

kehittynyt. Puolet perhepäivähoitajista koki, että heidän arvonsa olivat kehittyneet paljon 

projektin aikana.  Hiukan alle puolet oli tehnyt omiin toimintatapoihinsa muutoksia.  

 

Arvioimme, että projektin tavoitteet oli saavutettu hyvin, koska oman ajattelun ja koke-

muksen kautta saadut muutokset arvoissa ja asenteissa edesauttavat perhepäivähoitajien 

omassa ammatillisessa kasvussa sekä perhepäivähoidon laadun parantumisessa. Kokkolan 

varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti myös perhepäivähoidossa kasvattajan herkkyys 

arvokeskusteluissa on oleellinen osa hyvän toiminnan ylläpitämiseksi sekä ammatillisen 

kasvun saavuttamiseksi. (Kokkola 2010.) Arvioimme, että kehittämällä ympäristökasvatus-

ta perhepäivähoidossa perhepäivähoitajat voivat saavuttaa varhaiskasvatussuunnitelman 



45 

orientaatioiden sisältöjen täyttymisen lasten omista lähtökohdista katsottuna. Ympäristö-

kasvatus antaa hyvän mahdollisuuden lapsen kokonaisvaltaiseen havainnointiin jokaisessa 

orientaation osa-alueessa. 

 

Yli puolet perhepäivähoitajista kertoi ottaneensa ympäristökasvatusnäkökulman huomioon 

vasu -keskusteluissa vanhempien kanssa. Perhepäivähoitajat kertoivat, että vanhemmilta 

oli tullut hyvää palautetta projektista, ja he olivat kertoneet uusia käytäntöjä otetun käyt-

töön myös kotona. Arvioimme, että projektimme oli saavuttanut tavoitteensa, koska van-

hemmat olivat kertoneet perhepäivähoitajille, että käytäntöjä oli muutettu myös kotona 

lapsen kasvun tukemiseksi.  

 

Lasten loppukartoituskyselyjen mukaan 26 vastanneesta lapsesta 21 kävivät retkillä van-

hempiensa kanssa, 26 lasta kävi retkellä perhepäivähoitopaikassaan. 23 lasta oli nähnyt 

retkillä eläimiä tai niiden jälkiä. Mielestämme tämä osoittaa lasten kykyä havainnoida ym-

päristöään ja sitä kautta herännyttä ympäristöherkkyyttään. Kyselyn perusteella kaksi kol-

masosaa lapsista lajitteli jätteitä. Kestävän kehityksen kannalta pienikin muutos vie ympä-

ristökasvatuksellisia asioita eteenpäin, ja vaikuttaa tulevaisuudessa lapsen asenteisiin ja 

arvoihin: pienistä puroista syntyy pikku hiljaa isompi meri.  

 

Kulttuurisesti pidimme hyvänä, että ympäristökasvatuksellisia uusia leikkejä oli otettu 

käyttöön. Leikki on lapselle ominainen tapa oppia asioita. Leikin kautta lapsi ikään kuin 

huomaamattaan kehittää ajatteluun, puheeseen, aistitoimintoihin ja motorisiin taitoihin 

tarvittavia tietotaitoja. Lasten loppukartoituskyselyissä lapset nimesivät perinteiset leikit 

mielileikeikseen sekä ulkona että sisällä. Lasten nimeämiä leikkejä olivat ulkona kiikku-, 

hiekka-, hippa-, piiloleikki sekä jalkapallo ja sisällä rakennusleikit, piirtäminen, koti- ja 

autoleikit ja palapelit. Perinteisiin leikkeihin tarvittavat materiaalit ovat kohtalaisen help-

poja toteuttaa, ja lapsen mielikuvitus saa oppimisen kannalta hyvät mahdollisuudet. Aikui-

nen voi tukea lapsen leikkiä lukemalla lapselle satuja, keskustelemalla ja tekemällä retken 

luontoon yhdessä lapsen kanssa 

 

Kaikki perhepäivähoitajat kokivat ympäristökasvatuksen perhepäivähoidossa erittäin tär-

keäksi osa-alueeksi myös tulevaisuudessa, ja yli puolet haluaisi lisää koulutusta tästä ai-

heesta. Arvoimme, että projektimme on koettu tärkeäksi osaksi perhepäivähoitajien työtä ja 

ammatillisuutta.  Koimme tämän olevan merkkinä ympäristötietoisuuden– ja herkkyyden 
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kasvamisesta, ja siitä että ympäristökasvatus varhaiskasvatuksessa nähdään lajittelua ja 

kierrätystä laajempana tavoitteellisena, pedagogisena mahdollisuutena perhepäivähoidos-

sakin.  

 

Perhepäivähoitajien palautteet sanan ollessa vapaana projektista olivat: 

 

Hyvä, laaja työ tärkeästä asiasta. Kiitokset ja päivänpaistetta. 

Ympäristökasvatus on hyvä ja tärkeä asia perhepäivähoidossa, ja tähän liitty-
vä lisäkoulutus on mielestäni aiheellinen. 

Perhepäivähoidossa luonto ja hoitopaikan ympäristö ovat tärkeät ”kasva-
tus”paikat ja eväät elämälle. 

”Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa”, kun opetamme lapsille ympäris-
tön merkityksen ja sen suojelun à he voivat viedä asian kotia tiettäväksi ja 
kykenevät oikeisiin ympäristötekoihin aikuisenakin. 

Yritän parhaani mukaan antaa lapsille tietoa luonnosta ja ympäristöstä. Koi-
vin pitkiä retkiä emme lasten kanssa voi tehdä. Kaikki eivät sovi rattaisiin, 
eikä kaikki jaksa kävellä pitkiä matkoja. 

Että luonto antaa meille rajattomat mahdollisuudet. Kaikki on vain meistä it-
sestämme kiinni” Kiitos vielä mukavasta toimintapäivästä 4.9.2011 Palma-
Pirtillä. 

Asia on erittäin tärkeä, vaatii vielä paljon työtä. 

Kiitos teille ja tsemppiä! 

