
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elina Saarimaa 

 

KIELTEN RIKAS MAAILMA -PROJEKTI 

 

 

 

 

 

 

Opinnäytetyö 

CENTRIA-AMMATTIKORKEAKOULU 

Sosionomi (AMK) koulutus  

Marraskuu 2021 

 

 
  



 

TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ 

 

Centria- 

ammattikorkeakoulu 

Aika 

marraskuu 2021 

Tekijä/tekijät 

Elina Saarimaa 

Koulutus 

Sosionomi (AMK) 
☒  AMK 

☐  YAMK 

Työn nimi 

KIELTEN RIKAS MAAILMA -PROJEKTI 

Työn ohjaaja 

Anne Jaakonaho 

Sivumäärä 

19+19 

Työelämäohjaaja 

Jonna Lemmetti  

Tämä on toiminnallinen opinnäytetyö, Kielten rikas maailma -projekti. Opinnäytetyö on tehty yhteis-

työssä Pietarsaaren varhaiskasvatusyksikköön. Tarkoituksena oli kehittää ja tukea ryhmään satuhet-

kiä, jotka tukevat lasten kielellisisä taitoja sekä valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman oppi-

misen osa-aluetta Kielten rikas maailma. Toiminnallinen opinnäytetyö toteutettiin neljänä satuhetki- 

interventiona, joiden tarkoituksena oli vahvistaa lapsen kielellisiä taitoja ja valmiuksia sekä kielellisen 

identiteetin kehittymistä. 

 

Lapsille mahdollistettiin vaikuttaminen ja osallistuminen. He arvioivat interventiot ja kertoivat mistä 

pitivät ja mistä eivät. Lapset ilmaisivat mielipiteensä haastattelulla sekä tunnemittarin avulla. Inter-

ventiot prosessoin Pienin askelin -lomakkeella. Sen avulla nostettiin esiin lasten mielipide sekä toi-

minnan suunnitelman tavoitteet sekä onnistuminen. Prosessointi tuki myös ryhmätyöskentelyä ja sa-

tuhetkien suunnittelua ja toteutusta jatkossa ryhmään. 

 

Interventioissa keskityttiin kielen kehityksen viiteen osa-alueeseen: puheen tuottamiseen, kielellinen 

muisti ja sanavarastoon, kielen ymmärtämisen taitoihin, vuorovaikutustaitoihin ja kielen käyttötaitoi-

hin. Interventiot tiivistin neljään toimintakertaan ja lisäsin yhteen interventioon vielä varhaiskasvatus-

suunnitelman laaja-alaisen oppimisen alueelta osion monilukutaito sekä tieto- ja viestintäteknologinen 

osaaminen. 

 

Keskeisenä tietoperustana on pedagogiikan osalta kielen kehitys, osallisuus ja vuorovaikutus sosiaali-

pedagogiikan näkökulmasta. 

 

Toteutin interventiot kaksi kertaa viikossa eli projekti kesti kaksi viikkoa. Interventioiden tiiviin aika-

taulun perusteluina oli ohjaajan kanssa käyty pohdinta siitä, kuinka tiivis työskentelyaikataulu tukisi 

lasten osallistumista toimintaan ja ryhmäytymistä, kun edelliset interventiot ovat heillä vielä tuoreessa 

muistissa. Kevään aikana hyödynnettiin projektin materiaalia pedagogisen toiminnan suunnittelussa, 

kun yksikön varhaiskasvatusryhmässä toteutettiin kielen kehityksen viikko.  

 

 

 

 

 

Asiasanat 

Kielen kehityksen tukeminen, Kielten rikas maailma, Varhaiskasvatus, Varhaiskasvatussuunnitelma,  



 

ABSTRACT 

 

Centria University  

of Applied Sciences 

 

Date 

November 2021 

Author 

Elina Saarimaa 

Degree programme 

Bachelor of Social Sciences, Social Services 

Name of thesis 

The Rich World of Languages -project 

Centria supervisor 

Anne Jaakonaho 

Pages 

19+19 

Instructor representing commissioning institution or company 

Jonna Lemmetti  

This is a practice-based thesis, The Rich World of Languages -project. The thesis has been carried out 

in cooperation with the early childhood education unit of Pietarsaari. The aim was to develop various 

storytelling moments in the group to support children's linguistic skills and the teaching aspect of the 

national early childhood education and care plan The Rich World of Languages. The project was car-

ried out as four storytelling interventions aimed at strengthening the child's linguistic skills and com-

petences and the development of linguistic identity. Children were given the possibility to influence 

and participate. The children expressed their opinions through an interview and an emotional survey. 

Interventions are processed using a so-called Small Steps form, which highlighted the children's opin-

ions, and the objectives of the action plan and its success. The processing also supported group work 

and planning and implementation of storytelling moments for the group in the future.  

  

The author adapted the plans for the project's interventions from the Board of Education's materials 

the Rich World of Languages. The intervention focused on five aspects of language development: 

speech production, linguistic memory and vocabulary, language comprehension skills, interaction 

skills, language skills. Unlike the original plan, the author intensified interventions four times and 

added multi-literacy and ICT skills to one intervention in the area of extensive learning in the early 

childhood education and care plan. 

 

The theoretical background of this project includes the National Core Curriculum for Early Childhood 

Education and Care, language development, and social pedagogy. The project summarised the im-

plementation of the interventions twice a week, and the project lasted two weeks. During the spring, 

the material of the project was utilised in the planning of pedagogical activities, when the group im-

plemented a week of language development.  

 

 

 

Key words 

 

Early Childhood Education, Early Childhood Education Plan, Rich World of Languages, Supporting 

language development 



 

KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY 

  

Ammattikasvattaja   

Varhaiskasvatusyksikön tiimin kasvattajat 

 

Bee-Bot                      

Bee-Bot lattiarobotti, joka ohjelmoidaan kulkemaan ohjausalustan päällä napin painalluksella.  

 

Vasu                           

Varhaiskasvatussuunnitelma, projektissa käytin vasu nimikettä valtakunnallisesta vasusta. 

 

Ohjaaja                      

Projektissa käytin opinnäytetyön työelämänohjaajasta ohjaaja nimikettä 

 

Päikky                       

Varhaiskasvatuksessa käytettävä sovellus huoltajille ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle 

 

Lasten osallisuus      

Tässä opinnäytetyössä lapsia osallistetaan toimintaan ja heidän mielipiteensä interventioista huomioi-

daan. Lapsia tuetaan ryhmäytymiseen sekä tuetaan toimintaan osallistumisessa sekä mahdollistetaan 

tunne ryhmään kuulumisesta.  

 

Lapsen kielellinen kehitys  
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1 JOHDANTO 

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää ja tukea ryhmään satuhetkiä, jotka tu-

kevat lasten kielellisiä taitoja sekä valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman oppimisen osa-

aluetta Kielten rikas maailma. Toiminnallinen opinnäytetyö toteutettiin neljänä satuhetki interventiona, 

joiden tavoitteena oli vahvistaa lapsen kielellisiä taitoja ja valmiuksia sekä kielellisen identiteetin ke-

hittymistä. 

 

Projektin toteutin yhteistyössä Pietarsaaren varhaiskasvatusyksikön kanssa, jossa suoritin sosiono-

miopintojeni syventävän harjoitteluni keväällä 2021.Oppinäytetyöni työelämän ohjaajana toimi var-

haiskasvatusyksikön pedagoginen johtaja. Projektin interventioiden suunnitelmat pohjustin ja muokka-

sin opetushallituksen valmiista materiaaleista Kielten rikas maailmaa. Interventioissa keskityttiin kie-

len kehityksen viiteen osa-alueeseen: puheen tuottamiseen, kielellinen muisti ja sanavarastoon, kielen 

ymmärtämisen taitoihin, vuorovaikutustaitoihin ja kielen käyttötaitoihin. Alkuperäisestä suunnitelmas-

ta poiketen tiivistin interventiot neljään toimintakertaan ja lisäsin yhteen interventioon vielä varhais-

kasvatussuunnitelman laaja-alaisen oppimisen alueelta aihepiirin monilukutaito sekä tieto- ja viestintä-

teknologinen osaaminen.  

 

Interventioissa käytin apuvälineenä satuja, leikkejä, kuvakortteja, laulua, ohjelmointirobotteja sekä 

tuin lapsen omaa luovuutta piirtämällä. Tutussa oppimisympäristössä tuetaan lasta ja sen osallisuutta, 

ryhmäytymistä sekä vuorovaikutustaitoja. Projektin tietoperustana on valtakunnallinen varhaiskasva-

tussuunnitelma, kielen kehitys, osallisuus ja vuorovaikutus sosiaalipedagogiikan näkökulmasta. 

 

Toimintaryhmään valikoitui 4 - ja 5-vuotiaat lapset. Interventioiden tavoitteena oli tukea varhaiskasva-

tuksen pedagogista toimintaa, jolla tuetaan ajattelun ja kommunikoinnin kehittymistä. Yksittäisten 

interventioiden oppimisen tavoitteet tukevat kielellisten taitojen ja valmiuksien keskeisiä osa-alueita. 

(Opetushallitus. 2019.)   

 

Minun motiivinani projektiin olivat havaintoni varhaiskasvatuksen kentältä sekä niitä tuki vuoden 

2018 PISA-tutkimustulos heikosta lukutaidon tasosta, jota avaan loppupohdinnassa syvemmin.  

 

Projektissa lapsille mahdollistettiin vaikuttaminen ja osallistuminen. Lapset arvioivat interventiot ja 

kertoivat, mistä pitivät ja mistä eivät. Lapset ilmaisivat mielipiteensä haastattelulla sekä tunnemittarin 
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avulla. Interventiot prosessoin Pienin askelin -lomakkeella. Sen avulla nostettiin esiin lasten mielipide 

sekä toiminnan suunnitelman tavoitteet sekä onnistuminen. Prosessointi tuki myös ryhmätyöskentelyn 

ja satuhetkien suunnittelua ja toteutusta jatkossa ryhmään. Interventioista lähetin huoltajille Päikyn 

kautta tervehdyksen mitä teimme sekä lasten tuotokset. Interventioiden toteutumisen tiivistimme toteu-

tuvaksi kaksi kertaa viikossa eli projekti kesti kaksi viikkoa.  

 

TAULUKKO 1. Opinnäytetyön interventiot 

Interventio Toiminta Toiminnan kehitettävä tavoi-

te 

1. Puheen tuottaminen  Satuhetki ja saduttaminen Puheen ja sanojen käyttötaito. 

Tuetaan ja kannustetaan käyt-

tämään mielikuvitusta sekä 

sanoittamaan omaa tarinaa 

kuvien avulla tai niitä tukena 

käyttäen, rohkaistaan puheen 

tuottamiseen. 

2. Kielellinen muisti ja 

sanavarasto, moniluku-

taito sekä tieto ja vies-

tintäteknologinen 

osaaminen 

Laulupiirtäminen, Bee-Botin 

ohjelmointia, sekä digitaitoja ja 

teknologiakasvatusta tietoko-

netabletin avulla. 

Laulupiirtämisen avulla leiki-

tellään sanoilla, sekä tuetaan 

kielenkehitystä sekä sanallista 

muistia leikitellen. Nimetään, 

sanoitetaan, uusien sanojen 

käyttöä, niiden pohtimista ja 

merkitystä.  

