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Opinnäytetyön kuvaus: Opinnäytetyössämme perehdymme Reggio Emilia-pedagogiikkaan ja selvi-

tämme, miten voisimme tuoda Reggio Emilia -pedagogiikkaa päiväkoteihin. Opinnäytetyömme käsitte-

lee myös meidän omaa oppimisprosessiamme ja omia kokemuksiamme pedagogiikasta. Käsittelemme 

työssämme lyhyesti taidekasvatusta, sillä se kuuluu olennaisesti Reggio Emilia –pedagogiikkaan. 
 

 

Teoreettinen ja käsitteellinen esittely: Teoreettinen osiomme käsittelee pääsääntöisesti Reggio Emilia 

–pedagogiikkaa ja sen soveltamista käytäntöön. Reggio Emilia –pedagogiikka on vahvasti taidepainot-

teinen pedagoginen suuntaus, joka on syntynyt Italiassa.  

 

 

Metodologinen esittely: Opinnäytetyömme on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Opinnäytetyös-

sämme käytämme tutkimusmenetelmänä laadulliselle tutkimukselle ominaista toimintatutkimusta. Tut-

kimusmateriaalin olemme keränneet pitämällä kaksi toiminnallista tuokiota lapsille. 

 

 

Keskeiset tutkimustulokset: Reggio Emilia –pedagogiikka on kokonainen ideologia ja lapsilähtöinen 

pedagogiikka, josta löytyy todella hyviä työvälineitä kuten dokumentointi. Reggio Emilia –

pedagogiikkaa voisi soveltaa parhaiten päiväkodissa pienryhmätyöskentelyn kautta. 

 

 

Johtopäätökset: Reggio Emilia –pedagogiikka ei ole pelkästään kasa metodeita, vaan se on ideologia, 

joka pitää omaksua. Se on myös alati kehittyvä ja kasvava pedagogiikka, joka ei tule koskaan valmiiksi. 

Näin ollen myös Reggio Emilia –pedagogiikan kanssa työskentelevien aikuisten tulee olla valmiita ko-

ko ajan kehittämään itseään ja työtapojaan. 

Asiasanat: Reggio Emilia –pedagogiikka, taidekasvatus, varhaiskasvatus 



 

 

Authors: Korkala Leena ja Valikainen Tiia-Maria 

Title: ”Exploration to there and back again” Exploring Reggio Emilia pedagogy 

Pages (+appendixes): 56 (+ 14) 

 

 

Thesis description: In our bachelor thesis we explore Reggio Emilia pedagogy and try to figure out 

how we could bring this pedagogy to the municipal day care centers.  Our thesis deals with our own 

learning process and our experiences during this process. We also explain art education briefly in 

our thesis. 

 

 

Theoretical summary: Our thesis focuses on Reggio Emilia pedagogy and how to apply it in prac-

tice. Reggio Emilia pedagogy strongly emphasizes art and it was born in Italy. We also handle art 

education in our thesis because it is essential in Reggio Emilia pedagogy. 

 

 

Methodological summary: Our thesis is a qualitative research. In our thesis we use the action re-

search method which belongs to qualitative research. We collected some of our material by provid-

ing two activity sessions for children.  

 

 

Main results: Reggio Emilia pedagogy is an entire ideology and everything stems from the children 

themselves. The pedagogy includes good tools for working, documentation being one of them. The 

best way to apply Reggio Emilia pedagogy in municipal day care centers would be to use it when 

working in small groups. 

 

 

Conclusions: Reggio Emilia pedagogy is not just a pile of different methods. Instead, it is an ideolo-

gy which has to be accuired. It is also a constantly developing and growing pedagogy which will 

never be completely done. Adults who work with Reggio Emilia pedagogy have to be prepared to 

develop themselves and their working methods. 
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1. JOHDANTO 

 

Meidän opinnäytetyömme aihe lähti yhteisestä kiinnostuksesta Reggio Emilia -

pedagogiikkaan. Reggio Emilia –pedagogiikassa on paljon mielenkiintoisia näkökulmia 

lasten kasvuun ja kehitykseen liittyen ja muun muassa pedagogiikan kehittäjä Loris Ma-

laguzzi puhui näin: 

 

”On tärkeää, että silmää aletaan kehittää jo varhaisessa vaiheessa lapsen 

ollessa pieni. Silmän koetaan olevan tärkein kieli ja sitä tulisi kehittää oi-

kealla tavalla. Silmällä ei tarkoiteta pelkkää näkemystä, vaan eri ajattelu- 

ja tarkastelutapojen yhdistämistä. Yleisen luulon mukaan silmä kehittyy it-

sestään, mutta näin asia ei kuitenkaan mene, joten on tärkeää kehittää 

lapsen silmää, sillä mitä paremmin lapsi näkee, sitä paremmin hän puhuu, 

ajattelee, ymmärtää ja kykenee luovaan työhön.”  

(Reggio Emilia pedagogiikka-video.) 

 

Reggio Emilia -pedagogiikassa silmä nähdään elimenä, kehittymismallina sekä symbo-

lina, jota yhteiskunta ei arvosta riittävästi. Käden ja silmän suhde koetaan tärkeäksi, 

sillä se liittyy vahvasti ajattelun ja tekemisen kehittymiseen. Siksi reggiolaisuudessa 

pidetään tärkeänä kehittää lasten kykyä paneutua asioihin kaikkea aisteja käyttämällä, 

jotta lapset oppisivat mahdollisimman paljon. Silmän nähdessä hyvin, käsikin liikkuu 

paremmin. Ilman hyvää silmää ei nähdä lapsilla olevan mielenkiintoa, uteliaisuutta, 

keksimisen iloa ja toiveita. Nämä ovat nimittäin tärkeitä lasten ryhtyessä toteuttamaan 

asetettuja tavoitteita. Varsinkin koulumaailmassa sana hallitsee arkea. Reggio Emilia -

pedagogiikassa halutaan päinvastoin kehittää sanaa, joka yhdistyisi vahvasti toimintaan. 