Hoitoryhmäni on iältään 3-5v. Joten oli kiva tehdä paljon retkiä ja aiheeseen 
liittyviä tehtäviä. Kiitos, kun sain olla mukana viime syksynä Palma-Pirtillä. 
Näitte paljon vaivaa. Luonto on paikka mistä saan voimia työhöni! J Hyvää 
kevään jatkoa! 
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4.2 Tavoitteiden arviointi 

Arvioimme Luonto lähellä –projektin tavoitteita lapsi-vanhempi tavoitteiden, perhepäivä-

hoitajien, organisaation sekä omien tavoitteiden näkökulmasta. Näkökulmat arvioidaan 

tulostavoitteiden, toiminnallisten tavoitteiden sekä oppimistavoitteiden kautta. 

 

KUVIO 8. Tavoitteiden arvioinnin sisältö Luonto lähellä -projektissa 
 

 

4.2.1 Lapsi- vanhempi tavoitteiden arviointi 
 

Mielestämme pystyimme tulostavoitteissa välillisesti vaikuttamaan myönteisesti lasten ja 

heidän vanhempiensa asenteisiin. Vanhemmat tulivat tietoisiksi koko projektin sisällöstä 

perhepäivähoitajien välityksellä ja vasu -keskusteluissa. Kyselylomakkeiden mukaan van-

hemmilla oli myönteinen suhtautuminen ympäristökasvatustyötä kohtaan heidän lastensa 

hoitopaikassa. Lasten palautteiden kautta teimme havaintoja siitä, että projekti välillisesti 

on vaikuttanut positiivisesti perheiden tapoihin, arvoihin ja asenteisiin. Retkeily ja havain-

nointi luonnossa ovat lapselle miellyttäviä ja luonnollisia paikkoja kokea ympäristö lapsi-

lähtöisesti. 

 

Toiminnallisissa tavoitteissa lasten kyselyjen perusteella analysoimme ympäristöherkkyy-

den lisääntyneen jonkin verran lapsissa ja heidän vanhemmissaan. Perheet olivat projektin 

myötä ottaneet uusia toimintatapoja jonkin verran käyttöönsä perhepäivähoidossa tapahtu-

neen muutoksen myötä. Tätä olisimme voineet kysyä vanhemmilta perhepäivähoitajien 

välityksellä vielä tarkemmin. 
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Oppimistavoitteissa lasten kyselyjen perusteella yhdessä perheen kanssa tehtävät retket 

olivat lisääntyneet. Myös luonnossa tapahtuva havainnointi oli lisääntynyt joidenkin per-

heiden toiminnoissa. 

 

 

4.2.2 Perhepäivähoitajien tavoitteiden arviointi 

 

Tulostavoitteena oli saavuttaa ja kokea projektin aikana yhdessä tekemällä voimaantumi-

sen ja valtaistumisen tunne, uuden ja vanhan tiedon yhteen sulautuminen, yhdessä pohtien 

sekä vertaistuen avulla. Interventiopäivän ja loppukartoituskyselyjen perusteella olimme 

tässä onnistuneet. Havainnoimme, että perhepäivähoitajat tulivat tietoisemmaksi jo teke-

mästään ympäristökasvatustyöstä. Palautteen perusteella heille tuli interventiopäivänä ko-

konaisvaltainen ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen, kulttuurinen ympäristötietoisuus, 

siitä, että ympäristökasvatus ja kestävä kehitys ovat muutakin kuin lajittelua ja kierrätystä. 

Havainnoimme projektin aikana, kuinka he oman oivaltamisen kautta saivat onnistumisen 

tunteen. Saadun palautteen mukaan kaikki projektissa mukana olleet perhepäivähoitajat 

olivat sitoutuneet tekemään tulevaisuudessa ympäristökasvatustyötä työssään jollakin ta-

solla.  

 

Erityisesti meitä ilahdutti se, että yksi ryhmäperhepäiväkoti oli Luonto lähellä -projektin 

innoittamana tehnyt oman luontovihkosen ja toimintamallin omiin tarpeisiinsa sopivaksi. 

Heidän tavoitteenaan oli omilla teoillaan tukea, edistää ja opastaa kestävään kehitykseen. 

Mallissa oli otettu huomioon myös vasun kautta tapahtuva kasvatuskumppanuus.  

 

Toiminnallisissa tavoitteissa vastausten perusteella useimmat perhepäivähoitajat olivat 

jatkaneet työssään uusia opittuja toimintatapoja ja jakaneet tietoa ympäristökasvatuksesta 

varhaiskasvatuksessa. Kyselyjen perusteella havainnoimme, että perhepäivähoitajissa oli 

tapahtunut ympäristöherkkyyden lisääntymistä ja sisäistämistä konkreettisella tasolla eli 

toiminnan tasolla perhepäivähoidossa. 

 

Oppimistavoitteissa vastausten perusteella suurin osa perhepäivähoitajista oli ottanut käy-

täntöönsä uusia opittuja toimintatapoja. He olivat saaneet uutta ulottuvuutta ja näkökulmaa 

työhönsä. Perhepäivähoitajat kokivat, että projekti oli kehittänyt heidän asenteitaan paljon 

ja että heidän arvot ympäristöherkkyytensä ja – tietoisuutensa olivat kehittyneet.  Monella 
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toiminta oli tullut tavoitteellisemmaksi. Kyselyjen perusteella usea perhepäivähoitaja halu-

si lisää koulutusta kehittyäkseen työssään ympäristökasvatuksen parissa.  

 

 

4.2.3 Organisaation tavoitteiden arviointi 
 

Tulostavoitteissa projektin yhtenä tarkoituksena oli saada perhepäivähoitajat tietoiseksi 

siitä, että kaikkia varhaiskasvatuksen parissa työskenteleviä sitoo valtakunnalliset ja kun-

nalliset lait ja asiakirjat. Interventiopäivään tehty vihkonen, sisälsi varhaiskasvatuksen eri 

orientaatiot ja helpotti perhepäivähoitajien työskentelyä projektin aikana. Alku- ja loppu-

kartoituskyselyjen perusteella teimme havaintoja tapahtuneesta muutoksesta perhepäivä-

hoitajien työssä. 