Ohjelmoinnin ja tietokonetab-

letin avulla tuetaan tutkimista 

sekä havainnointia ja oppimis-

ta. Kirjainten sekä kuvien yh-

distämistä sekä havainnointia.  

3. Kielen ymmärtämisen 

taidot  

Satuhieronta Tukea kielen käyttämisessä ja 

rohkaista lapsia itsensä ilmai-

semisessa sekä ryhmässä toi-

mimisessa ja vuorovaikutustai-

doissa. Tuokiossa lapsi piirtää 

kaverin selkeään sen mitä tai 

miten sadun kuulee.  

4. Kielenkäyttötaidot ja 

vuorovaikutus 

Myrkkysana- ja KIM-leikki, 

saduttaminen. 

Tuetaan uusiin sanoihin, leik-

kiin ja sanoilla leikittelyyn 

sekä vuorovaikutukseen ryh-

mässä. Rohkaistaan puhumaan 

myös ryhmässä. 
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2 KIELTEN RIKAS MAAILMA -PROJEKTIN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

Tämän toiminallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää ja tukea Pietarsaaren varhaiskasvatusyk-

sikön ryhmään satuhetkiä, jotka tukevat lasten kielellisiä taitoja sekä valtakunnallisen varhaiskasvatus-

suunnitelman oppimisen osa-aluetta Kielten rikas maailma. Projektin tavoitteena oli vahvistaa ryhmän 

lasten kielellisiä taitoja ja kielellisen identiteetin kehittymistä. Varhaiskasvatussuunnitelmassa on pe-

rusteltu, kuinka kielen ja vuorovaikutuksen avulla lapsi ottaa haltuun erilaisia tilanteita ja asioita, il-

maisee itseään ja hankkii tietoa. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 41.) Varhaiskasvatus-

suunnitelmassa perustellaan myös kielellisten taitojen ja valmiuksien keskeiset osa-alueet ovat: vuoro-

vaikutustaidot, kielen ymmärtämisen taidot, puheen tuottamisen taidot, kielen käyttötaidot, kielellinen 

muisti- ja sanavarasto, sekä kielitietoisuus. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 41.) Projek-

tissa käytin tukena Opetushallituksen valmista interventiomateriaalia sitä muokaten. Kielten rikas maa-

ilma -materiaalissa jokaisessa interventiossa tuetaan edellä mainittuja eri kielellisten taitojen ja val-

miuksien keskeisiä osa-alueita, ja ennen kaikkea osallistutetaan lasta mukaan toimintaan. Opetushalli-

tuksen materiaaleissa on perusteltuna, kuinka lasten taitoja ja kielellistä kehitystä tukee monipuolinen 

vuorovaikutus ja kieliympäristö, jossa lapsille annetaan kannustavaa palautetta heidän kielenkäyttö- ja 

vuorovaikutustaidoistaan. Varhaiskasvatuksen tulee tukea ja vahvistaa lasten kielenkäyttöä sekä ute-

liaisuutta. Tämä tukee vuorovaikutukseen aikuisten ja toisten lasten kanssa (Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteet 2018, 40.)  

 

Projektia ja interventiot arvioin varioiden Pienin askelin -lomaketta ja PDCA-mallia. Arviointi tuki 

lasten osallisuutta sekä heidän tavoitteitaan, mutta antoi myös arvokasta ymmärrystä siitä, kuinka tulisi 

jatkossa toteuttaa vastaavanlaisia kielen kehityksen toiminallisia interventioita.   
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3 KIELTEN RIKAS MAAILMA -PROJEKTIN KESKEISTÄ TIETOPERUSTAA 

Seuraavissa alaluvuissa avaan Kielten rikas maailma -projektin keskeistä tietoperustaa. 

 

 

3.1 Varhaiskasvatussuunnitelma - Kielten rikas maailma 

  

Varhaiskasvatuksessa tuetaan lapsen kielellistä kehitystä ja kielellisen identiteetin kehittymistä. Lapsia 

tuetaan kirjallisuuteen, satuihin ja kannustetaan lapsia jopa itse saduttamaan tarinoita. Varhaiskasva-

tuksessa henkilöstö havainnoi ja tukee lapsen puheen tuottamisen taitojen kehittymistä. Lapsia myös 

rohkaistaan vuorovaikutukseen erilaisissa tilanteissa sekä tuetaan puheen tuottamiseen niin lasten kuin 

aikuisten kanssa. Vuorovaikutuksen kehityksessä aikuisten sensitiivisyydellä on suuri rooli. Aikuisella 

tulee olla kykyä ymmärtää ja reagoida lasten sanoittamiin viesteihin ja kontaktiin. Vähitellen myös 

lapsi kehittyy aktiiviseksi kuuntelijaksi ja keskustelijaksi. Puhumaan rohkaiseminen tukee lasta kielen 

käyttöön ja ymmärtämään sitä. Kielen kehityttyä ruvetaan vähitellen kiinnittämään huomiota myös 

äänensävyihin ja äänenpainoihin. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 41.) 

 

Varhaiskasvatussuunnitelmassa on perusteltuna, kuinka lapsen kielellisen muistin ja sanavaraston laa-

jetessa heidän kielellinen ilmaisunsa monipuolistuu. Kielellisen muistin kehittymisen tukena voidaan 

käyttää erilaisia loruja ja lauluja. Kielellisen muistin kehittymisessä tarvitaan kielellä leikittelyä, ni-

meämistä ja kuvaavien sanojen käyttämistä erilaisissa tilanteissa. Kielen kehitykseen tarvitaan myös 

kiireetöntä keskustelua ja lukemista. Lasten kanssa on tärkeää yhdessä miettiä eri sanojen ja tekstien 

merkityksiä sekä samalla opetella uusia sanoja. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 41.) 

 

Kielellisen mallintamisen avulla voidaan tukea lapsen kielen ymmärtämisen taitoja. Kun toimintaa 

tuetaan esimerkiksi kuvakorttien avulla, tukee se toiminnan sanallistamista. Varhaiskasvatuksessa tuli-

si käyttää tarkkaa ja kuvailevaa kieltä. Tarvittaessa tukena kommunikaatiossa tulisi käyttää kuvia ja 

tukiviittomia. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 41.)  

 

Varhaiskasvatuksessa ohjataan lasten kielenkäyttötaitoja ja kielen käyttöä pyritään miettimään erilai-

sissa tilanteissa yhdessä lasten kanssa. Tämä tukee ja vahvistaa tilannetietoisen kielenkäyttöä. Yhdessä 

lasten kanssa harjoittelemalla tarinoiden kertomista, selittämistä ja vuoropuhelua. Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet 2018, 42.) 
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Kielellä on suuri merkitys lapsen kehityksessä ja oppimisessa. Kieli ei ole pelkästään oppimisen tavoi-

te vaan myös väline, jonka avulla lapsi oppii. (Nurmi-Laakso & Välimäki, 2011, 42). Lapsen kielen 

kehityksessä ja oppimisessa ensimmäiset kolme vuotta ovat erityisen tärkeä vaihe. Tänä aikana lapsi 

oppii hallitsemaan ja käyttämään äidinkieltänsä melko taitavasti. Lapsi oppii mm. taivuttamaan sanoja 

sekä käyttämään aika muotoja. Neljävuotiaana lapsi osaa kertoa taitavasti tarinoita, kysellä ja osaa 

taitavasti keskustella. Lauseen rakenne on looginen sekä osaa sanoittaa niin ajatuksiaan kuin tuntei-

taan. (Hakamo 2011,15.)   

 

3.2  Pääkohtia sosiaalipedagogiikasta Kielten rikas maailma -projektissa 

 

Varhaiskasvatuksen inklusiivisen toimintakulttuurin tavoitteena on edistää lapsen osallisuutta, yhden-

vertaisuutta ja tasa-arvoa kaikessa toiminnassa. Tätä tukee niin lasten kuin kasvattajatiimin sekä henki-

löstön mielipiteiden ja aloitteiden arvostus. Tärkeässä roolissa on myös toimintatapojen osallisuuden 

edistäminen ja kehittäminen. Osallisuuden avulla tuetaan lapsen omaa ymmärrystä yhteisöön kuulumi-

sesta ja oikeuksistaan. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2018,30.) 

 

Sosiaalipedagoginen osallisuusymmärrys tukee ymmärrystä laaja-alaisemmasta näkökulmasta osalli-

suuteen. Sen mukaan osallisuutta rakennetaan vahvistamalla osallisuuden sosiaalista perustaa. Lapsia 

tuetaan yhdessä toimimaan, niin että kaikilla on mahdollisuus osallistua yhdessä tekemiseen ja vuoro-

vaikutuksen tunteen kokemiseen. Tämä tukee yhteenkuuluvuutta ja vahvistaa ryhmään kuuluvuuden 

tunnetta. Kun mahdollistetaan vaikuttaminen ja päättäminen yhteisistä asioista, se tukee myös osallis-

tumista toimintaan. On tärkeää tukea lasten osallistumista ja vahvistaa heidän toimijuuttaan niin yksi-

lönä, kuin myös osana yhteisöä. (Nivala & Ryynänen 2019, 239.) 

 

Varhaiskasvatuksessa sosiaalipedagoginen työote tukee ja toteuttaa niin lapsen yksilöllistä kohtaamista 

kuin yhteisön jäsenenä kasvamisen periaatetta. Sosiaalipedagoginen ymmärrys dialogista ja yhteisöstä 

tukee lapsen yksilöllistä kasvua ja erityistarpeita. (Nivala & Ryynänen, 2019, 238). Sosiaalipedagogi-

nen osallisuusymmärryksen avulla tuetaan lasten toimintaa yhdessä, ja mahdollistetaan kaikkien pää-

seminen mukaan yhteiseen tekemiseen ja vuorovaikutukseen. Tämä tukee lapsen tunnetta yhteenkuu-

luvuudesta, sekä he saavat tunteen kuuluvansa osaksi ryhmää. (Nivala & Ryynänen, 2019, 239.) 

 

Tässä oppinäytetyössä, sosiaalipedagogiikan työkaluina toimivat juuri osallisuus ja vuorovaikutus. 

KUVIO 1. mukailee Bent Madsen havainnollistamaa Madsenin kukkaa. Sen avulla Madsen havainnol-

listi sosiaalipedagogisen ammatillisuuden. Madsenin kukan terälehdet ovat sosiaalipedagogisesti suun-
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tautuneen ammattihenkilön eri pätevyysalueita, kukan keskiössä on toimintapätevyys, joka muovautuu 

ammatilliseksi käyttöteoriaksi. (Ranne, Sankari, Rouhiainen-Valo & Ruusunen, 2005, 34.) 

 

KUVIO 1 Sosiaalipedagogisesti suuntautuneen ammattihenkilön pätevyysalueet (mukaillen Ranne ym. 

2005, 34) 

 

3.3 Osallisuuden näkökulmia sosiaalipedagogiikasta   

 

Lasten osallisuutta ja arvoperustaa varhaiskasvatuksessa tukee varhaiskasvatussuunnitelma sekä var-

haiskasvatuslaki, joka on ratifioitu YK:N lasten oikeuksien sopimuksesta.  

Lapsen varhaiskasvatusta suunniteltaessa, toteutettaessa ja arvioitaessa lapsen mielipide ja toivomuk-

set on selvitettävä ja otettava huomioon hänen ikänsä ja kehityksensä edellyttämällä tavalla. Lapsen 

vanhemmille tai muille huoltajille on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa lapsensa var-

haiskasvatuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Lapsille ja heidän vanhemmilleen tai 

muille huoltajilleen on toimipaikassa järjestettävä säännöllisesti mahdollisuus osallistua varhaiskas-

vatuksen suunnitteluun ja arviointiin. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 4 luku 20§). 