Reggio Emilia päiväkodeissa olevat lapset näkevät, kuulevat ja ymmärtävät paremmin 

sekä heillä on vahva halu perehtyä asioihin. (Reggio Emilia pedagogiikka-video.) 

 

Perehdymme opinnäytetyössämme Reggio Emilia -pedagogiikkaan. Halusimme oppia 

Reggio Emilia -pedagogiikasta mahdollisimman paljon ja tavoitteenamme oli ymmärtää 

kyseisen pedagogiikan ideologiaa, sillä Reggio Emilia -pedagogiikka ei ole vain kasa 

erilaisia niksejä ja metodeja, vaan se on todella kokonainen ideologia. Ideologian omak-

suminen vie monia vuosia, mutta olemme lähteneet tälle tutkimusmatkalle silmällä pitä-

en sitä, että miten voisimme tulevina sosionomeina tuoda tätä pedagogiikkaa päiväko-
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teihin ja miten voisimme yleensäkin soveltaa sitä. Näihin kysymyksiin lähdimme etsi-

mään vastauksia muun muassa kirjoista, videoista ja seminaarista. Lisäksi kokeilimme 

itse pitää tuokioita, jotka kuvasimme ja myöhemmin analysoimme. Kipinä aiheeseen 

lähti yhteisestä mielenkiinnosta Reggio Emilia -pedagogiikkaan, joka heräsi eräällä tu-

tustumiskäynnillä Reggio Emilia –pedagogiikkaa soveltavaan päiväkotiin.  

 

Työmme on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Käytimme laadulliselle tutkimuk-

selle ominaista toimintatutkimusta opinnäytetyössämme ja keräsimme tietoa muun mu-

assa myös havainnoimalla ja dokumentoimalla. Opinnäytetyössämme olemme perehty-

neet teoriaan ja työmme olemme jakaneet neljään eri osaan; metodologia, teoria, käy-

täntö ja analyysi. Teoriassa käsittelemme Reggio Emilia –pedagogiikkaa ja taidekasva-

tusta teorian ja käytännön kautta. Analyysi rakentuu meidän pitämistämme toiminnalli-

sista tuokioista ja niiden analysoinnista.  

 

Toivomme, että opinnäytetyöstämme olisi hyötyä Reggio Emilia -pedagogiikasta kiin-

nostuneille. Olemme pyrkineet kokoamaan monipuolisen teoriaosuuden koskien Reggio 

Emilia –pedagogiikkaa. Aineistoa kerätessämme hyödynsimme mahdollisimman monia 

eri aineistonkeruu tapoja, kuten myös omia kokemuksiamme aiheesta. Opinnäytetyötä 

tehdessä olemme oppineet täysin uuden ja luovan tavan toimia lasten kanssa. Opinnäy-

tetyön edetessä olemme myös oppineet uusia näkökulmia. Analyysia ja pohdintaa teh-

dessämme jouduimme arvioimaan uudelleen käsitystämme Reggio Emilia -

pedagogiikasta, sillä se ei osoittautunutkaan sellaiseksi kuin me aluksi ajattelimme. Ly-

hyesti sanottuna tämä opinnäytetyö kertoo meidän tutkimusmatkastamme Reggio Emi-

lia -pedagogiikkaan.  
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2. OPINNÄYTETYÖN METODOLOGIA 

 

 

2.1 Tutkimuskysymys ja -menetelmän esittely 

 

Perehdymme opinnäytetyössämme Reggio Emilia -pedagogiikkaan ja pyrimme syven-

tämään omaa osaamistamme kyseisen pedagogiikan osalta. Halusimme opinnäytetyös-

sämme selvittää vastaukset seuraaviin tutkimuskysymyksiimme: 

 

1. Miten me tulevina sosionomeina voisimme tuoda Reggio Emilia -pedagogiikkaa 

päiväkoteihin? 

2. Kuinka voisimme soveltaa Reggio Emilia –pedagogiikkaa Suomessa tavallisessa 

kunnallisessa päiväkodissa?  

 

Tämä on toiminut myös meidän tutkimuskysymyksenämme, jota olemme pohtineet jat-

kuvasti työn aikana. Tutkimuskysymys lähti täysin kiinnostuksesta Reggio Emilia -

pedagogiikkaan. Suomessa on nykyään paljon erilaisia päiväkoteja, jotka soveltavat eri 

pedagogisia suuntauksia päiväkodin toiminnassa. Halusimme lähteä selvittämään kuin-

ka voisimme tuoda juuri tätä tiettyä suuntausta oman itsemme kautta päiväkoteihin, joi-

hin saattaisimme tulevaisuudessa työllistyä.  

 

Opinnäytetyömme on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus ja tutkimusmenetelmänä 

olemme käyttäneet toimintatutkimusta. Osallistuimme itse toimintatutkimukseen järjes-

tämällä eräällä koulussamme pidetyllä kurssilla lapsille kaksi toimintatuokiota, jotka 

kuvasimme videokameralla ja kameralla. Tavoitteenamme oli kokeilla oppimaamme 

teoriaa käytännössä. Pystyimme myöhemmin myös käyttämään kuvaamiamme toimin-

nallisia tuokioita opinnäytetyömme aineistona. 