 

Toiminnallisissa tavoitteissa projektin tarkoituksena oli hahmottaa ympäristökasvatuksen 

osuus yhtenä olennaisena osana varhaiskasvatusta. Jokaisen työntekijän työpanos on mer-

kityksellinen ja tärkeä koko organisaatiota ajatellen. Yksilön jatkuva kehittyminen ja kou-

luttautuminen takaavat sen, että toiminta vastaa kunkin hetken tarpeisiin. Ympäristökasva-

tus nähdään ajankohtaisena aiheena yleismaailmallisella tasolla. 

 

Organisaation oppimistavoitteiden näkökulmasta perhepäivähoitajat tulivat projektin kautta 

tietoisemmaksi omista vaikuttamismahdollisuuksistaan työssään. Perhepäivähoitajat voivat 

omilla asenteillaan ja tekemisillään vaikuttaa muiden käyttäytymiseen arvoihin ja asentei-

siin.  

 

 

4.2.4 Omien tavoitteiden arviointi 
 

Tulostavoitteena projektimme sai loppukartoituskyselyjen mukaan aikaan pysyviä muutok-

sia perhepäivähoitajien arvoissa, asenteissa sekä työssä perhepäivähoitajana. Perhepäivä-

hoitajille annetun ympäristökasvatuskoulutuksen myötä perhepäivähoidon laatu lisääntyi. 

Perhepäivähoidon, organisaation ja yhteiskunnan välinen suhteen tiedostaminen lisääntyi 

projektimme aikana, kuten myös sosiaalipedagoginen orientaatio ja kontekstuaalisuus. 
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Suurin osa perhepäivähoitajista oli alkanut tehdä ympäristökasvatustyötä, kasvatuskump-

panuuden eli perheen, ja ennen kaikkea lapsen näkökulmasta katsottuna. 

 

Koimme, että vahva omistajuus ja osaaminen ympäristökasvatustyössä varhaiskasvatuk-

sessa olivat projektissa vahvinta aluettamme. Projektin aikana sitoutuneisuus ympäristö-

kasvatukseen näkyi osaamisena interventiopäivän aikana. Perhepäivähoitajien suulliset ja 

kirjalliset palautteet vahvistivat toiminnallisten tavoitteiden toteutumista projektissa.. 

 

Pitkäaikainen projektityöskentely on kasvattanut meitä ammatillisesti näkemään muutok-

sen vaikutuksen. Kaikki projektin osa-alueet ovat olleet tärkeitä kokonaisuutta kannalta.  

 

Oppimistavoitteista reflektointitaitomme on projektin aikana kehittynyt paljon. Olemme 

ymmärtäneet projektisuunnitelman merkityksen. Se on ollut erittäin tärkeä osa meidän pro-

jektiamme. Olemme seuranneet onnistunutta ja sisällöltään johdonmukaista projektisuunni-

telmaamme. Projektisuunnitelmasta poiketen lähetimme mini-intervention tyyppisesti kir-

jeen jouluksi sekä teimme muutoksen loppukartoituskyselyjen toteuttamiseen. 

Arviomme mukaan sosiaalipedagoginen orientaatio, kontekstuaalisuus ja ekologinen sys-

teemiteoria tukivat hyvin projektiamme sekä ammatillista kasvuamme tulevina sosiono-

meina. Arvioimme annettujen palautteiden perusteella, että pystyimme vaikuttamaan pro-

jektimme aikana perhepäivähoidon ja yhteiskunnan välisen suhteen ymmärtämiseen ja 

lähentymiseen. 
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4.3 Muu arviointi 

 

Arvioimme tässä osiossa projektiorganisaatiota, projektibudjettia, projektisuunnitelmaa, 

koko projektia sekä omaa oppimista. Tämä osio sisältää ehdotuksemme jatkotutkimuskoh-

teista, projekteista ja kehittämistavoitteista.  

 

 

KUVIO 9. Muun arvioinnin sisältö Luonto lähellä -projektissa 
 

 

4.3.1 Projektiorganisaation arviointi 
 

Projektiorganisaatioomme olemme pitäneet yhteyttä tarvittaessa. Opinnäytetyöohjaajamme 

kanssa olemme pitäneet opinnäytetyöohjauskertoja useita kertoja ja olemme saaneet työ-

hömme tarvittavaa tukea riittävästi.  Olemme tiedottaneet projektiopinnäytetyön työelämä-

ohjaajaa Satu Forsbergia projektin kulusta sähköpostitse. Varhaiskasvatuspäällikkö Doris 

Lillhonga tuki projektiamme erinomaisesti, ja hänen jäätyään eläkkeelle olemme olleet 

yhteydessä varhaiskasvatuspäällikkö Tuija Kipon kanssa projektiin liittyvistä asioista.  

 

Projektiryhmäämme kuuluvien perhepäivähoidonohjaajien, Virve Hakunnin ja Vuokko 

Orjalan, kanssa olemme pitäneet aktiivisesti yhteyttä sähköpostitse lähinnä kartoituksiin 

liittyvissä käytännön kysymyksissä. He ovat myös jakaneet tiedotteet ja kyselyt koulutuk-

sessa olleille perhepäivähoitajille.  
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Projektiopinnäytetyömme tukihenkilöihin ovat kuuluneet Kokkolan ympäristötoimistosta 

Juhani Hannila, sekä Oulun kaupungin päivähoito- ja perhetyöyksikkö Ainolan Alaköökis-

tä Hannele Makkonen ja Raija Saloranta. 

 

Projektimme on saanut monien eri alojen edustajien mielenkiintoa, eri järjestöt ja yritykset 

ovat tukeneet meitä eri tavoin. Interventiopäivän osuudessa on kerrottu kaikkien sponso-

reiden nimet.  