 

Varhaiskasvatuksen arvoperustassa lapsen osallisuutta tuetaan monin eri tavoin. 

Lapsella on oikeus ilmaista itseään ja mielipiteitänsä sekä tulla kuulluksi niillä ilmaisun muodoin 

millä hän kommunikoi. Jokaisella lapsella on oikeus hyvään opetukseen, huolenpitoon, ja kannusta-

vaan palautteeseen. Lapsella on oikeus leikkiä, oppia leikkien ja iloita oppimastaan sekä rakentaa kä-

sitystä itsestään, identiteetistään, ja maailmastaan omien lähtökohtiensa mukaisesti. Lapsella on oi-

keus yhteisöllisyyteen ja ryhmään kuulumiseen. Lapsella on oikeus saada tietoa monipuolisesti, käsi-

tellä tunteita ja ristiriitoja sekä kokeilla ja opetella uusia asioita. (Kangas, Vlasov, Fonsén, Heikka, 

[Helin, Kola-Torvinen, Tarkka] 12,2018.) 
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Varhaiskasvatussuunnitelmassa on myös perusteltu kuinka lapsi tulisi kohdata arvokkaasti ja kuinka 

lapsen tulisi saada kokemuksen tunteen siitä, että hänen ajatuksiaan ja ideoitaan kuunnellaan arvotetta-

vasti. Tämä kokemus tukee lapsen kokemusta osallisuudesta sekä vaikuttamisesta. Varhaiskasvatuk-

sessa henkilöstön tulisi mahdollistaa lapselle mahdollisuus olla mukana suunnittelussa, toteutuksessa, 

ja arvioinnissa. Toiminnan suunnittelu, arviointi ja toteutuminen tukee lapsen vuorovaikutustaitojen 

kehittymistä. Samalla kehittyvät yhteisten sääntöjen ymmärrys ja merkitys. (Varhaiskasvatussuunni-

telma perusteet,2018, 27). 

 

Varhaiskasvatuksen toiminnan suunniteluun osallistuttaminen tukee lapsen oikeuttaa koskien päätöksiä 

ja arviointia koskien omaa elämäänsä. (Kangas, Vlasov, Fonsèn, Heikka 2018, 36 [Fonsèn & Vlasov 

2016].) Osallistumisen mahdollistaa yhteinen kieli, jonka avulla lapsi pystyy päätöksentekoon. Lapsil-

la, jolla ei ole riittävää kielellistä kommunikaatiota tulla ymmärretyksi, pitää hänelle mahdollistaa 

kuulluksi tuleminen kuvakommunikaation tai tukiviittomia apuna käyttäen. Osallisuutta ja sen tunnetta 

tukee riittävä luottamus sekä onnistumisen tunteen kokeminen. (Kangas, ym. 2018, 36 [Turja & Vuori-

salo 2017].) Osallisuuden kokemuksessa lapsi kokee, että hänen mielipiteillänsä on merkitystä. (Kan-

gas, ym.  2018, 36).  

 

3.4 Keskeistä näkökulmaa kielen oppimisesta ja kehityksestä 

 

Pieni lapsi aloittaa kielen oppimisen jo varhaisessa vaiheessa. Lapsi kommunikoi ja on vuorovaikutuk-

sessa ympäristönsä kanssa ilmein ja elein. Lapsen hoitajat oppivat ymmärtämään lapsen tapaa kom-

munikoida ja vastavuoroisesti lapsi oppii ennakoimaan hoitajaansa sekä oppii tavat, kuinka ilmaista 

haluamaansa. Vuorovaikutuksen kehittyminen tukee oppimista sekä kielen kulttuuri kehittyy. 

Kieli tukee identiteetin kehittymistä ja tukee omaa kulttuuria. (Hakamo, 2011, 11). Vuorovaikutus tu-

kee aikuista havainnoimaan lasta ja sen kehityksen tasoa. Tällöin aikuisella on ymmärrys lapsen kehi-

tyksestä ja tukee kielen kehityksen havainnoinnissa. (Hakamo, 2011, 12). Vuorovaikutuksessa aikui-

nen antaa myös lapselle kielellistä mallia. Aikuinen antaa vuorovaikutuksessa mallia kielen kehityk-

seen, esimerkiksi nimeämällä esineitä. Lapsen kieli kehittyy myös vuorovaikutuksessa muiden lasten 

kanssa esimerkiksi leiki. (Hakamo, 2011, 12.  

 

Kielen kehityksellä on myös konkreettinen merkitys muille kognitiivisille taidoille. (Nurmilaakso. M., 

Välimäki., A-L. (toim.), 2011, 32). Tämän vuoksi tärkeä havainnoida varhaisessa vaiheessa puheenke-

hitystä. Kielen kehityksen viivästymän syinä voi olla lapsen hidas kypsyminen puheen tuotantoon, 

esimerkiksi jos lapsi opettelee useampaa kieltä saman aikaisesti. Puheen kehityksen viivästymä voi 
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myös viitata laajempaan neurologiseen kehitykselliseen viivästymään. Kielen kehitykselle on tärkeää, 

että lapsi kuulee puhetta ja hänelle puhutaan, aivan pienestä asti. (Nurmilaakso. M., Välimäki., A-L. 

(toim.), 2011,35) 

 

KUVIO 2. Lasten kielen kehityksen keskeiset osa-alueet varhaiskasvatuksessa (mukaillen varhaiskas-

vatussuunnitelma perusteet, 2018, 41.)  

 

Kuvio 2. Kuvataan kielellisten taitojen ja valmiuksien keskeiset osa-alueet ovat; vuorovaikutustaidot, 

kielen ymmärtämisen taidot, puheen tuottamisen taidot, kielen käyttötaidot, kielellinen muisti - ja sa-

navarasto, sekä kielitietoisuus. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018,41.) 

 

3.5 PDCA-malli toiminnan kehittämisessä 

Projektin interventioissa hyödynnän PDCA-mallia: Plan, do, check, act. PDCA-mallia käyttämällä 

voidaan kehittää suunnittelua, arviointia, sekä nostamaan tarvittavat kehittämiskohteet, mitä olisi vielä 

hyvä kehittää vastaaviin interventioihin. Demingin laatukehä, joka tunnetaan PDCA- mallina. Kehää 

on kokeiltu ja kehitetty myös varhaiskasvattajien apuvälineenä. Malli muodostuu neljästä eri vaiheesta 

(plan-do-check-act). Vaiheet muodostavat kehittämiskokeilun syklin, joka tukee prosessin eri vaiheita. 

(Mäkitalo, Torppa,2012,13, [Mattila, 2009].) Kuvio seuraavalla sivulla. 

 

                                             

KUVIO 3. PDCA-kehittämisen kehä (mukaillen Laatuakatemia) 



9 

 

4 KIELTEN RIKAS MAAILMA -PROJEKTIN KULKU JA TOIMINNAN KUVAUS  

4.1 Ensimmäinen interventio: puheen tuottaminen  

 

Ensimmäisen intervention teema oli varhaiskasvatussuunnitelmasta puheen tuottaminen.  

Puheentuottaminen on perusteltu varhaiskasvatussuunnitelmassa. Varhaiskasvatuksessa lapsia roh-

kaistaan puhumaan eri tilanteissa sekä aikuisten että toisten lasten kanssa. Tämä auttaa lapsia käyt-

tämään ja ymmärtämään puhuttua kieltä. Lasten kanssa kiinnitetään vähitellen huomiota myös ää-

nensävyihin ja äänenpainoihin. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 41). 

 

Puheen tuottamisen intervention toteutin satuhetkenä ja lapset saivat itse myös saduttaa. Intervention 

kävin läpi kehittämisen kehää mukaillen, eli plan, do, check, act. Seuraavassa olen avannut ensimmäi-

sen intervention. Loput interventiot löytyvät liitteistä. 

 

PLAN - vaiheessa tuetaan ja rohkaistaan puheen ja sanojen käyttötaitoa. Kannustetaan käyttämään 

mielikuvitusta sekä sanoittamaan omaa tarinaa kuvien avulla tai niitä tukena käyttäen, rohkaistaan pu-

heen tuottamiseen. 

 

DO - vaiheessa luetaan kuvakirja ryhmässä. Luku hetken jälkeen lapset piirtävät ja saduttavat oman 

unelmamatkan. Kertovat piirretystä kuvasta ja aikuinen kirjaa ylös sen, niin kuin lapsi sen kertoo, mi-

tään muuttamatta. KUVA 1. ja KUVA 2. sivulla 11. 

 

CHECK - vaiheessa lapset arvioivat toiminnan itsetehdyillä tunnemittareilla ja haastattelulla. Ryh-

mästä kuusi osallistuneista lapsista antoivat toiminalle todella iloisen kuvan, yksi antoi vihaisen. Las-

ten kanssa keskusteltaessa he pitivät piirtämisestä ja postikortin lähettämisestä. Osa lapsista kertoi, että 

haasteellisinta oli keksiä tarinaa piirustukselle ja siitä kertominen. 

 

Projektinjohtaja ja työelämänohjaaja arvioivat, että lapset jaksoivat kiinnostua kirjasta, kun sitä luki 

heille heidän tasoisesti. Osallistamalla heitä esim. kuvia katselemalla tai esittämällä heille kysymyksiä 

kirjasta ja kuvista. Heillä säilyi kiinnostus kirjasta, eikä satuhetki ollut pelkästään aikuisjohtoista lu-

kemista.  

 

Piirustuksen sadutuksen arviointi. Osalla oli haastetta aloittaa oman matkan piirtäminen. Aikuinen 

joutui tukemaan esittämällä kysymyksiä ja tukena käytettiin luetun kirjan tarinaa ja kuvakortteja. Lap-
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set asettuivat pöydän ympärille. Havainnoin, että osalla matka lähti samanlaiseksi kuin vierustoverilla. 

Osa ryhmässä olevista alkoi jo piirtäessä ääneen kertomaan matkaa, minkä havaitsimme inspiroivan 

muita. Tarinoita saduttaessa projektinjohtaja otti lapset vuorotellen sivummalle, jolloin nämä saivat 

rauhan kertoa mitä kuvassa tapahtuu ja minkälaisen tarinan siitä keksivät. Ryhmässä muutamalle sa-

duttaminen ja kuvasta kertominen oli helppoa mutta monelle se oli haasteellista. Lopuksi lapset lähet-

tivät postikortin matkalta, lapset sanoittivat terveiset ja ohjaaja kirjasi ylös. Terveisten lähettäminen oli 

osalle haastavaa, he eivät olleet ennen lähettäneet tai nähneet postikorttia. Käytimme tukena siinä Aino 

matkustaa -kirjasta Ainon postikorttia.   

 

 ACT - vaiheessa pohdittiin check vaiheen tulosta, sekä sitä kuinka satuhetkeä tulisi jatkossa tehdä 

ryhmässä, mikä onnistui ja mitä tulisi muuttaa. Seuraavalla kerralla olisi hyvä erottaa hieman erilleen 

lapsia toisistaan piirtämisvaiheessa, mikä tukisi jokaisen omaa inspiraatiota ja mielikuvitusta. Aikuis-

ten olisi hyvä näyttää lapsille spontaania saduttamista. Esimerkiksi kuinka kuvasta voisi tehdä tarinan. 