 

Siinä missä kvantitatiivinen tutkimus eli määrällinen tutkimus mitataan numeroilla, niin 

kvalitatiivinen tutkimus kerrotaan sanoilla. Selkein ero syntyy näiden kahden välille, 

kun määrällisen tutkimuksen tulokset esitellään matemaattisella mallilla tai esityksellä 

ja laadullisen tutkimuksen tulokset taas esitellään verbaalisessa muodossa. (Tuomivaara 

2005, 34.) Laadullisella tutkimuksella pyritään saamaan tuloksia ilman tilastollisia me-

netelmiä. Laadullisen tutkimuksen perimmäinen tarkoitus on tutkittavan ilmiön tarkka 
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kuvaaminen ja ymmärtäminen. Se mahdollistaa ilmiön monipuolisen ja syvällisen selit-

tämisen ja laadullinen tutkimus voi mahdollistaa kokonaan uuden tavan ilmiön tarkaste-

luun. Laadulliseen tutkimukseen liittyy myös suora kontakti tutkijan ja tutkittavan välil-

le, sillä tutkija lähtee yleensä ”kentälle” havainnoimaan tai haastattelemaan. (Kananen 

2008, 24–25.)  

 

Laadullisen tutkimuksen yksi tyypillisimmistä piirteistä on muun muassa, että tutkimus 

on kokonaisvaltaista tiedon sekä aineiston keräämistä. Laadullisen tutkimuksen aineisto 

hankitaan yleensä luonnollisissa ja todellisissa tilanteissa. Tutkija luottaa enemmänkin 

omiin havainnointeihinsa eikä pelkästään kirjoitettuun tietoon. Yksi pyrkimyksistä laa-

dullisessa tutkimuksessa on paljastaa odottamattomia seikkoja ja tuloksia. Tästä syystä 

teoria ja erilaisten hypoteesien testaaminen ei toimi kokonaisvaltaisesti lähtökohtana 

vaan lähtökohtana on koko kerätyn aineiston yksityiskohtainen ja monitahoinen tarkas-

telu. Laadullisessa tutkimuksessa käytetään paljon erilaisia metodeita, joissa esille pää-

sevät parhaiten tutkittavien asioiden näkökulmat. Parhaiten nämä tulevat esille muun 

muassa erilaisissa teema- ja ryhmähaastatteluissa, osallistuvassa havainnoinnissa ja do-

kumenttien analyysissa. (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2007,160.) 

 

Emme käyttäneet opinnäytetyössämme laadulliselle tutkimukselle ominaista haastatte-

lumenetelmää, vaan käytimme sen sijaan toimintatutkimusta, jossa pääsimme itse osal-

listumaan koko prosessiin kokonaisvaltaisesti. Osallistuessamme itse järjestämäämme 

toimintaan, päätavoitteinamme oli havainnoinnin lisäksi oppiminen. Halusimme saada 

käytännön kosketuksen teoriaan mitä olimme opiskelleet. Toimintatutkimusta on vaikea 

määritellä. Sillä on monia erilaisia ulottuvuuksia, kuten esimerkiksi toimintaoppiminen, 

osallistava toimintatutkimus ja perinteinen toimintatutkimus. (Kuusela 2005, 17–18.)  

 

Erilaisilla toimintatutkimuksen muodoilla on eri soveltavia teorioita ja jopa itse kysy-

mysten ja kohteiden asettelu voi olla täysin erilaisia. Näitä muotoja yhdistää kuitenkin 

samat piirteet, joita ovat muutokseen pyrkiminen, käytäntöihin suuntautuminen sekä 

tutkittavien osallistuminen tutkimusprosessiin. (Kuula 2001, 10.) Toimintatutkimukses-

sa tutkitaan toimintaa, joka tapahtuu käytännön kentillä. Siinä myös tutkitaan käytän-

nössä tapahtuvan toiminnan lisäksi myös aiheeseen liittyvää teoriaa ja näitä hyödyntäen 

tehdään omia toteutettavia suunnitelmia. Oleellisesti tähän kuuluu myös tutkiva ote sii-

hen, mitä muutoksia nämä omat toteutetut suunnitelmat tuovat käytännön kentille. Toi-



9 
 

mintatutkimuksessa on tärkeää, että teoria ja käytäntö ovat koko ajan keskinäisessä vuo-

rovaikutuksessa. (Saari 2007, 124–125.) 

 

Käytimme toimintatutkimusmenetelmää työssämme. Järjestimme lapsille kaksi toimin-

tatuokiota, joiden tarkoituksena oli kokeilla miten onnistuisimme soveltamaan oppi-

maamme teoriaa käytännössä. Kuvasimme tuokiot käyttäen videokameraa ja kameraa. 

Tuokioon osallistuneiden lasten vanhemmilta oli ennen tuokioita pyydetty kirjallinen 

lupa kuvaamiseen ja ennen tuokioiden aloittamista varmistimme vielä kertaalleen sanal-

lisesti, että sopiihan videokameran ja kameran käyttö. Vakuutimme videoiden tulevan 

vain ja ainoastaan meidän käyttöömme ja kameralla otetuista kuvista käyttäisimme vain 

sellaisia kuvia opinnäytetyössämme, joista lapsia ei voi tunnistaa. 

 

 

2.2 Tutkimusaineiston keruu- ja analyysimenetelmä 

 

Olemme keränneet tutkimusaineistoa opinnäytetyöhömme monella eri tavalla. Teorian 

olemme hankkineet kirjoista, artikkeleista, Internet-sivuilta ja videoilta. Lisäksi olemme 

osallistuneet Reggio Emilia -seminaariin, joka pidettiin 14.–16.4.2011 Oulussa ja 

olemme itse pitäneet toiminnallisia tuokioita, joiden kuvamateriaalia olemme hyödyntä-

neet työssämme aineistona. Aloitimme aineiston keruun jo syksyllä 2010, kun olimme 

päättäneet valita aiheeksemme Reggio Emilia -pedagogiikan. Helmikuussa 2011 pi-

dimme toiminnalliset tuokiot ja huhtikuussa osallistuimme seminaariin. Itse teoriaa 

opiskelimme jo syksystä 2010 asti, mutta aloimme työstää tekstiä opinnäytetyöhömme 

vasta kesällä 2011.  