 

 

4.3.2 Projektibudjetin arviointi 
 

Olemme saaneet projektiimme Kokkolan kaupungin keskusvirastosta avustusta Palmapir-

tin vuokraan, monistuskuluihin 100 euroa sekä Kokkolan karamelleja jaettavaksi kartoitus-

tilaisuudessa sekä interventiopäivänä 200 kpl, luentokansiot ja kynät (LIITE 21). Muista 

kustannuksista, jotka sisältävät palvelupäälliköiden, perhepäivähoidon ohjaajien, perhepäi-

vähoitajien, varhaiskasvatuskoordinaattorin palkat sekä meidän palkat interventiopäivänä, 

vastasi Kokkolan kaupungin varhaiskasvatus. Varhaiskasvatus vastasi myös interventio-

päivän kahveista, pullasta ja tusseista. Perhepäivähoito on kustantanut osan monistuksista 

aiheutuvista kuluista kuten joulukirjeet ja loppukartoituskyselyt. Postituksen olemme hoi-

taneet Kokkolan kaupungin sisäisenä postina, ja yhteydenpitoon olemme käyttäneet pää-

asiassa sähköpostia.  

 

Projektisuunnitelman arvioon verrattuna, projektibudjettimme ylittyi monistuskulujen suh-

teen noin 20 euroa, mutta alittui kahvin ja pullan osalta noin 400 euroa, sillä vt. varhais-

kasvatuskoordinaattori Satu Forsberg osti ja valmisti kahvit ja pullat itse interventiopäivä-

nä paikan päällä. 

 

 

4.3.3 Projektisuunnitelman arviointi 
 

Opinnäytetyöprojektimme tärkeänä laadunvarmistajana oli mielestämme huolella tehty 

projektisuunnitelma. Olemme kiitollisia, että projektisuunnitelma on ollut tarpeeksi eri 

näkökulmia huomioonottava. Arvioimme, että ohjaavan opettajamme periksiantamaton ja 
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omaan reflektiiviseen ajatteluun ohjaava toiminta, sekä meidän elämänkokemuksemme 

ovat vaikuttaneet projektisuunnitelman hyvään tulokseen. Projektisuunnitelmasta olemme 

tarkastaneet omat ajatuksemme ja suunnitelmamme, ja se on auttanut projektiopinnäyte-

työn sisällön työstämisessä. Olemme tarkastelleet projektiamme koko ajan projektisuunni-

telmassa asetettujen tavoitteiden näkökulmasta Olemme rajanneet ja tehneet projektimme 

pääkohdat suunnitelmamme mukaisesti: alkukartoitus, interventiopäivä ja loppukartoitus,. 

Projektimme on edennyt lähes koko ajan suunnitelmamme mukaisesti. Projektisuunnitel-

masta poiketen lähetimme koulutukseen osallistuneille perhepäivähoitajille ympäristökas-

vatuspainotteisen joulukirjeen (LIITE 9), koska huomasimme, että interventiopäivän ja 

loppukartoituksen väliin jää pitkä aika ilman kontaktia ja motivointia. Alkuperäissuunni-

telmasta poikkesi myös loppukartoituskyselyn paikka ja tapa. 

 

Olemme kirjoittaneet projektiamme suunnitelman mukaisesti ja tavoitteellisesti. Työ on 

parityötä, ja on ollut välillä vaikea löytää yhteistä aikaa. Olemme edenneet projektisuunni-

telmamme tehdyn toteutussuunnitelman mukaan ja joustavasti yhdistäneet perhe- ja työ-

elämän vähintään kerran viikossa tapahtuvaksi yhteiseksi tapahtumaksi.   

 

 

4.3.4 Projektin kokonaisarviointi   
 

Mielestämme Luonto lähellä -projektimme oli onnistunut. Tärkeimpänä tavoitteenamme 

oli siirtää hyviä ympäristökasvatuksellisia käytäntöjä perhepäivähoitoon ja lisätä perhepäi-

vähoidon laatua. Projektimme aikana, loppukartoituskyselyihin perustuen, perhepäivähoi-

tajat ovat siirtäneet omaa ympäristötietoisuuttaan ja oppimiaan taitoja omaan työhönsä, 

hoitolapsiin ja ekologisen systeemiteorian mukaan välillisesti lasten perheisiin. Perhepäi-

vähoitajat olivat ottaneet uusia tavoitteellisia toimintatapoja käyttöönsä työssään, kuten 

energian- ja vedenkulutuksen sekä lähiympäristön. Lasten kautta uudet toimintatavat olivat 

siirtyneet koteihin ekologisen systeemimallin mukaisesti. Nämä asiat olivat tulleet ilmi 

vasu –keskusteluissa, joita perhepäivähoitajat olivat pitäneet vanhempien kanssa. 

 

Alkukartoituksessa tuli esille, että perhepäivähoitajat ja vanhemmat mielsivät ympäristö-

kasvatuksen perhepäivähoidossa lähinnä kierrätykseksi, lajitteluksi ja retkeilyksi. Meidän 

tavoitteenamme oli tavoitteellisen ympäristökasvatustyön ja kestävän kehityksen ymmär-
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täminen varhaiskasvatuksessa. Projektissamme halusimme tuoda esiin liittyneiden kuntien 

työntekijöille että Kokkolan kaupunkia, ja sen työntekijöitä sitoo Alborgin asiakirjaan ja 

Agenda 21 -ohjelmaan merkittyjen tavoitteiden ymmärtäminen ja eteenpäin vieminen. Li-

säksi varhaiskasvatuksen ammattilaisia sitovat lait ja asetukset sekä varhaiskasvatussuunni-

telmaan kirjoitetut tavoitteet. Jokaiselle lapselle tehdään oma henkilökohtainen varhaiskas-

vatussuunnitelma siihen kontekstiin, joka on lapsen ympärillä olevaa fyysistä, psyykkistä 

ja sosiaalista todellisuutta. Arviomme, että projektiin osallistuneet perhepäivähoitajat tuli-

vat tietoiseksi ympäristökasvatuksen ja vasun merkityksestä perhepäivähoidossa. 

 

Vanhempainillat ja interventiopäivä antoivat meille hyvää aikuiskouluttajakokemusta. 

Näiden iltojen ja päivän onnistuminen antoi meille onnistumisen tunteen ja koimme oman 

ammatillisen kasvun kehittymisen sekä voimaantumisen ja valtaistumisen tunteen omakoh-

taisesti jakaessamme ympäristökasvatustietouttamme. Mielenkiintoista oli huomata inter-

ventiopäivänä perhepäivähoitajissa tapahtuvan ammatillisen kasvun heräämisen ympäris-

tökasvatustyötä kohtaan. Myös suullinen ja kirjallinen palaute interventiopäivänä tukivat 

tätä havaintoa. 