Tämä tukisi lapsille ymmärrystä siitä, kuinka saduttamisessa ei ole oikeaa tai väärää.  

 

           

KUVA 1: Projektin johtaja lukemassa lapsille.         KUVA 2: Lapset piirtämässä sadutettavaa kuvaa. 
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4.2 Toisen interventio: kielellinen muisti ja sanavarasto, monilukutaito sekä tieto- ja viestintä-

teknologinen osaaminen 

 

Toisen interventio teema oli varhaiskasvatussuunnitelmasta kielellinen muisti ja sanavarasto  

Lasten kielellinen ilmaisu monipuolistuu, kun heidän kielellinen muistinsa ja sanavarastonsa laaje-

nee. Kielellisen muistin kehittymistä tukevat esimerkiksi lorujen ja laululeikkien käyttö. Tarvitaan 

kielellä leikittelyä, nimeämistä ja kuvaavien sanojen käyttämistä. Tarvitaan myös kiireetöntä keskus-

telua ja lukemista sekä tarinoiden kerrontaa. Lasten kanssa on tärkeää pohtia sanojen ja tekstien mer-

kityksiä sekä opetella uusia käsitteitä. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 41). 

 

Interventioon kehitin vielä varhaiskasvatussuunnitelman perusteista monilukutaito sekä tieto- ja vies-

tintäteknologisen osaamisen.  

Lasten kanssa tutkitaan ja havainnoidaan tieto- ja viestintäteknologian roolia arkielämässä sekä tutus-

tutaan erilaisiin tieto- ja viestintäteknologisiin välineisiin, sovelluksiin ja peleihin. Digitaalista hyö-

dynnetään leikeissä, tutkimisessa, liikkumisessa sekä taiteellisessa kokemisessa ja tuottamisessa. 

Mahdollisuudet kokeilla ja tuottaa sisältöjä itse ja yhdessä muiden lasten kanssa käyttäen apuna tie-

to- ja viestintäteknologiaa edistävät lasten luovan ajattelun ja yhteistoiminnan taitoja sekä lukutaitoa. 

Henkilöstö ohjaa lapsia tieto- ja viestintäteknologian monipuoliseen ja turvalliseen käyttöön. (Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 26). 

 

 

Intervention toteutin laulupiirtämisenä ja Bee-Bott ohjausrobottien ohjauksena. Lapset piirsivät laulun 

aikana maailmankartan, jonka jälkeen ohjasivat vuorotellen Bee-Botit laulussa oleviin maihin. Inter-

vention purku liitteissä. 

 

4.3 Kolmas interventio: kielen ymmärtämisen taidot 

 

Kolmannen intervention teema oli varhaiskasvatussuunnitelman perusteista kielen ymmärtämisen tai-

dot. 

Lasten kielen ymmärtämisen taitoja tuetaan runsaan kielellisen mallintamisen avulla. Toiminnan sa-

nallistaminen ja keskustelemisen tulee olla johdonmukaista. Erilaisissa varhaiskasvatuksen tilanteis-

sa käytetään kuvailevaa ja tarkkaa kieltä. Tarvittaessa käytetään kuvia, esineitä ja tukiviittomia (Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 41).  

 

Intervention toteutin satuhieronta hetkenä. Intervention purku liitteissä. 

 

4.4 Neljäs interventio: kielen käyttötaidot ja vuorovaikutus 

 

Neljännen intervention teema oli varhaiskasvatussuunnitelman perusteista kielen käyttötaidot ja vuo-

rovaikutus. 

Lasten kielen käyttötaitoja ohjataan ja kielen käyttöä pohditaan yhdessä lasten kanssa eri tilanteissa. 

Tavoitteena on tilannetietoisen kielen käytön vahvistuminen. Lasten kanssa harjoitellaan kertomista, 

selittämistä ja puheen vuorottelua. Lisäksi eläytyminen, huumorin käyttö sekä hyvien tapojen opette-

lu vahvistavat lasten kielen käyttötaitoja. Tutustuminen erilaisiin teksteihin tukee kielen käyttötaito-

jen kehittymistä ja auttaa lapsia havaitsemaan puhutun ja kirjoitetun kielen eroja. (Varhaiskasvatus-

suunnitelma 2018, 42) 
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Vuorovaikutusta harjoitellessa keskeistä on henkilöstön sensitiivisyys ja reagointi myös lasten sanot-

tamiin viesteihin. Lapsille annetaan kannustavaa ja johdonmukaista palautetta heidän vuorovaikutus-

taidoistaan. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 41.) 

 

Intervention toteutin ryhmän kanssa myrkkysana ja KIM-leikkinä. Intervention purku liitteissä. 
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5  KIELTEN RIKAS MAAILMA -PROJEKTIN ARVIOINTI 

Interventioiden jälkeen projektinjohtaja ja ohjaaja arvioivat interventiot Pienin askelin -lomakkeella. 

Lomakkeen kehittämisaskeleet ja vaiheet tukivat arviointia ja kehittämistä. Teoria perustuu myös ke-

hittämisen kehään eli PDCA-mallin teoriaan. Kaavake täytettiin neljässä vaiheessa: suunnittele, tee, 

arvioi, paranna. Pienin askelin -lomakkeen purku liitteissä. Seuraavissa alaotsikoissa kehittämistoi-

men- ja projektinarviointi.  

 

5.1 Kehittämistoimen arviointi 

 

Projektiin osallistuneita lapsia tuettiin ja rohkaistiin keskusteluun, ideointiin ja itsensä ilmaisemiseen. 

Tässä tuki aikuisten tunteminen sekä sensitiivisyys. Ryhmässä kannustettiin lapsia ja tuettiin heidän 

onnistumistaan oman tason mukaisesti. Projektissa kehitettiin kielellisiä taitoja, sanoja ja niiden merki-

tystä, sekä tuettiin itsensä ilmaisemisessa ja vuorovaikutustaidoissa. Lapsia motivoitiin ja heräteltiin 

satujen ja tarinoiden maailmaan.  Tavoitteena oli, että löytyisi ns. oma tapa kuinka ilmaista itseään tai 

kuunnella tarinoita. 

Sosiaalipedagogisesta näkökulmasta vuorovaikutuksellisesti toimittiin yhdessä, tuettiin yhteen kuulu-

vuutta ja toverillisuutta. Ohjaajien sensitiivisyydellä oli suuri vaikutus. Vaikka tuotokset olivat erilai-

sia, pyrimme tukemaan ja kannustamaan jokaista lasta oman näkemyksensä ja tuotoksensa kanssa. 

Lapsi tarvitsee turvallisuuden tunteen, että pystyy ns. vapautumaan sekä tuntemaan itsensä ryhmään 

kuuluvaksi. Tätä ammatillisuutta tuki myös Madsenin kukan ammattikompetenssit. (Ranne, Sankari, 

Rouhiainen-Valo, & Ruusunen, 2005, 34.) 

 

Arvioimme, että lasten osallisuus kasvoi joka interventiolla ja he olivat vapautuneemmin mukana. 

Lapset olivat ns. tietoisempia siitä, mitä interventioissa tehdään, ja olivat innostuneesti mukana. En-

simmäisellä kerralla oli havaittavissa jännitystä. Lapset olivat myös viimeisimmissä aktiivisempia ker-

tomaan oman mielipiteensä toiminnasta sekä muistivat käydä tunnemittarilla arvioimassa toiminnan. 

Kielten rikas maailma -projekti mahdollisti lapsen vuorovaikutusta ja osallisuutta, mikä antoi arvokas-

ta tietoa yksikön tiimille siitä, kuinka jatkossa varhaiskasvatussuunnitelman oppimisen osa-aluetta 

tulisi toteuttaa ja parannella. Lasten palaute huomioitiin PDCA-mallin check-vaiheessa ja mahdollisti 

muutokset Act-vaiheeseen. Ohjaajat arvioivat PDCA-mallissa check- ja act- vaiheeseen havainnointin-

sa, mikä oli lapsille haasteellista, mitä ei kannata toistaa seuraavalla kerralla sekä kuinka Kielten rikas-

ta maailmaa tulisi ryhmälle jatkossa kehittää.    
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5.2 Kielten rikas maailma -projektin kokonaisarviointi 

 

 

Projektin suunnittelun aloitin syksyllä 2020. Tutkimusluvan tein Pietarsaaren varhaiskasvatuksen 

kanssa tammikuussa 2021. Vallitsevassa korona tilanteessa oli oiva vaihe toteuttaa projekti minun vii-

meisessä harjoittelupaikassani, sekä ehdin tutustua lapsiin ennen projektin aloitusta. Kielenkehityksen 

tukemisessa tarvitaan henkilökunnan sensitiivisyyttä sekä projektiin osallistuneiden lasten tuntemusta, 

ja itsensä ilmaisemisessa lapsia tukee turvallisuuden tunne.  

 

Yhteistyön aloittamisen työelämän ohjaajan kanssa koin mielekkääksi. Sain rakentavaa pohdintaa pro-

jektin suhteen sekä interventioihin. Muokkasimme projektin suunnitelmaa vielä yhdessä ohjaajan 

kanssa, sillä hänellä oli vahva tuntemus ja ymmärrys ryhmän lasten vahvuuksista. Poistin alkuperäises-

tä projektisuunnitelmasta kielen käyttötaidot-intervention ja yhdistin sen vuorovaikutuksen kanssa 

neljänteen interventioon. Lisäsin myös interventioon alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen monilu-

kutaidon sekä tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen varhaiskasvatussuunnitelman laaja-alaisen op-

pimisen osa-alueelta. Tarkoituksena oli kehittää ja tukea ryhmään satuhetkiä, jotka tukevat lasten kie-

lellisiä taitoja sekä valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman oppimisen osa-aluetta Kielten rikas 

maailma. Interventioita oli neljä, ja tavoitteena oli tutustuttaa lapsia erilaisilla metodeilla kielenkäyttö-

taitoihin, mutta herätellä kiinnostusta saduista, saduttamisesta ja sanoista. Projekti antoi perspektiiviä 

siitä, kuinka tulisi jatkossa toteuttaa kielten rikasta maailmaa ryhmässä. Tavoitteena oli, että löy-

täisimme ns. heikkouksia, mitä tulisi vielä ryhmässä ehkä kehittää, sekä sitä, mistä lapset olisivat kiin-

nostuneita, minkälaisia interventioita olisi mukava jatkossa heille kehittää, sekä samalla kuinka inter-

ventioita tulisi toteuttaa. Projektissa testasimme, kuinka interventiot toimivat ryhmälle ja samalla 

saimme vahvistusta siitä, minkälainen toiminta ei toimi ja miten sitä tulisi kehittää koko yksikön ryh-

mälle toimivaksi. Interventioiden tavoitteena oli löytää ryhmän ammattikasvattajille työkaluja, jotka 

ovat käytännöllisiä sekä toiminta tavoittaisi myös lasten tavoitteet sekä mielenkiinnon.  