 

Tutkimusaineiston keräämisessä meillä on ollut avainasemassa havainnointi, joka on 

myös yksi käyttämistämme menetelmistä. Havainnoimme muun muassa itseämme ja 

omia toimintatapojamme kuvamateriaalin avulla sekä teimme muistiinpanoja muistin 

tukemisen lisäksi tuokioiden välillä. Havainnointi työvälineenä on tärkeä, sillä siten 

saadaan todellista tietoa siitä toimivatko ihmiset kuten he väittävät toimivansa. Havain-

nointi ei ole vain näkemistä vaan se on tarkkailua sanan varsinaisessa merkityksessä. 

Etuna havainnoinnissa on, että sen kautta saadaan välittömästi suoraa tietoa ryhmien tai 

yksilöiden käyttäytymisestä tai toiminnasta. Vaarana on se, miten onnistuu pitämään 

omat havaintonsa erillään tulkinnoista. Työmenetelmänä havainnointi on kuitenkin mie-
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lenkiintoinen ja sillä voi kerätä monipuolista aineistoa. (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 

2007, 207–209.) 

 

Ainoana aineistonkeruumenetelmänä havainnointi on yksi haasteellisimmista menetel-

mistä. Ei ole väliä tekeekö havainnointia pelkästään vai liittääkö mukaan jonkun muun 

aineistonkeruumenetelmä. Siitäkin huolimatta menetelmä on suuritöinen ja aikaavievä. 

Syitä siihen, miksi kannattaa käyttää havainnointia tutkimuksessaan, on monia. Havain-

nointi sopii tiedonhankintamenetelmäksi jos tutkittavasta asiasta on esimerkiksi ennes-

tään vain vähän tai ei ollenkaan tietoa. Se voi myös sitoa aineiston tiukemmin yhteen. 

Havainnointi voi myös paljastaa piilevät ristiriidat sekä voi monipuolistaa jo ennestään 

kerättyä tietoa. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 83.) 

 

Havainnoinnissa on olemassa eri muotoja. Ne ovat eroteltavissa piilohavainnointiin, 

osallistuvaan havainnointiin, osallistavaan havainnointiin ja havainnointiin ilman osal-

listumista. Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija osallistuu itse aktiivisesti mukaan tut-

kittavien kanssa toimintaan. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 84.) Opinnäytetyössämme käy-

timme osallistuvaa havainnointia, sillä olimme itse aktiivisesti tutkimuksessa mukana.  

 

Analyysimenetelmänä opinnäytetyössämme olemme käyttäneet aineistolähtöistä sisäl-

lönanalyysiä ja tämä tulee selkeimmin esille kohdassa, jossa analysoimme videolta pi-

tämämme tuokiot. Yleisimpiä aineistolähtöisen sisällönanalyysin lähtökohtia ovat vas-

tausten saaminen tutkimuskysymyksiin, oleellisen tiedon erottaminen aineistosta, pereh-

tyminen perinpohjaisesti aineiston sisältöön ja erilaisuuksien huomioiminen. (Opinnäy-

tetyöpakki.) Sisällön analyysi on yksi perusanalyysimenetelmistä. Sisällönanalyysiä on 

mahdollista pitää yksittäisenä metodina, mutta sen voi myös sitoa väljästi teoreettiseksi 

viitekehykseksi, jolloin se voidaan liittää erilaisiin analyysikokonaisuuksiin. (Tuomi & 

Sarajärvi 2002, 93.) 

 

Aineistolähtöisessä analyysissä on tavoitteena luoda kerätystä tutkimusaineistosta teo-

reettinen kokonaisuus. Analyysiyksiköt pyritään valitsemaan aineistosta tutkimuksen 

tehtävänasettelun ja tarkoituksen mukaisesti. Pääasia on että analyysiyksiköt eivät ole 

etukäteen pohdittuja. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95–96.) 
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2.3 Opinnäytetyöprosessin kuvaus 

 

Kiinnostuksemme Reggio Emilia -pedagogiikkaan heräsi syksyllä 2010, kun vierailim-

me Oulussa eräässä päiväkodissa, joka soveltaa Reggio Emilia -pedagogiikkaa. Olemme 

olleet aina kiinnostuneita taiteesta ja taidekasvatuksesta, joten taidekasvatuspainotteinen 

päiväkoti kuulosti erittäin mielenkiintoiselta. Vierailu lisäsi mielenkiintoa entisestään 

Reggio Emilia -pedagogiikkaan ja varmuus siitä, että opinnäytetyö tulisi käsittelemään 

juuri tätä tiettyä pedagogiikkaa, vahvistui. Meidän keskinäinen yhteistyömme alkoi kou-

lussa yhdellä tunnilla, jolla meidän eteen jaettiin ideapaperit. Tarkoituksena oli kartoit-

taa ideoita, joista olisi aineksia opinnäytetyöhön. Olimme ajatelleet tehdä opinnäyte-

työmme ensin yksin, kunnes tunnin lopussa näytimme toisillemme mitä olimme saaneet 

aikaan ideapaperille. Toisella luki Reggio Emilia -pedagogiikka ja toisella lapsilähtöi-

syys, josta idea yhteistyöhön lähti. Pohdimme tietenkin pystyisimmekö tekemään yh-

dessä näin suurta työtä, mutta päättelimme toisessa osapuolessa olevan sen verran tukea 

ja turvaa, että asiaa kannattaisi harkita tosissaan. Loppujen lopuksi päätimme, että aina-

kin yrittäisimme tehdä yhdessä opinnäytetyön.  