 

Projektin toiminnallinen osuus oli meidän vahva alueemme, ja nautimme sen suunnittelus-

ta ja toteutuksesta. Hyvin suunnitellut vanhempainillat ja interventiopäivä olivat palauttei-

den mukaan onnistuneet.  

 

Alkukartoitus- ja loppukartoituskyselyt olisivat voineet olla monivalintakysymyksiä, ja 

vapaalle ilmaisulle olisi voinut jättää vain lopuksi tilaa. Emme ole analysoineet vastauksia 

syvällisesti. Arvioimme, että täsmällisillä monivalintakysymyksillä olisimme päässeet sa-

maan, tai jopa sisällöllisesti laajempaan tulokseen ympäristökasvatuksen merkityksestä ja 

koulutuksen vaikuttavuudesta varhaiskasvatuksessa.  
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4.3.5 Oman oppimisen arviointi 
 

Ammatillinen kasvumme päivähoitajista sosionomeiksi on ollut prosessin suurin tulos. 

Ammatillinen kasvu ei ollut vielä projektin alkuvaiheessa omana oppimistavoitteena mu-

kana. Projektin edetessä huomasimme, että saavutamme ammatillisessa kasvussa uuden 

tason. Arvomme ja asenteemme ovat kehittyneet. Uudella tasolla projektia reflektoiden 

olemme ymmärtäneet ja sisäistäneet sen, että vaikuttamalla yhteen systeemin osa-

alueeseen vaikutamme välillisesti myös muihin alueisiin. Kokonaisvaltainen näkemys var-

haiskasvatuksesta ja perhepäivähoidosta ja sen sisällön laadusta on saanut uuden ymmär-

ryksen. Olemme huomanneet, että asiat joita me olemme pitäneet merkityksellisinä, ovat 

saaneet merkittävyyttä myös projektiin osallistuneissa ihmisissä.  

 

Interventio-päivänä usea koulutukseen osallistuja oli kokenut raskaana saapua toiselle puo-

len kaupunkia. Päivän tavoitteena ollut voimaantumisen ja vertaistuen saavuttaminen oli 

käsinkosketeltavaa. Moni kertoi suullisessa loppupalautteessaan kokeneensa jotain uutta. 

Eräs perhepäivähoitaja sanoi, että hän on jäämässä eläkkeelle pitkään tehdystä työstä, ja 

hän oli niin tyytyväinen, kun oli saanut vielä ennen eläkevuosia kokea elämänsä parhaan 

koulutuksen. Meille oli uusi kokemus huomata, kuinka ammatillinen kasvu lähtee käyntiin 

silminnähden osassa perhepäivähoitajia, ja kuinka innostus suorastaan pursui heistä.  

 

Reflektiotaitomme ovat kehittyneet projektin aikana. Osasyynä tähän on ollut koko projek-

tin ajan reflektiivinen, dialoginen ja oppimista ohjaava aito keskustelu. Olemme pystyneet 

pukemaan toistemme ajatukset sanoiksi silloinkin, kun toisella ne olivat hukassa. Olemme 

pystyneet toistamme tukien saattamaan toisemme prosessin toiseen vaiheeseen projektin 

edetessä. 

 

Ammattieettisten ohjeiden, lakien ja asetuksien omaksuminen sekä perhepäivähoidon tie-

dostaminen osana palvelujärjestelmää on kasvanut prosessin edetessä, eli sosionomin 

kompetenssit ovat syventyneet opiskelun ja projektin edetessä. Meissä itsessämme on ta-

pahtunut valtavaa kasvua koko projektin ajan. Olemme pystyneet omaksumaan uutta tietoa 

yhdistäen ja muokaten vanhaa jo olemassa olevaa tietoamme. 

 

Yhteiskunnallisesti olemme havainneet ja tiedostaneet, kuinka perhepäivähoito on tärkeä 

osa peruspalvelujärjestelmäämme. Perhepäivähoitoa ohjaavat samat lait, asetukset ja var-
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haiskasvatussuunnitelma kuin muutakin päivähoitoa. Tulevaisuudessa pidämme tärkeänä 

panostaa ja kehittää perhepäivähoitojärjestelmää muun päivähoidon rinnalla. Ympäristö-

kasvatuksen ymmärtäminen organisaation ja koko yleismaailmalliselta kannalta lisääntyi 

projektin aikana.  

 

Olemme varhaiskasvatuksessa ja ympäristökasvatuksessa saavuttaneet eettiseen osaami-

seen kuuluvia taitoja. Olemme antaneet perhepäivähoitajille työkaluja toimia eri orientaati-

oita hyväksi käyttäen omassa työssään. Olemme tiedostaneet lapsen kasvuympäristön mer-

kityksen lapsen kokonaiskehityksen kannalta. Olemme pystyneet vaikuttamaan perhepäi-

vähoitajien arvoihin ja asenteisiin antamalle heille uutta ja ajankohtaista tietoa ympäristö-

kasvatuksesta. Olemme antaneet perhepäivähoitajille uusia työmalleja lapsen osallisuuden 

lisäämiseksi. Olemme antaneet heille mahdollisuuden havaita oman työn tärkeys, sekä 

mahdollisuuden oivallukseen siitä, kuinka he pystyvät omilla arvoilla ja asenteillaan, eli 

pienilläkin teoilla, vaikuttamaan lapsiin ja välillisesti heidän perheisiinsä. Tietoisuus ympä-

ristöstä luodaan jo pienestä pitäen. Lapsilähtöisellä tavalla suunniteltu ja toteutettu ekolo-

ginen, sosiaalinen, taloudellinen sekä kulttuurinen kestävän kehityksen huomiointi päivä-

hoidossa kasvattaa lapsista ympäristötietoisia aikuisia tulevaisuuteen. Olemme saaneet 

varmuuden siitä, että koskettamalla pienintäkin hentoa alkua saamme aikaan jatkuvan ja 

etenevän liikkeen hyvän asian tiimoilta. Ihmisten lämmin ja herkkä kosketus vaikuttaa hy-

vällä tavalla. Hyvä saa aikaan hyvää.  