 

Kun arvioimme ohjaajani kanssa projektia, pohdimme myös kehittämiskohtia interventioille, mitä tuli-

si tehdä ensi kerralla, mikä toimi ja mikä ei toiminut. Arvioinnin jälkeen toteutin samaiseen varhais-

kasvatusyksikköön Kielten rikas maailmaa -projektiviikon koko ryhmälle. Yhdessä ryhmän ammatti-

kasvattajien kanssa suunnittelimme viikon toiminnan. Viikon tavoitteena oli kielenkehitys, ja toiminta 

varioitiin projektistani. Suunnittelussa ja arvioinnissa käytimme Pietarsaaren varhaiskasvatuksen pe-

dagogista viikkosuunnitelmataulukkoa ja päivittäistä arviointia. Viikon jokaiselle päivälle asetimme 

pedagogisen tavoitteen kielellisten taitojen ja valmiuksien keskeisiltä osa-alueilta. (Kts. KUVIO 2.) 
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Ryhmässä oli 21 lasta ja lapset jaettiin pienryhmiin lasten tavoitteiden mukaisesti sekä heidän mielen-

kiintonsa otettiin huomioon toimintaa suunniteltaessa. Pietarsaaren varhaiskasvatuksessa käytettävässä 

pedagogisessa viikkosuunnitelmassa ilmenee viikon pedagoginen tavoite, ryhmän ja lasten tavoitteet. 

Toiminta ja tavoitteet arvioidaan päivittäin. 

Kielten rikas maailma -projektini tuki ryhmän toimintaa. Projektini toiminnan suunnittelun ja kehittä-

misen perustaa perustelin PDCA-mallilla (PLAN, DO, CHECK, ACT). Suunnitelman jälkeen toteu-

timme, tarkastelimme, sekä pohdimme tarvittavat kehittämismuutokset sekä lähdimme toteuttamaan 

toimintaa uudestaan. Opetushallituksen pedagogisen dokumentoinnin perhonen tuki myös PDCA-

mallia sekä projektin suunnittelua, lasten vaikuttamista ja osallistumista arvioinnilla, toiminnan reflek-

tointia, sekä toiminnan uudelleen suunnittelua ja toteutumista. Varhaiskasvatuksessa dokumentointi 

tukee arviointia ja arviointi tukee tavoitteiden toteutumista.   

Projektin analysoinnin aloitin toukokuussa 2021 ja opinnäytetyön puhtaaksi kirjoittamisen tein kesän 

2021 aikana. Koen, että projektissa edettiin ajallisesti mahdollisuuksien mukaan ja realistisella aikatau-

lulla, niin että pystyin myös yhdistämään sekä opiskelun, työn ja perhe-elämän.  
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6 POHDINTA 

Opinnäytetyöni aiheesta kiinnostuin työskennellessäni varhaiskasvatusyksiköissä, jolloin havainnoin, 

kuinka lasten kiinnostus satuihin sekä kirjoihin tuntui heikentyneen. Havainnoin myös, kuinka osalla 

satuihin ja tarinoihin keskittyminen koettiin haasteellisena. Koin, että saduista ja kirjoista kiinnostu-

neiden sekä ei- kiinnostuneiden väillä ero oli suuri. Omia havaintojani tuki vuoden 2018 PISA-

tutkimus, jonka mukaan meillä on kymmenen vuoden aikana säilynyt erinomaisen lukutaidon taso 

muihin maihin verrattuna korkeana, mutta heikkojen lukijoiden osuus on huomattavasti noussut. Oppi-

laiden lukutaitoerot olivat vuonna 2018 korkeimmat Suomen PISA -tutkimuksen historiassa. Täällä 

hetkellä Suomessa on lukutaidottomien nuorten määrä lisääntynyt, mikä tarkoittaa, että lukutaito ei 

riitä opiskeluun tai yhteiskunnassa toimimiseen. (Leino, Ahonen, Heinonen, Hiltunen, Lintuvuori, 

Lähteinen, Lämsä, Nissinen, Nissinen, Puhakka, Pulkkinen, Rautoputo, Sirèn, Vainikainen,Vettenranta 

2019, 23.) Olen miettinyt mitä, on tapahtunut yhteiskunnassa viimeisen vuosikymmenen aikana, kun 

muutokset ovat näin suuria. Onko taustalla digiajan kehitys ja ns. ruutuaika? Viekö lisääntynyt ruutu-

aika vanhemmilta tai perheiltä aikaa? Vaikuttavatko taustalla vielä yhteiskunnan taloudelliset muutos-

vaiheet ja laman vaikutukset ylisukupolvisena syrjäytymisenä? Pohdinnasta ei voi jättää pois lisäänty-

neen maahanmuuton vaikutuksia tutkimukseen- kuinka moni maahanmuuttajataustainen lapsi saa var-

haiskasvatuksessa tai peruskoulussa opittua tarpeeksi vahvan suomen kielen? 

 

Pisa 2018 -tutkimustuloksissa ilmeni, kuinka perheiden sosioekonominen tausta vaikutti ja oli yhtey-

dessä kaikissa tutkituissa maissa oppilaiden lukutaitoon (Leino ym. 2019, 43.) Itse koen, että varhais-

kasvatuksessa pystytään tukemaan lapsen lukutaitoa, innostamaan kirjallisuuteen sekä tarinoihin. Var-

haiskasvatus on kaikille lapsille tasavertainen lähtöpaikka, missä pystyttään pohjustamaan ja tukemaan 

lapsia kohti koulumaailmaa. Varhaiskasvatussuunnitelman myötä, lapsille pystytään tarjoamaan tasa-

vertaista ja tasalaatuista pedagogista ohjausta sekä tukea riippumatta perheen sosioekonomisesta taus-

tasta. Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen ohjauksen tarkoituksena on tehdä yhdenvertaiset mahdolli-

suudet varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten kokonaisvaltaiselle kasvulle, kehitykselle ja oppimisel-

le. (Varhaiskasvatussuunnitelmanperusteet 2018, 7.) 

 

Opinnäytetyöni Kielten rikas maailma -projekti vahvensi käsitystäni siitä, kuinka lapsia voi innostaa 

mukaan toimintaan, kun he saavat kokea osallisuutta toiminnasta ja saavat olla itse siihen vaikuttamas-

sa. Koen, että Kielten rikas maailma -projektin lapsilla oli mielenkiintoa kertoa omia näkemyksiä ja 

omia kokemuksia. Toki havainnoin, että osalla oli alussa selkeästi vaikeuksia lämmetä osallistavaan 
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toimintaan sekä itsensä ilmaisuun. Mielikuvituksellinen kerronta oli myös osalla heikkoa sekä satu-

maiseen tarinan kerrontaan oli haastetta heittäytyä mukaan. Ryhmälle on hyvä jatkossa kehittää osal-

listavaa ja vaikuttavaa toimintaa, joka tukisi oman mielikuvituksen käyttöä.   

 

Projektista ei voi esittää selkeitä mitattavia tuloksia. Esiin nousivat ammattikasvattajien havainnoinnit 

ja arvioinnit. Havaintoja analysoidessa esiin nousi ryhmän tarve ja henkilökohtaiset tavoitteet. Näiden 

perusteella voi pohtia kuinka ja mitä varhaiskasvatuksen oppimisen osa-aluetta tulisi jatkossa ryhmälle 

kehittää. Projekti tuki varhaiskasvatussuunnitelman kielten rikkaan maailman laaja-alaisen osaamisen 

toteuttamista valitulle ryhmälle. Toteutuksessa pyrittiin mahdollistamaan ja tukemaan kaikkia ryhmän 

lapsia, vaikka lapsilla oli eritasoisia tavoitteita sekä haasteita. Tiimin kasvattajaryhmän kanssa keskus-

telimme projektin jälkeen havainnoista, kuinka osa lapsista tuli avoimemmaksi sekä selkeämmin koki 

olevansa osa ryhmää kevään 2021 aikana. Havaintojamme mukaan osa lapsista oli ns. rentoutuneem-

min mukana ryhmätoiminnassa ja ovat kevään aikana uskaltautuneet kommentoimaan ryhmässä suulli-

sesti sekä avoimemmin mielipiteensä. Tästä ei voi kuitenkaan tehdä selkeää johtopäätöstä ja kunniaa 

projektin vaikutuksesta, sillä sitä en pysty millään mittamaan ja todentamaan.  

 

Projektia arvioin PDCA-mallin mukaan. Suunnittelin, tein, tarkistin ja tein uuden version koko var-

haiskasvatus ryhmälle. Koen että kaikessa löytyy aina kehitettävää ja jos jotain olisin halunnut tähän 

projektiin lisätä, olisi se vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä. Olisin voinut tuoda vanhemmat mu-

kaan vahvemmin projektiin, mutta valitettavasti vallitseva koronatilanne vaikeutti sitä. Mielestäni olisi 

ollut mielekästä osallistaa vanhempia tuleman mukaan projektin interventioihin, esimerkiksi vanhem-

mat olisivat olleet mukana saduttamassa haavematkaa tai tehneet lapselleen satuhieronnan. Huoltajille 

lähetin Päikky-sovelluksen kautta materiaalit ja tervehdyksen mitä olimme interventioissa tehneet, ja 

sekä päiväkodin arjessa tavatessani vanhempia kerroin heille lisää projektista. Kannustin heitä toteut-

tamaan vastaavanlaisia tehtäviä kotona ja ennen kaikkea lukemaan tarinoita sekä tukemaan lasten tari-

nointia pysähtymällä ja kirjaamalla lapsen kanssa ylös, kun hienoja tarinoita syntyy.  

 

Mielestäni projektini kehitti varhaiskasvatuksen kentälle pedagogista dokumentointia ja oppimisen 

osa-alueen kehittämistä lasten tavoitteisiin. Projekti tuki toiminnan suunnittelua, toteuttamista ja arvi-

ointia. Projektini tuki ryhmän suunnittelua, kun järjestimme ryhmään kielen kehityksen viikon. Projek-

tin interventioiden jälkeen suunnittelimme yhdessä tiimin kanssa kielen kehityksen viikon, jossa käy-

timme projektin materiaalia hyödyksi. Teimme jokaiselle päivälle oman osa-alueen ja jaoimme lapset 

kolmeen pienryhmään, joihin lapset valikoituivat niin että toiminta tukisi yksilöllisiä tavoitteita ja ke-

hitystasoa. 
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Pohdin projektia oman oppimiseni näkökulmasta. Opinnäytetyöni voimisti minulla monia varhaiskas-

vatuksensosionomin kompetensseja. Koen että projektin keskiössä oli asiakastyön ja tutkimuksellisen 

kehittämisen innovaatio-osaaminen. Sain työskennellä ammatillisen tiimin sekä ohjaajan kanssa. Poh-

dimme projektia, näkemyksiä ja havaintojamme lasten taidoista ja niiden kehittämistä. Tein projektiin 

vielä viime hetken muutoksia, jotta se tukisi lasten tavoitteita ja jotta he kokisivat myös mielenkiinnon 

interventioihin. Projektin tavoitteissa huomioitiin lasten osallisuus sekä lasten vaikuttamisen mahdol-

listaminen, mikä tuki kriittistä ja osallistavaa yhteiskuntaosaamisen kompetenssia.  