 

Pitkän aikaa olimme epätietoisuudessa siitä, miten osaisimme rajata aiheen. Välillä 

meiltä puuttui koko punainen lanka opinnäytetyöstämme. Tiesimme vain ja ainoastaan, 

että halusimme keskittyä Reggio Emilia -pedagogiikkaan. Keräsimme taustateoriaa teo-

riaa varten jo syksyllä 2010, mutta opinnäytetyömme tekemiseen tuli pieni tauko, koska 

joulun jälkeen suoritettava harjoittelu katkaisi työprosessin. Pidimme kuitenkin helmi-

kuussa 2011 lapsille tuokioita, jotka dokumentoimme myöhempää käyttöä varten. Pyy-

simme vanhemmilta luvan dokumentointiin hyvissä ajoin ennen tuokioita ja varmis-

timme luvan vielä sanallisesti ennen tuokioiden alkua.   

 

Alkuperäisen tutkimussuunnitelman mukaan meidän olisi pitänyt työstää koko teoria 

valmiiksi harjoittelujakson aikana, mutta meille molemmille sattui raskas harjoittelu, 

joten voimamme eivät yksinkertaisesti enää riittäneet opinnäytetyön tekoon. Kouluun 

palattuamme selvisi kuinka vähän yhteistä aikaa meillä loppujen lopuksi oli, joten suu-

rimmaksi haasteeksi meillä muodostuikin aikataulujen yhteen sovittaminen. Tämän asi-

an kanssa olemme saaneet painia loppuun asti.  

 



12 
 

Osallistuimme Reggio Emilia pedagogiikka -seminaariin Oulussa huhtikuussa 2011. 

Kustansimme seminaarin, matkat ja asumisen Oulussa itse ja uskoimme seminaarin 

antavan meille valtavasti uutta tietoa. Toisin kuitenkin kävi. Uuden tiedon sijasta saim-

me varmuuden jo opitulle asioille. Emme antaneet asian häiritä, sillä seminaari oli kui-

tenkin kokemuksena rikas ja saimme tavata luennoitsijoita Italiasta ja Göteborgista asti. 

Teimme seminaaripäivistä itsellemme raportin, jonka lisäsimme opinnäytetyömme liit-

teisiin (Liite 1.). Tässä vaiheessa meiltä puuttui kuitenkin se punainen lanka. Tiesimme 

mitä halusimme tehdä, mutta emme osanneet selittää sitä kenellekään muulle kuin toisil-

lemme. Mitä enemmän aikaa kului, sitä suuremmaksi ongelmaksi kasvoi se, ettemme 

osanneet muodostaa perimmäistä tutkimuskysymystämme.  

 

Kesän alkaessa törmäsimme taas aikataulujen yhteensovittamisongelmiin. Työt veivät 

meidät eri paikkakunnille ja eri vuoroihin. Pyrimme kuitenkin syventämään teoriaa 

kumpikin omilla tahoillamme ja välillä onnistuimme tapaamaan, jolloin kokosimme 

opitut asiat yhteen. Syksyllä 2011 koulun alkaessa alkoi myös meidän todellinen aher-

taminen opinnäytetyön kimpussa. Asiaa pohdittuamme päätimme yksinkertaisesti, että 

opinnäytetyöstä tulisi meidän näköisemme ja etsisimme vastauksia kysymyksiin, miten 

voimme tuoda Reggio Emilia -pedagogiikkaa päiväkoteihin ja miten voimme soveltaa 

sitä tavallisessa kunnallisessa päiväkodissa. Tätä olimme koko ajan tavoitelleet pitkin 

vuotta, mutta jostain kumman syystä emme saaneet sitä puettua sanoiksi. Aloimme to-

sissamme työstää teoriaa ja törmäsimme taas vaihteeksi ongelmiin aikataulujemme 

kanssa. Teoriaa syntyi vähemmän kuin me alun perin suunnittelimme, mutta huo-

masimme sen johtuvan siitä, että itse aiheesta ei ole vielä edes julkaistu kovin paljon 

materiaalia. Tästä syystä liitimme teoriaan myös taidekasvatusta käsittelevän kappaleen, 

sillä Reggio Emilia – pedagogiikka on vahvasti taidepainotteinen pedagogiikka. Lisäksi 

tarkoituksemme oli kartoittaa taidekasvatuksen määritelmää ja sitä, millainen rooli tai-

dekasvatuksella on nykyisessä valtakunnallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa. 

 

Suunnitelmana oli alun perin tehdä toiminnallinen opinnäytetyö, mutta itse metodolo-

gista osuutta tehdessä kävi yhä selvemmäksi, ettei työmme kuitenkaan ollut täysin toi-

minnallinenkaan. Lopulta asia piti käydä varmistamassa ohjaajilta paria päivää ennen 

ensimmäiseen esitarkastukseen palauttamista, että voimmeko vaihtaa toiminnallisen 

opinnäytetyön laadulliseksi tutkimukseksi, koska olimme joka tapauksessa käyttäneet 

laadulliselle tutkimukselle ominaista toimintatutkimusta työssämme. Vastaus oli, että 
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kyllä se on mahdollista, joten vaihdoimme opinnäytetyömme laadulliseksi tutkimuksek-

si. 

 

Syksyn edetessä henkilökohtaiset työmäärämme kuormittuivat siihen malliin, että 

teimme yhdessä vaikean päätöksen ja siirsimme valmistumisen vuoteen 2012. Emme 

olisi saaneet opinnäytetyötämme valmiiksi meille annetusta ajasta huolimatta, koska 

jälleen kerran aikataulumme menivät pahasti ristiin.  

 

Perehtyminen itse Reggio Emilia -pedagogiikkaan on ollut rikas ja antoisa kokemus. 