 

Olemme koko projektin aikana halunneet myös omalla esimerkillämme tuoda ilmi. kuinka 

pienillä teoilla pystyy toteuttamaan kestävämpää tulevaisuutta. Olemme käyttäneet koko 

projektin ajan kaksipuolisia kopioita, Kokkolan kaupungin sisäistä postia sekä sähköpostia 

yhteydenpidon ja materiaalin tuottamiseen. Liittyneisiin kuntiin matkustamiseen olemme 

käyttäneet kimppakyytiä.  

 

Oman tietotaitomme käyttö on ollut parityöskentelyssä helppoa, mutta myös opettavaista. 

Monikymmenvuotinen työskentely erilaisten lasten ja aikuisten kanssa varhaiskasvatukses-

sa on lisännyt oman reflektointiherkkyyden lisääntymistä pohtimaan varhaislapsuuden ly-

hyttä, mutta erittäin tärkeää osaa ihmisen elämään.  

 

Keskeneräisyyden sietäminen oli aluksi vaikeaa, välillä jopa sietämätöntä. Ymmärsimme 

kuitenkin koko ajan olevamme ammatillisen kasvun prosessissa. Parityöskentely ja yhtei-
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nen reflektointi ja vuorovaikutus auttoivat tasapainon saavuttamiseen ja tavoitteelliseen 

projektin hallintaan ja keskeneräisyyden sietämiseen. Hyvä projektisuunnitelma vei projek-

tia eteenpäin helposti.  

 

Projektipäällikköinä toimiminen on tuonut meille itsevarmuutta, joustavuutta, kärsivälli-

syyttä sekä muutoksensietokykyä. Projektin myötä meille on tullut varmuutta ohjata erilai-

sia ryhmiä. Oman ammatillisen kasvun orientoimana projektin aikana meille heräsi kiin-

nostus ohjata myös muita ryhmiä. Saimme olla mukana ohjaamassa toukokuussa 2011 ke-

hitysvammaisten lasten ja perheiden vertaisperhetapaamisessa suunnittelemiamme metsä-

retkiä Elbassa, Kokkolassa. Siellä meillä oli mahdollisuus kokeilla projektimme sisältöä 

sekä sosiaalipedagogisia taitojamme myös käytännössä lapsiperheisiin. Tapaamisen tavoit-

teena oli perheen yhteinen tekeminen sekä eri aistien käyttö. Sovelsimme projektimme 

aineistoa perheiden ja lasten omista toimintakyvyistä lähtevänä toimintana. Palautteesta 

päätellen voimaantumisen tunne oli lähes kaikilla suuri. Keräsimme opinnäytetyötämme 

varten palautteet toimintaan osallistuneilta vanhemmilta:  

 

Tosi kivaa ja hyvä ohjelma ja tarjoilu. 

Päivä oli kokonaisuutena mukava. Luontoretkellä sai virikkeitä monelle ais-
tille. Ötököiden tutkiminen oli tosi mielenkiintoista. Lätyt aivan ihania” Kii-
tos! 

Erityislasten kanssa omat haasteensa. 

Luontopolku olisi voinut olla lyhyempi, muuten hyvää, iloista toimintaa. 

Vertaistuki perheille tärkeää. 

Tosi kivaa, hyvät vetäjät! 

Monipuolinen ohjelma, kaikille jotain. 

Oikein mukava päivä! Toivottavasti järjestetään uudestaan. 

Erittäin mukava päivä, erityisesti luontoretki metsässä upposi meidän lapsiin- 
hyvin vedetty retki, kiitos ohjaajille J Myös makkara ja erityisesti letut mais-
tuivat hyvin. Tämmöistä lisää - koko perhe viihtyi ja sääkin suosi. 

 

Luonto lähellä -projekti on vahvistanut asiakastyöosaamistamme sekä herkkyyttämme toi-

mia vuorovaikutuksessa entistä laajemman yhteisön kanssa. Oma kokemuksemme projek-

tissa sekä vertaisperhetapaamisessa antoivat varmuutta siihen, että moniammatillinen tiimi-

työ, jossa eri näkökulmat muodostavat laajemman kokonaisuuden ymmärtämisen, on sitä 



58 

vahvempi, mitä ammatillisesti erilaisempia ihmisiä siinä on. Olemme kokeneet, että on 

ollut mielenkiintoista ja opettavaista olla yhteydessä ja yhteistyössä monien eri alojen am-

mattilaisten kanssa. 

 

Asiakastyön osaamisessa ymmärryksemme lapsen tukemisesta hänen omassa kontekstis-

saan on lisääntynyt Luonto lähellä -projektin aikana. Lapsen ottaminen mukaan toiminnan 

keskiöön lisäsi perhepäivähoitajien toiminnan laatua ja vaikutti samalla myös perheisiin. 

Tavoitteissa ja niiden arvioinneissa kävimme kaikkien osapuolten, lapsen ja perheen, orga-

nisaation, perhepäivähoitajan ja omat tavoitteet läpi. Erilaisen tiedon soveltaminen ja vuo-

rovaikutus kaikkien projektiin osallistuneiden kanssa kehitti meidän oppimista tulevaan 

ammattiimme, ja lisäsi meidän ammatillista kasvua. Vuorovaikutuksessa toisiin toimijoihin 

ja palautteista tarkkailimme omaa toimintaamme, reflektoimme sitä ja keskustelimme ana-

lysoiden asioita. Aikuisten ohjaaminen ja käyttäminen välillisenä toimijana lapsiin antoi 

meidän ammatilliseen kasvuun uuden näkökulman, koska kummallakaan meistä ei ollut 

kokemusta aikuisten tavoitteellisesta kouluttamisesta.  