 

Työyhteisön johtamisen ja yrittäjyysosaamisen kompetensseja syvensi myös ymmärrykseni varhais-

kasvatuksen laatukriteereistä sekä laadun prosessintekijöistä. Opinnäytetyöni vahvensi omaa työsken-

telymalliani sekä kehittämistyön suunnittelua. Projekti syvensi taitojani johtaa projektia, itseäni sekä 

tiimiä. Havainnoin kykyäni työskennellä reflektiivisellä työotteella sekä muokata sitä käytännönlä-

heiseksi. Koen, että tätä osaamista ja työotetta pystyn soveltamaan sekä reflektoimaan myös palvelu-

järjestelmänosaamisen kompetensseihin tulevaisuudessa. Varhaiskasvatuksen opettajan ja tiimin vel-

vollisuutena on kehittää varhaiskasvatussuunnitelman mukaista laadukasta varhaiskasvatusta, jossa 

tukena kulkee vahvasti viikkosuunnittelu, arviointi sekä kehittäminen. Viikkosuunnittelussa on tärkeää 

kuitenkin ottaa huomioon jokaisen lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, sekä sen ta-

voitteet. Arviointia tukee toiminnoista syntyvien tuotosten tallentaminen ja dokumentointi.  

 

Eettisyyden kompetenssit kulkivat koko projektin läpi tukien kaikkia sosionomin kompetenssien osa-

alueita. Projektia muokatessa ja suunnitellessa piti huomioida eettisellä sensitiivisyydellä lasten tasoa 

sekä huomioida, ettei kukaan lapsista kokenut tulevansa syrjätyksi eikä projekti eri arvoistanut ryh-

mässä olevia lapsia. Tarkoitus oli, että jokainen lapsi kokee itsensä yhtä tärkeäksi osaksi ryhmää sekä 

itsensä arvokkaaksi juuri sellaisena kuin on.  
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KIELTEN RIKAS MAAILMA -PROJEKTIN INTERVENTIOT 

 

Interventio 1: Satuhetki ja sadutus 

 

Interventioon osallistui ryhmästä 7 lasta sekä projektin johtaja sekä ohjaaja. Keskustelin opinnäytetyön 

ohjaajan kanssa lasten kielellisestä tasosta sekä kiinnostuksesta tarinoihin. Valitsin hänen suositukses-

taan interventioon ns. helppo lukuisen sekä helposti seurattavan kuvakirjan. Kirjaksi valitsin Aino 

matkustaa -kuvakirjan. Luin kirjan lapsille ja katselimme kirjasta rauhassa kuvat, jonka jälkeen kes-

kustelimme matkustamisesta ja kirjan tapahtumista. Lukutuokion jälkeen oli seuraava vaihe, missä 

lasten tulisi piirtää oma matkatarina piirtämällä. He saivat valita jatkavatko Aino matkustaa -kirjan 

tarinaa, vai kertovatko oman muiston tai tulevaisuuden haavematkan. Kehotin lapsia käyttämään mie-

likuvitusta, sekä kannustin kuinka ei ole oikeaa tai väärää tapaa tehdä, jokainen saa tehdä omanlaisen-

sa. 

 

Lapset piirsivät haavematkasta piirustuksen yhdessä ryhmän kanssa pöydän ympärillä. Kun piirustuk-

set olivat valmiita, tulivat he vuorotellen minun luokseni sivummalle saduttamaan piirustuksensa. Kir-

jasin lasten sadutukset ylös. Tämän jälkeen he saivat sanoittaa postikortin matkaltansa, jonka projektin 

johtaja kirjasi ylös. Postikortti oli innostava, sillä Aino matkustaa -kirjassa Aino lähetti ystävälleen 

postikortin. 

 

                    
15.2.2021 Lapsi 1                                                                 Postikortti terveiset 

 

”Lentokone Ruotsiin matkalla, ihmisiä, Hildan kanssa matkalla, Ruotsissa leikitään 
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15.2.2021 Lapsi 2 ”Auto, isi, äiti, Keepu, Vanessa. Matkalla fäbodaan retkelle eväitä mukana.” 

 

 

               

 

15.2.2021 Lapsi 3  sadutus ja postikortti terveiset  

” Viivat ilotusta, isi hytissä tekemässä spagettia ja lihapullia. Äitin kanssa rannalla katsomassa ilotulit-

teita, juon appelsiinimehua. Äitillä ja minulla hiuskoristeet. Kuvassa myös isoja simpukoita.” 
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15.2.2021 Lapsi 4 sadutus ja postikortti terveiset ”Koti, Aurinko Nesrin uimassa” 

 

 

      
 

15.2.2021 Lapsi 5 sadutus ja postikortti terveiset ”Paten auto, Jere, äiti, Pate, Oona, Mindi. Ollaan 

matkalla lappiin, kissa katolla. Ajetaan sillan yli. Mennään Paten mökille 3 yötä” 

 

 
1.2.2021 Lapsi 6, sadutus ja postikortti terveiset.”Auto jäätynyt, auto veden alla, katsomme kaloja. 

Minä, äiti, isi, Hipsu, Nemo, koko perhe. Autosta tulee tulta, jotta päästään nopeasti hotelliin. ” 

 

 

                         



 

 

                  LIITE 1/4 

 

Interventio 2 Laulupiirtäminen ja ohjelmointi 

 

Interventioon valmistauduin piirtämällä suurelle paperille maapallon. Materiaaleiksi varasin laulun 

”Matkustan ympäri maailmaa”- maiden lipuista kuvakortit sekä karttamaapallon. Aloitimme toiminnan 

laulamalla yhdessä ”Matkustan ympäri maailmaa”-laulua, jonka toistimme uudelleen ja seurasimme 

kynällä paperilla olevaa maapalloa. Tukena laulamisessa oli tablettitietokone, jolta kuuntelimme lau-

lua. 

 

”Matkustan ympäri maailmaa, laukussa leipää ja piimää vaan, 

jos mua hiukkasen onnistaa, niin uuden ystävän saan. 

Saavunpa keskelle Ranskan maan, laukussa leipää ja piimää vaan. Yksin ei tarvitse ol-lakaan nyt uu-

den ystävän saan.  – ”Kun sanon PÄIVÄÄ, hän sanoo BON JOUR” 

Matkustan ympäri maailmaa,…..Saavunpa keskelle Japanin maan ,…. 

”Kun sanon PÄIVÄÄ, hän sanoo KONNICHI WA” 

Matkustan ympäri maailmaa, …..Saavunpa keskelle Venäjän maan,…”Kun sanon PÄI-VÄÄ, hän sa-

noo TRASTUI” 

Matkustan ympäri maailmaa, …Saavunpa keskelle Englannin maan,…”Kun sanon päi-vää , hän sanoo 

HOW DO YOU DO” 

Matkustan ympäri maailmaa, … Saavunpa keskelle Suomen maan,…”kun sanon päivää, hän sanoo 

PÄIVÄÄ!” 

 

Laulamisen jälkeen lapset tulivat vuorotellen ohjaamaan Bee-Bottia. Bee-Botit oli aseteltu omalle oh-

jelmointi alustalle, ”maailman kartalle” ja matka kohteet olivat lauletun laulunmaat. Bee-Botit ohjattiin 

maihin lauletussa järjestyksessä. Lapset saivat vuorotellen ohjelmoida Bee-Botin. Karttaan olin mer-

kinnyt nuolet valmiiksi, jotka lapsi näppäili Bee-Bottiin. Kun Bee-Botti pääsi määränpäähän, lapsi 

nosti kartalta lapun, jossa oli maan nimi. Sen jälkeen lapsi kirjoitti aikuisen avustuksella tablettitieto-

koneella Googleen, paperi lapussa olevat kirjaimet. Tällä tavalla lapsi sai selvitettyä, mikä oli maan 

lippu ja missä päin maapalloa maa sijaitsi. Kuuntelimme myös tabletilta, kuinka maassa tervehditään 

heidän kielellänsä. Lapset saivat etsiä karttamaapallosta missä maa sijaitsi ja saivat sijoittaa maanlipun 

piirretylle maapallolle. Piirustukseen lapset saivat piirtää, ja kertoa esim. mitä he tekisivät maassa, 

kenen kanssa he olisivat matkalla, millä he sinne matkustaisivat, ketä he siellä tapaisivat.Toiminnan 

ohjaavat aikuiset kehittivät keskustelua esim. kulttuuritietämystä. Ohjaaja kertoi esimerkiksi maan 

nähtävyyksistä, joita näytti lapsille tablettitietokoneelta. Pohdimme myös lasten  
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kanssa, onko maassa lämmin vai kylmä ja sataako siellä talvella lunta? 

 

Arviointi 

PLAN- Laulupiirtämisen avulla leikitellään sanoilla, sekä tuetaan kielenkehitystä sekä sanallista muis-

tia ja sanavaraston kartuttamista leikin avulla. Interventiossa nimetään, sanoitetaan, harjoitellaan uu-

sien sanojen käyttöä, niiden pohtimista ja merkitystä. Ohjelmoinnin ja tietokonetabletin avulla tuetaan 

tutkimista sekä havainnointia ja oppimista. Kirjainten sekä kuvien yhdistämistä sekä havainnointia.  

DO-Laulupiirtäminen, lauletaan yhdessä laulua ” Matkustan ympäri maailmaa” ja samalla piirretään 

isolle paperille maapalloa. Jokainen vuoroltaan ohjelmoi Bee-Bootin maailman kartalla kohteeseen, 

mistä löytyi kohteen nimi kirjaimin. Jokainen kirjoitti kohteen kirjaimet tablettitietokoneeseen. Näin 

sai selville mikä oli maan lippu ja missä päin maapalloa maa sijaitsi. Lapsi sijoitti löydetyn lipun piir-

retylle maapallolle. Tämä tukee digitaitoja ja teknologiakasvatusta tietokonetabletin avulla sekä niiden 

käyttötaitoja. 

CHECK- Lapset arvioivat toiminnan itse tehdyillä tunnemittareilla ja haastattelulla. Kaikki toimintaan 

osallistuneet asettivat mittariin todella iloisen hymykuvan. Lasten kanssa keskusteltaessa hauskinta, oli  

Bee-Botin ohjaus. Osan mieleistä se oli myös vaikeinta mutta kokivat sen myös hauskaksi toiminnaksi. 

Lapsille Bee-Bottien käyttö oli ensimmäinen kerta ja kannustimme kertomaalla, että ne kulkivat kaikil-

la ensimmäiseksi kerraksi loistavasti.  Lapset pitivät myös laulamisesta, ja oppivat laulun nopeasti. 

Tablettitietokoneiden käyttö ja sieltä etsiminen oli monelle mielekästä.  

Ohjaajien arvioivat, että tietokonetabletti tuki ryhmän laulua, ja lapset pitivät laulupiirtämisestä. Lau-

lusta lapset osasivat yhdistää sanoista uuden ystävän löytämisen ja kuinka siellä sanotaan päivää. Tä-

män jokainen halusi tietää omasta maasta, jonka me selvitimme jokaisen maan kohdalla tabletilta ja 

kartalle piirrettiin ystäviä. Tehtävässä jokainen joutui odottamaan vuoroaan ja seuraamaan myös mitä 

kaveri tekee. Tämä oli osalle haasteellista, mutta selkeästi hyvä harjoitella. Bee-Bottien ohjaaminen 

karttamatolla oli mieluista. Niiden ohjaamisessa ja ohjelmoinnissa oli haastetta, mutta se ei ollut tehtä-

vämme tavoite, vaan että lapset saavat mukavan tuntuman ja kokeilun, kun oli ensimmäinen kerta. 