Aluksi se kiehtoi meitä todella paljon, sillä emme olleet aiemmin törmänneet mihinkään 

vastaavanlaiseen. Mielenkiinto aiheeseen kannusti meitä tutustumaan entistä syvemmin 

pedagogiikkaan. Elimme eräänlaisessa kuplassa, jossa ajattelimme vain kuinka mahtava 

tällainen onkaan ja tätä on pakko jollain tavalla jakaa muillekin. Mitä enemmän asiaa 

opiskelimme, sitä enemmän se tuntuikin yllättäen herättävän kysymyksiä kuin antavan 

meille vastauksia. Esimerkiksi seminaarista lähtiessämme mielessämme alkoi itää aja-

tus, että onkohan kaikki näin ruusuista kuin meidän on annettu ymmärtää.  

 

Läpimurto tapahtui vasta sitten, kun katsoimme yhdessä Reggio Emilia -pedagogiikasta 

kertovaa videota, joka oli kuvattu Reggio Emilian päiväkodissa. Havahduimme pikku 

hiljaa siihen ajatukseen etteihän tätä pedagogiikkaa voi käyttää tällaisenaan suomalai-

sessa päiväkodissa, sillä kulttuurierot ovat valtavat! Mitä enemmän video eteni, sitä 

varmemmin tuli tunne, että olemme elätelleet täysin erilaisia kuvia kyseisestä pedago-

giikasta ja sen toimivuudesta meidän kulttuurissamme. Videon loputtua keskustelimme 

aiheesta pitkään ja lopulta tulimme siihen tulokseen, että illuusiomme Reggio Emilia -

pedagogiikasta oli juuri särkynyt. Näin ollen saimme vastauksen kysymykseemme, mi-

ten voimme tuoda Reggio Emilia -pedagogiikkaa päiväkotiin ja vastaus on, että hyvin 

pieninä osina soveltaen.  

 

Syntynyt toteamus herätti myös joukon kysymyksiä. Jos kerran pedagogiikka ei sopisi 

käytettäviksi tällaisenaan, niin kuinka sitten Reggio Emilia -pedagogiikkaa soveltavien 

päiväkotien on onnistunut ratkaista tämä asia? Uteliaisuutemme vei voiton, joten otim-

me yhteyttä Reggio Emilia -pedagogiikkaa soveltavaan päiväkotiin ja kysyimme heiltä 

tästä asiasta. Haastattelimme sähköpostin kautta erästä Reggio Emilia-päiväkodin las-

tentarhanopettajaa ja olemme käyttäneet saamiamme vastauksia aineistona. Lupasimme, 
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että vastaukset jäisivät anonyymeiksi, joten olemme merkinneet haastattelusta esille 

tulleita aioita merkitsemällä ”Haastattelu 2012” kappaleen loppuun. Opinnäytetyös-

sämme lopulta pohdimmekin enemmän sitä miten voimme soveltaa tätä pedagogiikkaa 

käytännössä.  

 

Analyysia tehdessämme hyödynsimme kaikkea mitä olemme tutkimusmatkallamme 

havainneet ja pohtineet. Lisäksi analysoimme myös pitämämme tuokiot ja niiden onnis-

tumiset, epäonnistumiset ja kehittämiskohteet. Olemme pyrkineet oppimaan virheis-

tämme ja pyrimme kehittämään omia taitojamme koko ajan.  

 

Ideologia elää mielessämme edelleen vahvana ja Reggio Emilian pedagoginen ote työ-

hön on ihailtava ja sitä tulemme varmasti hyödyntämään tulevassa työssämme, mutta 

itse pedagogiikkaa emme tule sellaisenaan viemään eteenpäin ainakaan vielä tässä elä-

mänvaiheessa. Tämänkaltainen ideologia ja ajatusmaailma on todellakin omaksuttava 

kunnolla ennen kuin sitä voi todella lähteä viemään kentälle eteenpäin. Opinnäyte-

työmme nimi ”Tutkimusmatka sinne ja takaisin” kuvastaa meidän alkanutta matkaa 

Reggio Emilia -pedagogiikan polulla. Syy siihen miksi ”palasimme takaisin” on se, että 

emme kokeneet olevamme valmiita omaksumaan täysin pedagogiikkaa, joka herätti 

enemmän ihmettelyä kuin antoi vastauksia.  
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3. TAIDEKASVATUS 

 

 

3.1 Taidekasvatuksen kehitys 

 

Suomalaisessa varhaiskasvatuksessa taidekasvatuksen perinteet ulottuvat 1890-luvulle 

asti, jolloin askartelun koettiin ja nähtiin olevan tärkeä osa lapsen monipuolista kehitys-

tä. Askartelun lähtökohtana ja perustana nähtiin Friedrich Fröbelin näkemykset kasva-

tusfilosofiasta, jonka mukaan toiminnan tulisi edistää lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja 

kehitystä, eli fyysistä ja henkistä kehitystä sekä persoonallisuuden kasvua. Fröbelin nä-

kemykset antoivat toiminnallisen kehyksen, jossa oltiin sitoutuneita niin leikkimiseen, 

työkasvatukseen, estetiikkaan, sekä sen ajan arvoihin ja ympäristöön. Friedrich Fröbelin 

näkemyksien koetaan edistäneen ja muuttaneen taidekasvatusta siten, että siinä suunnat-

tiin lapsen henkisen kasvun edistäminen ja muodolliset harjoitukset muuttuivat toimin-

noiksi. (Rusanen 2007, 79–80.) 

 

Nykypäivänä Fröbelin opit ovat yleisessä käytössä ympäri Suomen päiväkoteja ja osana 

niiden taidekasvatusta yhdistettynä lapsen kasvun ja kehityksen seuraamiseen. Erilaisten 

materiaalien ja työvälineiden kautta lapsi oppii käden taitoja, ohjeiden noudattamista, 

keskittymistä, huolellisuutta, sekä silmän ja käden yhteistyön kautta lapsi harjoittaa hie-

nomotoriikkaansa. Samalla lapsi myös oppii arvostamaan taidetta sen monipuolisuuden 

takia ja sitä kuinka paljon elämyksiä sen kautta voi saada. (Rusanen 2007, 79–80.) 