 

 

4.3.6 Jatkotutkimukset, projektit ja kehittämistavoitteet 
 

Ympäristökasvatus ja kestävä kehitys on laaja käsite. Jatkotutkimushaasteena ja -aiheena 

voisi tutkia koko Kokkolan alueen perhepäivähoitajien arvoja ja asenteita ympäristökasva-

tusta kohtaan, sekä miten he mieltävät ympäristökasvatustyön ja kestävän kehityksen. Jat-

kotutkimusaiheena voisi olla myös tutkia, kuinka tavoitteellista ympäristökasvatus on van-

han Kokkolan alueen perhepäivähoitajilla ja millä tavalla se näkyy heidän työssään. Tut-

kimusprojektina voisi luoda sekä toteuttaa Kokkolan kaupungin perhepäivähoitajille oman 

laadukkaan ympäristökasvatusohjelman sekä kestävän kehityksen (KEKE) –suunnitelman. 

Jatkoprojektina projektin voisi laajentaa käsittämään koko varhaiskasvatuksen Kokkolassa. 

Kehittämistavoitteeksi nousee valokuvien käyttö perhepäivähoidon havainnointimenetel-

mänä, portfolion, vanhempien ja lasten kommenttien dokumentointi lapsen kasvun tukemi-

seen. 
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5 POHDINTA 
 

 

Luonto lähellä ympäristökasvatusta perhepäivähoitajille Kokkolassa -projektimme oli mie-

lestämme luonnollinen valinta opinnäytetyömme aiheeksi. Vuosien työ kansainvälisen 

Vihreä Lippu -ympäristökasvatusprojektin vetäjinä helpotti tämän projektin toiminnallisen 

osuuden tekemistä. Työtämme on helpottanut oma omistajuus aihetta kohtaan, sekä yhtei-

nen visio koko opinnäytetyöprosessin aikana. Projektiopinnäytetyön tekeminen on ollut 

kokonaisuudessaan mielenkiintoinen ja haastava prosessi, josta luotiin onnistunut kokonai-

suus. Tulosten ja arvioinnin perusteella olemme päässeet asetettuihin tavoitteisiin. Opin-

näytetyön aikana pystyimme mielestämme kehittämään ja soveltamaan opittuja tietoja, 

taitoja ja valmiuksia käytäntöön.  

 

Opinnäytetyömme oli ajankohtainen ja työelämälähtöinen sekä tuki organisaation vaati-

muksia, koska Kokkolaan liittyneiden kuntien varhaiskasvatushenkilöstö ei ollut saanut 

aikaisemmin ympäristökasvatuskoulutusta. Varhaiskasvatuksessa ympäristökasvatus on 

sisällytetty toimintaan jokapäiväisessä hoitamisessa ja kasvatuksessa. Sen perusteet on 

määritelty Kokkolan kaupungin kestävän kehityksen toimintamalliin. Toimintamalli perus-

tuu kansainvälisiin ja kansallisiin tavoitteisiin ja periaatteisiin ja antaa mallin kunnalliseen 

toimintamalliin, joka sitoo koko Kokkolan kaupunkia. 

 

Perhepäivähoito oli meille uusi kohde varhaiskasvatuksen laajalla saralla. Olemme mo-

lemmat työskennelleet varhaiskasvatuksessa yli 20 vuotta, ja varhaiskasvatus sisällöltään 

oli meille varsin tuttu. Perhepäivähoidon tavoitteellinen, suunniteltu ja arvioitu toiminta on 

lisääntynyt, ja perhepäivähoitajien koulutustaso on noussut. Halusimme omassa opinnäyte-

työssämme jakaa perhepäivähoitajille lisää tietoa ympäristökasvatuksen käytöstä perhepäi-

vähoidossa ja tuottaa heille tunne, että arjen normaali toiminta lisättynä pienillä suunnitel-

mallisilla hetkillä luonnossa ja erilaisissa ympäristöissä luo lapselle turvallisen tunteen 

kasvaa ja kehittyä. Luonto on meillä Kokkolan seudulla asuvilla ja työskentelevillä lähellä, 

ja se antaa lapselle hyvän mahdollisuuden luovaan leikkiin, mielikuvituksen kehittymiseen, 

motoristen ja älyllisten taitojen harjoittamiseen sekä vuorovaikutukseen toisten lasten ja 

aikuisten kanssa. Ympäristö ja luonto itsessään antavat mahdollisuuden käyttää erilaisia 

materiaaleja, muotoja ja aisteja kasvun tukena. Luontoretket lähiympäristöön tai pihapii-
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riin, havainnointi ja ihmettely ovat ympäristökasvatusta. Ympäristökasvatustyö voi lähteä 

hämähäkin kulkemisesta seinän viertä ja sen ihmettelystä. 

 

Halusimme tuoda draaman vivahteita mukaan projektiimme siitäkin huolimatta, että alku-

kartoituksen perusteella perhepäivähoitajista vain muutama sitä toivoi. Olemme omien 

kokemuksiemme kautta tiedostaneet draaman voimallisen vaikutuksen lapsiin. Se kehittää 

ja vahvistaa lapsen luovuutta ja mielikuvitusta. Se tempaa lapset mukaansa ja voi olla 

hauskaa. Draamalla voi olla uskomattomia vaikutuksia lapsen kokonaisvaltaiseen oppimi-

seen.  Projektimme alussa teimme draamaesityksen metsän asukista ja Pratsista. Halusim-

me kertoa draaman avulla läpi koko projektimme, että kestävän kehityksen ja ympäristö-

kasvatuksen sisältöjä voi pienin askelin tehdä jokainen meistä: pienestä teosta kertyy suuri 

kun asia kertaantuu usean ihmisen sitä tehdessä. Kuvassa (KUVA 8) Pratsi on kokenut 

ympäristöherkkyyden voimaannuttavan kokemuksen metsän asukin tukemana. 