ACT- Digitaitoja ja teknologiakasvatusta tietokonetabletin käytölle monelle uutta ja vierasta. Lapset 

pitivät todella paljon ohjelmoinnista sekä tiedon hakemisesta tabletilta. Tätä olisi hyvä käyttää hyö-

dyksi oppimismenetelmänä jatkossa. Osalle oli haasteellista odottaa vuoroaan, keskittyminen vaatii 

vielä harjoittelua osalla.  
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Bee-Botti, ohjausalusta ja – nuolet. 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 
Maapallokartta                                                      ” Autolla Japaniin, vaarallinen kivipaikka,” vieressä  

                lasinen parveke ja lasinen kukka. 
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”Paljon kavereita Englannissa”                   ” Algerian kautta autolla Venäjälle, ukkeleita ja kiviä”       
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”Suomessa uusia kavereita, tyttö näkee sateenkaari - kalasta unta.” 

 

 

 
” Ranskassa perhe matkalla! 
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Interventio 3:Satuhieronta 

 

Valitsin satuhierontaan Anne Vesterinen, Taija Paakkonen, Pirkko Kärki, Inka Nummi-Heikonen, 

satuhieronta kirjasta Merirosvolaiva- sadun. Valistin sadun siksi, että sitä oli ryhmässä aikaisemmin 

osalle lapsille hierottu, eli osalle se oli entuudestaan tuttu. Pohdin sen ehkä tukevan toimintaa, jos 

osalla on jo tietoa, kuinka satuhieronta toteutuu.  

 

Satuhierontaan osallistui 7 lasta. Aluksi keskustelimme lasten kanssa mitä tulisimme tekemään. 

Keskustelimme siitä, että menisimme jonoon lattialle istumaan, piirtäisimme edessä olevan kaverin 

selkään satua, jota minä luen samalla.  Pohdimme ensin, millä tavalla voi koskea toiseen. Mikä on 

kutittavaa, mikä voi sattua, tai kuinka jokin voi tuntua toisesta kivalta mutta toisesta epämukavalta. 

Esitin lapsille myös tärkeän kysymyksen. Saako sinun selkääsi kaveri tehdä satuhieronnan/ piirtämi-

sen? Kaikki antoivat luvan. Ennen satuhieronnan aloittamista ja jonoon asettumista, luin Merirosvo-

laivasadun heille. Kävimme läpi sadussa olevat ohjeet, sekä teimme niitä ilmaan yhdessä harjoitel-len. 

Harjoittelun jälkeen asetuimme jonoon. Minä olin jonossa ensimmäisenä, ja toinen ohjaaja oli 

viimeisenä. Olimme ennakkoon suunnitelleet lapsille istuma järjestyksen, kuinka ajattelimme heidän 

olisi hyvä keskittyä ja kuinka jo satuhieronnan kokeneet tukisivat ehkä toimintaan.   

 

MERIROSVOLAIVA-SATUHIERONTA 

 

Neljä merirosvoa lähti kaukaiselle saarelle (kädet selän päällä) 

Laiva keinui aaltojen mukana. 

Merellä oli isoja aaltoja ja pieniä aaltoja (tehdään 3 kertaa isoja aaltoja alaselästä olka-päihin asti ja 

pieniä aaltoja yläselälle) 

Alkoi sataa vettä, ensin vettä tuli kaatamalla (sormilla sateen ropinaa) 

ja sitten se hiljeni. 

Saari alkoi näkyä ja aurinko alkoi paistamaan (kämmenillä auringon lämmittävää pyö-ritystä). 

Aurinko paistoi lämpimästi. 

Laiva saapui rantaan (kädet paikoillaan selällä). 

Merirosvot nousivat maihin ja lähtivät seuraamaan aarrekarttaa (kämmenillä kävelyas-keleita). 

He kulkivat ylös ja alas, ja etsivät ja etsivät. 

He tiesivät että saarella oli kallisarvoinen aarre ja he tahtoivat löytää sen. 

He kulkivat pitkin rantoja ja kallioita ja etsivät aarretta (kämmenillä kävelyä). 

Sitten he löysivät aarteen! 
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Tiedätkö mikä se aarre on (kysytään lapselta?) Se olet SINÄ! (Halaus :-)) 

Tekijät: Anne Vesterinen, Taija Paakkonen, Pirkko Kärki, Inka Nummi-Heikonen. 

 Satuhieronta 

 

Arviointi 

 

Ohjaajat arvioivat, että olisi ehkä suotuisampaa jakaa jono joko pareittain tai pienempään ryhmään. 

Huomasimme, että lasten oli vaikea keskittyä piirtämään edellä olevan selkään, kun samalla omaan 

selkään piirrettiin. Tämä oli mielestämme ideana kehittämisen arvoinen, sillä koimme että lapset 

rauhoittuivat kuuntelemaan ohjeistusta, ymmärsivät tunnetaitoina toisen tunteita sekä saivat ymmär-

rystä kokemuksen tuntemisesta. Satuhieronta toiminta ei ehkä täysin tavoittanut ryhmän lasten ns. 

tavoitetta kielen ymmärtämisen taidot.  

 

Arviointi 

PLAN - Tuetaan kielen ymmärtämisessä ja mielen käyttötaidoissa. Rohkaistaan lapsia itsensä ilmai-

semisessa sekä ryhmässä toimimisessa ja vuorovaikutustaidoissa. 

DO - Tuokiossa luetaan satu, joka yhdessä harjoitellaan saduttamaan käden liikkein. Lopuksi satu 

piirretään kaverin selkeään, jonossa istuessa edessä olevan kaverin selkään.  

CHECK -  Lapset arvioivat toiminnan sanoilla. Kertoivat että oli kivaa, vähän kutitti. Lapsetha 

antoivat Tunne mittarista iloisen- ilmeen.   

ACT - Parannus ehdotus seuraavalle kerralle, pienemmät ryhmät tai esim. pareittain. Apuna voisi 

käyttää myös tukikuvia yms. sekä helpompaa satua tai olisiko vaihtoehtoisesti hyvä harjoitella vain 

piirtämistä toisen selkään? 
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Interventio 4: Myrkkysana- ja KIM-leikki, ryhmä sadutus. 

 

Interventioon osallistui valitusta ryhmästä viisi lasta, projektin johtaja sekä ohjaaja. Kahdella ryhmään 

valituista oli vapaapäivä.  

 

Leikeissä käytin materiaaleina edellisissä interventioissa käytettyjä kuvakortteja. Ennen leikkien 

aloitusta katselimme lasten kanssa kuvakortit, kertasimme mikä kuva on kortissa, tai muistavatko he 

missä kuvakortteja aikaisemmin käytimme.  

 

Myrkkysanaleikki. Laitoimme kuvakortit lattialle ja asetuimme niiden ympärille piiriin. Leikissä aina 

yksi lapsista meni oven ulkopuolelle, ja sillä aikaa muut lapset valitsivat mikä kuvakortti on 

myrkkysana. Kun myrkkysana oli valittu, kutsutiin kaveri oven ulkopuolelta takaisin ja hän sai aloit-

taa arvuuttelun nostelemalla kuvakortteja. Samalla toistimme yhdessä kuvakortin sanan. Kun pelaaja 

valitsi myrkkysanan, huusivat muut pelaajat ”Myrkkysana”. Näin jatkoimme pelaamista niin että 

jokainen oli saanut vuorollaan olla myrkkysanapelaaja.  

 

KIM-leikki. Jatkoimme myrkkysanaleikistä suoraan KIM-leikkiin. Pidimme kuvakortit lattialla, ja 

yksi pelaajista meni oven ulkopuolelle. Muut pelaajat valitsivat yhden kuvakorteista pois. Oven ul-

kopuolelta tullut joutui arvuuttelemaan mikä kuvakortti oli poissa. Jatkoimme leikkiä niin kauan, että 

jokainen oli saanut olla arvuuttelija.  

Leikkien jälkeen lapset saivat saduttaa yhteisen tarinan kuvakortteja apuna käyttäen. Otin saduttami-

seen avuksi kapulan, puheenvuoro oli lapsella, jolla oli kapula kädessään. Edellisiä interventioita 

mukaillen, lapset tekivät matkatarinan. Tarinan lisäksi he lähettivät yhteisen matkakortin, kuten en-

simmäisessä interventiossa. 

 

Arviointi 

PLAN - Tuetaan uusiin sanoihin, leikkiin ja sanoilla leikittelyyn sekä vuorovaikutukseen ryhmässä. 

Rohkaistaan puhumaan myös ryhmässä. 

DO - Myrkkysana- ja KIM-leikki, satuhetkissä käytetyillä kuvakortella. Saduttaminen, yhteinen tarina 

kuvia apuna käyttäen.  

CHECK - Lapset arvioivat tuokion haastattelun avulla ja tunnemittarin avulla. Lasten mielestä oli 

kivaa, mutta oli vaikea keksiä sanoja tarinaan. Tunnemittareissa oli kaikilla todella iloinen- ilme.  
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Osalla lapsista oli haastetta löytää ns. punaista lankaa KIM-leikissä. Oli vaikeuksia muistaa kuva-

kortteja. Arvuuttelivat niitä, joita on esillä tai samaa korttia mitä edeltävällä kaverilla oli, vaikka 

kuvakortti oli esillä.  

ACT - Tähän interventioon voisi selkeyttää KIM- leikin pienemmällä määrällä kuvia. Tarinan 

sanoitta-minen ryhmässä, voisi harjoitella aikuisten avulla. Esimerkiksi, aikuiset ottavat ns. 

sanoittamis-vuorokapulan käteen, ja spontaanisti aloittaisivat kertomaan tarinaa vuorotellen. Näin 

lapsille ehkä syntyisi parempi ymmärrys spontaanista tavasta keksiä tarinoita, sekä kuinka 

saduttamisessa ei ole oikeaa eikä väärää tappaa.  

 

 

 
KIM-ja myrkkysanaleikin aloitus 
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Lasten saduttama yhteinen tarina 

” Lähdetään yhdessä Afrikkaan lentokoneella, siksi että nyt uskalletaan. Afrikassa syödään salmiakki-

jäätelöä, uidaan yhdessä rannalla, leikitään ja uitetaan vedessä leluja. Lähdetään yhdessä sähköautolla 

etsimään uutta uimapaikkaa. Kartasta katsotaan, minne mennään ja missä laitetaan leluvene veteen. 

Samalla lähdetään hiihtämään, etsitään vuorilta lunta. Yhdessä lähetetään reissusta postikortti, lähete-

tään terveisiä kotiin.” 
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Kielten rikas maailma -projektin arviointi lomakkeella PDCA Kaavake (Plan-do- check-act) – 

Suunnittele, Tee, Arvioi, Paranna 

 

 

 

Varhaiskasvatusyksikkö 

 

Pietarsaaren varhaiskasvatus 

 

Kirkkorannanpäiväkoti 

Kultakalat 

 

 

 

1. PLAN- Suunnitelkaa kehittämisaskel: Tehkää yksityiskohtainen ja konkreettinen suunni-

telma yhdestä kehittämisaskeleesta. Mitä aiotte kokeilla? Mikä on lähtötilanne ennen 

muutosta muutoksen kohteena olevan asian suhteen? Mitä tavoittelette? Miten muutos 

toteutetaan?  

 

Kehittämisaskel: Pieni askel 

Kielten rikas maailma -projekti. Vahvistaa lapsen kielellisiä taitoja ja valmiuksia, kielellisen identi-

teetin syntyä sekä tukee vuorovaikutustaitoja. 

 

Lähtötilanne, kuvaus lähtötilanteesta ennen 

askelta 

 

- Projektiin osallistuneista osa on arkoja 

puhumaan ryhmässä.  