 

Taidekasvatuksen traditiot ja luonne ovat muuttuneet varhaiskasvatuksessa laajasti 

1800-luvun lopusta lähtien, jolloin kuvallinen toiminta tapahtui askartelun kautta ja tai-

dekasvattajan rooliin kuului kolme piirrettä, eli olla kasvattaja askartelun avulla, olla 

luovan askartelun käynnistäjä ja toimia askarteluideoiden toteuttajana. Taidekasvatuk-

sen luonne oli tähän aikaan piirustus-, maalaus-, muovailu- ja askartelupainotteista, sekä 

1960–1970 luvulla edellä mainitut toiminnot olivat osa luovaa toimintaa ja askartelun 

sisällöiden lähtökohtina olivat lastentarhatyön perinteet. 1970-luvulta lähtien nousi esil-

le kuvallinen ilmaisu esteettisenä kasvatuksena, jolloin taidekasvattajan rooliin kuului 

olla kulttuuriperinteen välittäjä, samoin kuin esteettisen kauneuden kasvatuksen edistäjä 

ja kasvatuksellisten kokemusten tuottaja. Taidekasvatuksen luonne vakiintui vuonna 

1973, kun tuli laki koskien lasten päivähoitoa. Näin saatiin tuettua lasten esteettistä kas-
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vatusta kulttuuriperinteitä huomioiden. 1980 – luvun vaiheessa taidekasvattajan rooliin 

kuului auttaa lasta kasvamaan kokonaisvaltaisesti taiteen avulla taiteeseen. 1970 – 1990 

luvuilla otettiin paljon vaikutteita Reggio Emilia kaupungin päivähoidon kehittämis-

työstä ja taiteen perusopetusta koskevan lain myötä varhaiskasvatuksen taidekasvatuk-

sessa otettiin huomioon lastenkulttuuri, niin luonteeltaan yleissivistävänä kuin lapsen 

kokonaisvaltaista kehitystä ja kasvua tukevana. 2000 – luvulle tultaessa kuvallinen il-

maisu ja toiminta nähtiin osana kulttuurista kasvatusta. Taidekasvattajan rooliin kuuluu 

lastenkulttuurin ja arvojen välittäminen sekä tukeminen, että kulttuuristen suhteiden 

rakentajana ja yhteistyön organisoijana oleminen. Taidekasvattajan rooliin kuuluu myös 

toimia luovan toiminnan edistäjänä. (Rusanen 2007, 110–111.) 

 

Taidekasvatuksen asema vahvistui vuonna 1992, kun taiteen perusopetusta koskeva laki 

ja asetukset hyväksyttiin. Tämä vaikutti myös suuresti päiväkotien taidekasvatukseen, 

koska sen myötä pystyttiin virallistamaan taidekasvatuksen asemaa päiväkodin toimin-

nassa. Päiväkodeissa pystyttiin tämän myötä muodostamaan taideopetusryhmiä, jos sillä 

oli opetussuunnitelma, joka oli hyväksytty perusopetuksen vastaavien elinten kanssa ja 

jos lapselle oli taattu perusopetuksen jatkomahdollisuus. Lain myötä myös lastentarhan-

opettajien ammatinkuva laajeni siten, että se tarjosi lastentarhanopettajalle mahdollisuu-

den toimia taiteen perusopetuksen antajana alle kouluikäisille. Lain avulla saatiin myös 

tarkennettua taidekasvatuksen sisältöjä ja ulottuvuuksia varhaiskasvatuksessa. Lailla 

haluttiin samalla korostaa lasten yleisen taidekasvatuksen ja taiteen perusopetuksen eril-

lisyyttä ja erilaisuutta. (Rusanen 2007, 100–101.) 

 

Reggio Emilian päivähoidosta saatiin virikkeitä ja kehittämisideoita, kun taidekasvatuk-

sellista näkökulmaa lähdettiin laajentamaan 1990-luvulla. Samalla tehtiin yhteistyötä 

kuvataidekoulujen, muiden päivähoitojen ja kuntien kanssa, sekä tehtiin yksittäisiä pro-

filoitumis- ja kehittämishankkeita. Reggio Emilia päivähoidosta saatiin virikkeitä kehit-

tämistyöhön ja se rakentui Sadan kielen pedagogiikan ympärille, mikä on tärkeä ja kes-

keinen osa Reggio Emilia -pedagogiikkaa. Nämä kokeilutoiminnat hiipuivat valitetta-

vasti 2000-luvulle tultaessa, mutta niillä nähdään kuitenkin olleen suuri vaikutus päivä-

hoidon taidekasvatuksen kehittämisessä. (Rusanen 2007, 102–103.)  

 

Taidekasvatus nostaa esille neljä toiminnan ja ilmaisun ohjaamiseen liittyvää osa-aluetta 

varhaiskasvatuksessa. Niitä ovat kuvallinen toiminta askarteluna, kuvallinen ilmaisu 
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esteettisenä kasvatuksena, kuvallinen toiminta taidekasvatuksena sekä kuvallinen ilmai-

su ja toiminta kulttuurisena kasvatuksena.  Askartelun nähdään olevan suuressa roolissa, 

koska sen juuret ulottuvat lastentarhatyön alkuvaiheisiin. Askartelun ja siihen liittyvien 

opaskirjojen kautta on saatu selkeitä malleja toimintaa varten ja sen kautta on pystytty 

kiinnittämään huomiota eri painotuksiin kuten esimerkiksi vuodenaikojen hyödyntämi-

seen taidekasvatuksessa. (Rusanen 2007, 110–111.)    