 
KUVA 8. Metsän asukki ja Pratsi lähellä luontoa 

 

Suomalainen vapaa ja rakennettu luonto ja neljä vuodenaikaa antavat hyvän mahdollisuu-

den tutkimiseen, ihmettelyyn ja kokemiseen.  Aikuista tarvitaan tukemaan ja ohjaamaan 

lapsen matkaa ympäristöystävälliseen elämään. Ohjaamalla ja kunnioittamalla itse ympä-

ristöämme, valikoimalla vähemmän kuormittavia asioita tuemme myös lasta huomaamaan 
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oikeat valinnat.  Mielestämme perhepäivähoidon kodinomainen fyysinen, psyykkinen, so-

siaalinen ja kulttuurinen ympäristö tarjoavat hyvät edellytykset lapsen kasvulle ja oppimi-

selle. Perhepäivähoidon suunnitteluun ja arviointiin mukaan otetut lapset, vaikuttavat ak-

tiivisina osallistujina omaan ja lähipiirinsä toimintaan, ja sen kautta myös koko yhteiskun-

nan toimintaan. Ympäristökasvatus perhepäivähoidossa antaa mahdollisuuden kokea erilai-

sia, myös uusia ympäristöjä sekä mahdollisuuden monimuotoiseen toimintaan ja liikkumi-

seen. Varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjatut orientaatioiden osa-alueet saavat täyttymyk-

sen lapsen omasta kontekstista lähtien eli lapsilähtöisesti. 

 

Kehittämis- ja osaamistaitoamme ovat kehittyneet pitkäkestoisen projektimme aikana. 

Olemme itse olleet vastuussa jokaisesta projektin vaiheesta ja projektipäällikköinä olemme 

jakaneet tehtäviä, ohjanneet toiminnoissa, kouluttaneet ja kriittisesti reflektoineet oppimis-

päiväkirjassa oppimaamme. Rinnalla on kehittynyt myös tutkimis- ja kehittämisosaami-

semme varhaiskasvatuksessa. Luonto lähellä -projektin keskiössä on ollut lapsi ja hänen 

hyvinvointinsa. Lapsen oppiminen lähtee leikistä ja vuorovaikutuksesta. Projektissa olim-

me välillisesti yhteydessä lapseen ja huomasimme, että vaikuttamalla myönteisesti lapsen 

lähipiiriin vaikutamme myös lapsen myönteiseen kasvuun.  

 

Vuoden 2011 alusta asetettu perhepäivähoitajien työaikamuutoslaki tuo helpotusta perhe-

päivähoitajien työpäivien pituuteen, mutta vaikuttaa koko perhepäivähoidon palvelujärjes-

telmään. Pohdimme, miten tämä vaikuttaa käytännössä lapsen näkökulmasta lapsen hoi-

toon, hoitopäiviin ja hoitopaikkaan. Ohjeissa ohjeistetaan työnantajaa laatimaan työvuoro-

luettelo, jonka suunnittelun lähtökohtana on toiminnan tehokas ja tarkoituksen mukainen 

järjestäminen kuin myös henkilökunnan työajan tehokas käyttö. (Kuntatyönantajat 2011.) 

Työaikalaki muuttaa mielestämme ongelman kohteesta toiseen. Meidän mielestämme on-

gelma siirtyy suoraan perheeseen ja siellä lapseen. Ekologisen systeemiteorian mukaisesti-

kin katsottuna työaikalain muutos makrotasolla vaikuttaa suoraan ja välillisesti jokaiseen 

muuhun tasoon ja tässä tapauksessa erityisesti keskiössä olevaan lapseen. Pohdimme myös 

sitä onko työaikalailla tarkoitus lisätä perhepäivähoidon laatua. Mielestämme suunnitel-

mallisilla työaikajärjestelyillä voidaan saada laatua toiminnan sisältöalueiden suunnitteluun 

ja arviointiin. Halusimme tuoda tämän työaikapoliittisen muutoksen esille pohdinnassam-

me, koska se vaikuttaa suoraan lapsiperheiden arkeen ja vaikuttaa myös perhepäivähoidon 

suunnitteluun ja sen sisältöön. 
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Olemme kokeneet projektin aikana usein keskeneräisyyden sietämisen toivottomuutta, 

sekä ajankäyttöön liittyvien asioiden vaikeutta. Kaikki projektiin liittyvät asiat eivät ole 

olleet vain meidän ajankäyttöömme liittyviä asioita, vaan olemme joutuneet odottelemaan 

muiden yhteistyökumppaneiden toimenpiteitä, jotta projektimme olisi edistynyt. Jälkeen-

päin reflektoituna ongelmat ja odottelu ovat kasvattaneet meitä reflektoimaan ajatuksia. 

Olemme usein löytäneet uudenlaisen näkökulman asiaan.  Uskomme tästä olevan hyötyä 

myös toimiessamme sosiaalialalla eri toimipisteissä. Saamme kelpoisuuden toimia sosio-

nomeina lastentarhanopettajina varhaiskasvatuksessa koulutuksemme jälkeen, ja projek-

timme on antanut meille lisää vahvuutta tiedostaa sosionomin kompetenssien sisältöjä.  

 

Projektimme on kestänyt kaksi ja puoli vuotta. Projekti on tuottanut paljon erilaisia koke-

muksia ja tunteita. Olemme saaneet kokea monenlaisia vuorovaikutustilanteita ja kykym-

me tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa on kasvanut. Tunteiden kirjot ovat vaihdelleet 

epätoivosta suureen onnistumisen tunteeseen. Olemme kokeneet, että voimavarana on toi-

minut dialogisuus toistemme kesken. Rakentava ja innoittava keskustelu on antanut uutta 

voimaa ja uskoa opinnäytetyön tekemiseen. Ideat ja uudet ajatukset ovat syntyneet paljolti 

tämän prosessin kautta. Olemme tukeneet toisiamme, kun usko opinnäytetyötä kohtaan on 

horjunut ja ollut koetuksella. 

 

Useat eri yhdistykset ja yritykset tukivat meitä projektissamme, ja Kokkolan kaupunki on 

tukenut meitä usealla eri tavalla. Haluamme kiittää projektiin osallistuneita ja tukeneita 

ihmisiä, yrityksiä ja yhdistyksiä. Kiitokset saavat myös ystävämme ja sukulaisemme hen-

kisestä tuesta. Erityisesti haluamme kiittää meidän aviomiehiämme ja lapsiamme kaikesta 

tuesta mitä olemme saaneet projektin aikana. 

 

Metsässä olisi hyvin hiljaista,  

jos vain ne linnut laulaisivat  

jotka parhaiten osaavat.  

 

-Henry van Dyke 
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