- Projektilla tavoite kielen käyttämisen tu-

kemisessa, mutta rohkaista lapsia itsensä 

ilmaisemisessa sekä ryhmässä toimimi-

sessa ja vuorovaikutustaidoissa 

- Herätellä lasten kiinnostusta saduista, ta-

rinoista, sekä erilaisista tavoista tuottaa 

sanoja, puhetta, tarinoita.  

 

Tavoitetila, miten asiat ovat, kun tämä askel 

on toteutettu, mitä tuloksia haluatte saada 

aikaan 

- Lapsille rohkeutta toimia ryhmässä esim. 

puhumaan ryhmässä, missä muita lapsia, 

itsensä ilmaiseminen ryhmässä. 

- Lapset löytäisivät ns. oman tyylin, mistä 

pitävät kielten kehityksen eri osa-alueilta. 

Esim. laulupiirtäminen, saduttaminen.  

- Projektin tuotoksilla päästään kehittä-

mään kielten rikasta maailmaa ryhmän 

toimintaa, sekä tämän myötä päästään 

kokeilemaan, mikä lapsia kiinnostaa, se-

kä kuinka interventioita olisi hyvä jatkos-

sa ryhmälle toteuttaa. Tavoitteena myös 

saada lapsille kokemusta projektityösken-

telystä. 

 

 

  



 

 

 

PDCA - mallin seuraavassa vaiheessa plan, suunnitelma. Miten kehittämisaskel toteutetaan käy-

tännössä, mitä tehdään, miten tehdään, kuka tekee, milloin tekee. 

 

 

Interventioita järjestetään neljä kappaletta 

 

1. Puheen tuottaminen: Satuhetki ja sadutus 

2. Kielellinen muisti ja sanavarasto, monilukutaito sekä tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen: 

Laulupiirtäminen, ohjelmointia Bee-Boteilla, sekä digitaitoja ja teknologiakasvatusta tietoko-

netablettien avulla. 

3. Kielen ymmärtämisen taidot: Satuhieronta minkä lapset tekevät toisilleen. 

4. Kielen käyttötaidot ja vuorovaikutus: Myrkkysanaleikki ja KIM-leikki. 

 

 

Lopuksi arvioimme suunnitelman 

 

Projektin arviointi kokonaisuudessaan, kun interventiot ovat toteutunut. Väliarvio joka intervention 

jälkeen. 

3. PDCA - mallin check - vaihe, arvio.  Miten suunnitelma toteutui: Kuvatkaa suunnitelman to-

teuttamisen jälkeen, toteutuiko suunnitelmanne, niin kuin olitte ajatelleet. Teittekö kaiken niin 

kuin suunnittelitte? Mitä tapahtui? Kuvatkaa myös mahdollisia vaikeuksia, ongelmia ja odotta-

mattomiakin vaikutuksia. 

 

Yhteenveto askeleen tuottamista tuloksista ja muutoksista 

 

1. Puheen tuottaminen  

 

Satuhetki ja sadutus = Lapset arvioivat toiminnan itsetehdyillä tunnemittareilla ja haastattelulla. Ryh-

mästä kuusi lapsesta antoivat toiminalle todella iloisen - kuvan, yksi antoi vihaisen. Lasten kanssa kes-

kusteltaessa he pitivät piirtämisestä ja postikortin lähettämisestä. Osa lapsista kertoi, että vaikeinta oli 

keksiä tarinaa piirustukselle ja sen sanoittaminen.  

 

Projektinohjaajan ja työelämänohjaaja arviointi. 

 

Satuhetki onnistui hyvin. Lapset jaksoivat kiinnostua kirjasta, kun luki heille sitä heidän tasoisesti, eli 

osallistamalla heitä esim. kuvia katselemalla tai esittämällä heille kysymyksiä kirjasta ja kuvista.  

 

Sadutuksen arviointi.  

Osalla oli haastetta aloittaa oman matkan piirtämistä. Aikuinen joutui tukemaan esittämällä kysymyksiä. 

Lapset asettuivat pöydän ympärille, ja huomasimme ohjaajan kanssa, että osalla matka lähti saman-

laiseksi kuin vierustoverilla. Osa ryhmässä olevista alkoi jo piirtäessä ääneen kertomaan matkaa, minkä 

havaitsimme inspiroivan muita.  



 

 

Tarinan saduttamisessa ohjaaja otti lapset sivummalle, ja he saivat kertoa mitä kuvassa tapahtuu ja min-

kälaisen tarinan siitä keksivät. Ryhmässä muutamalla saduttaminen ja kuvasta kertominen oli helppoa 

mutta monella oli haasteellista. 

 Lopuksi lapset lähettivät postikortin matkalta, lapset sanoittivat terveiset ja ohjaaja kirjasi ylös. Terveis-

ten lähettäminen oli osalle haastavaa, he eivät olleet ennen lähettäneet tervehdystä. Käytimme tukena 

siinä Aino matkustaa -kirjasta Ainon postikorttia.   

 

Seuraavalla kerralla olisi hyvä erottaa lapsia toisistaan, mikä tukisi jokaisen omaa inspiraatiota. 

 

2. Kielellinen muisti ja sanavarasto, monilukutaito sekä tieto- ja viestintäteknologinen osaa-

minen  

 

Projektinohjaajan ja työelämänohjaaja arviointi. 

 

Alkuperäiseen suunnitelmaan lisäsimme monilukutaidon sekä tieto- ja viestintäteknologinen osa-alueen. 

Alussa lauloimme tietokonetabletilta tukien ”Matkustan ympäri maailmaa”- laulun. Osa lapsista lauloi 

mukana, ja huomasimme että, laulun toistojen myötä lapset huomasivat laulun idean, tervehditään eri 

kielillä ja tavataan uusia ystäviä. Lapset piirsivät uudessa maassa tapaavansa juuri kavereita. Lapsia 

kiinnosti, kuinka eri maissa sanotaan päivää. 

 

Bee-Bottien ohjaaminen karttamatolla oli mieluista. Bee-Bottien ohjaamisessa oli haastetta, mutta se ei 

ollut tehtävämme tavoite, vaan että lapset saavat mukavan tuntuman ja kokeilun, kun oli ensimmäinen 

kerta. Tietokonetabletilla kirjoittaminen oli monelle uutta. Lähes jokainen jaksoi odottaa omaa vuoroaan 

sekä seurata ja kuunnella kaverin Bee-Botti ajoa.  

 

 

3. Kielen ymmärtämisen taidot  

 

Satuhieronta 

 

Lapset osallistuivat aktiivisesti keskusteluun, kun pohdimme, kuinka kaveriin saa koskea? 

Pohdimme myös, mitä on kunnioittaminen, ja kuinka pitää kunnioittaa toisen pyyntöä, jos toinen pyytää 

lopettamaan esim. tulevassa hieronnassa.  

 

Projektin johtaja ja ohjaajan arviointi  

 

Olisi ollut ehkä suotuisampaa jakaa jono joko pareittain tai pienempään ryhmään. Huomasimme, että 

lasten oli vaikea keskittyä piirtämään edellä olevan selkään, kun samalla omaan selkään piirrettiin. Tämä 

oli mielestämme ideana kehittämisen arvoinen, sillä koimme, että lapset rauhoittuivat kuuntelemaan oh-

jeistusta, ymmärsivät tunnetaitoina toisen tunteita sekä saivat ymmärrystä kokemuksen tuntemisesta. 

 

Satuhieronta toimintana ei ehkä täysin tavoittanut ns. tavoitetta kielen ymmärtämisen taidot. Tähän poh-

din, parannuksena jakaa ryhmä pienempää ryhmään, esim. pareittain, sekä apuna tukikuvia yms. sekä 

helpompaa satua tai vaihtoehtoisesti vain piirtämistä toisen selkään? 

 

4.Kielen käyttötaidot ja vuorovaikutus-  

 

Myrkkysanaleikki ja KIM-leikki  

 

 



 

 

Projektin johtajan ja ohjaajan arviointi 

 

Osalla lapsista oli haastetta löytää ns. punaista lankaa KIM-leikissä. Oli vaikeuksia muistaa kuvakortteja. 

Lapset arvuuttelivat niitä, joita oli esillä tai samaa korttia mitä edeltävällä kaverilla oli, vaikka kuvakortti 

oli esillä.  

 

Myrkkysana-leikkiä oli lapsille helpompi. Monelta jäi suunnitelman mukainen kuvakorttien kuvan tois-

taminen ääneen ohjaajan perässä. Lopputarinan sanoittaminen oli haasteellinen. Ohjaajat joutuivat tuke-

maan kysymyksien avulla lapsia. Lapset olisivat tarvinneet lisää aikaa, että ”lämpenevät”.   

 

Tähän interventioon voisi selkeyttää KIM- sta leikin pienemmällä määrällä kuvia. Tarinan sanoittaminen 

ryhmässä voisi harjoitella aikuisten avulla. Esimerkiksi, aikuiset ottavat ns. sanoittamisvuorokapulan 

käteen ja spontaanisti aloittaisivat kertomaan tarinaa vuorotellen. Näin lapsille ehkä syntyisi parempi 

ymmärrys spontaanista tavasta keksiä tarinoita, sekä kuinka saduttamisessa ei ole oikeaa eikä väärää 

tapaa.  
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Hei vanhemmat! 

Olen kolmannen vuoden sosionomi (AMK) opiskelija Kokkolan Centrialla. Syvennän opintoni var-

haiskasvatuksen opettajan kelpoisuuteen ja tulen tekemään opinnäytetyöni Kultakalojen 4-5 – vuotiai-

den kanssa. Opinnäytetyössäni kehitettään varhaiskasvatussuunnitelman oppimisen osa-aluetta, kielten 

rikas maailma. Opinnäytetyöni toiminallisessa osassa teen lapsille neljä erilaista satuhetkeä, joilla tu-

tustetaan lapsia satujen ja tarinoiden maailmaan erilaisilla metodeilla. Satuhetkien tavoitteena on myös 

tukea lapsen kielellisiä taitoja ja valmiuksia, sekä kielellisen identiteetin kehittymistä. Satuhetkissä 

lapset pääsevät mukaan osallistumaan toimintaan ja niistä syntyvät lasten tuotokset sekä dokumentit, 

dokumentoin ns. päiväkirjaan, lapsen omaan Päikkyyn, joka satuhetken jälkeen.  

 

Satuhetkiä tulen dokumentoimaan kuvilla ja kirjaamalla tarinoita sekä mielipiteitä ylös. Dokumentaa-

tiota varten tarvitsen teiltä, lapsen huoltajalta, luvan dokumentointiin. Tehtävät ovat anonyymeja, ei-

vätkä tule esille kuin teille huoltajille sekä varhaiskasvatuksen henkilökunnalle. Päikyn päiväkirja on 

lapsikohtainen, eli päiväkirjaan tulee vain oman lapsen tuotokset, jotka eivät näy muille. Satuhetkien 

dokumentaatiota tulen käyttämään opinnäytetyössäni anonyymisti ja mahdollisissa kuvissa esiintyvät 

lapset eivät ole suoraan tunnistettavissa.  

Alla on lupalomake, jolla huoltaja antaa suostumuksen lapsen valokuvaamiseen sekä dokumentaatioon 

sekä osallistumisen projektin satuhetkiin. 

 

Yhteistyö terveisin 

Elina Saarimaa 

Sosionomiopiskelija  

Centria- AMK Kokkola 
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