 

Taide ja taidekasvatus ovat tulleet kulttuurissamme sen verran esille, että siitä on jo 

maininta YK:n lasten oikeuksien sopimuksessa. YK:n lasten oikeuksien sopimus on 

ensimmäinen kansainvälinen sopimus, jolla taataan laillisesti lasten täydet ihmisoikeu-

det kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa. Lasten oikeuksien sopimuksessa määritellään 

muun muassa lasten kulttuuri-, talous-, kansalais-, poliittiset ja sosiaaliset oikeudet. So-

pimus laadittiin vuonna 1989 ja lapset määriteltiin alle 18-vuotiaiksi, joiden ihmisoike-

uksissa tulisi painottaa erityistä huolenpitoa. Sopimus on hyväksytty käsitys siitä, mil-

laisia oikeuksia tulisi olla kaikilla lapsilla katsomatta lasten ihonväriin, kieleen, suku-

puoleen, uskontoon, kansallisuuteen, varallisuuteen, vammaisuuteen tai syntyperään. 

(Ruismäki 2009, 6.)  

YK:n lasten oikeuksien sopimuksessa on todettu taiteen olevan yksi lapsen perusoike-

uksista. Tämä löytyy kohdasta 31. artikla: 

 

1. Sopimusvaltiot tunnustavat lapsen oikeuden lepoon ja vapaa-aikaan, hänen ikä-

tasonsa mukaiseen leikkimiseen ja virkistystoimintaan sekä vapaaseen osallis-

tumiseen kulttuurielämään ja taiteisiin. 

 

2. Sopimusvaltiot kunnioittavat ja edistävät lapsen oikeutta osallistua kaikkeen 

kulttuuri- ja taide-elämään ja kannustavat sopivien ja yhtäläisten mahdollisuuk-

sien tarjoamista kulttuuri-, taide-, virkistys- ja vapaa-ajantoimintoihin.  

 

Sopimuksen 31. artiklassa todetaan lapsella olevan oikeus taiteeseen ja taide-elämään. 

Yleensä muistetaan pelkästään se seikka, että lasten oikeuksien sopimuksessa on lapsel-

la oikeus vapaa-aikaan ja lepoon ja oikeus taiteeseen voi unohtua. Sopimuksen mukaan 

lapselle tulisi tarjota mahdollisuuksia kokea monia erilaisia kulttuuri- ja taide-

elämyksiä. Oikeus taiteeseen on todella tärkeää, sillä esimerkiksi taidekasvatuksen kaut-

ta voidaan rakentaa ihmisen kokonaispersoonallisuutta läpi elämän ja sillä voi myös 
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tuottaa erilaisia näkemyksiä ja osaamista, joiden kautta vahvistetaan luovaa asennetta 

(Ruismäki 2009, 1).  

 

 

3.2 Lasten taidekasvatus 

 

Lapselle merkitykselliset kokemukset voivat syntyä musiikista, tanssista, kuvallisesta 

tai draamallisesta toiminnasta. Taiteellisten kokemusten nähdään virittävän lasten toi-

minnallisuuden ja ne tempaavat lapset mukaansa. Lasten tehdessä ja kokiessa taidetta 

lasten maailmassa on paljon oppimisen iloa, paljon erilaisia värejä, ääniä, muotoja, tun-

temuksia ja yleensäkin eri aistialueiden kokemusten yhdistelmiä. Lasten kokiessa taidet-

ta, heille avautuu täysin uusi maailma, jossa kaikki voi olla mahdollista. Taiteeseen tuli-

si sisällyttää hieman myös säännönmukaisuutta, sillä lapsella on mahdollisuus kehittyä 

samalla yksilönä sekä ryhmän jäsenenä. (Varhaiskasvatuksen perusteet 2005, 23–24.) 

 

Lasten taidekasvatuksessa on selvästi kaksi pääsuuntausta, jotka ovat lapsille luotu taide 

ja lasten itsensä tekemä taide. Lapsille luodulla taiteella tarkoitetaan muun muassa nuk-

keteatteria, elokuvia, lastennäytelmiä ja musiikkia. Lasten tekemällä taiteella taas tar-

koitetaan lähinnä lasten itsensä tekemiä maalauksia, tansseja, laululeikkejä, muovailuja 

ja käsitöitä. Arkipäivän tapahtumat taidekasvatuksessa kulkevat näiden kahden pää-

suuntauksen välillä. Lapsille syntyy kokemuksia, joita he elävät kaikkien aistiensa kaut-

ta. Taidekasvatuksen puitteissa lapsia on mahdollisuus tukea ja kasvattaa kokonaisval-

taisesti samalla kannustaen lapsia luovuuteen. (Puurula 2001, 171.)  

 

Kuvataidetoiminta voi parhaimmillaan antaa lapselle tilaisuuksia kokea 

asioita kaikilla aisteillaan, kuunnella omaa itseään ja toimia omista lähtö-

kohdistaan käsin. Halua etsiä, löytää, erehtyä ja olla erilainen voidaan 

taidekasvatuksella tukea ja voimistaa. (Hakkola & Laitinen & Ovaska-

Airasmaa 1991, 3.) 

 

Syntyessään lapsi on valmis käyttämään kaikkia aistejaan ja on aidosti kiinnostunut 

häntä ympäröivästä maailmasta, ihmisistä sekä tapahtumista. Kasvun edellytykset ovat 

vielä rajoittamattomat ja niiden nähdään olevan lapsessa itsessään, jolloin aikuisen teh-

tävänä onkin luoda se kulttuuriympäristö, jossa lapsi voi kasvaa, kehittyä ja luoda omaa 
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itseään. Lapsi tutkii maailmaa omien kokemustensa kautta ja hänen intoa ja iloa tutki-

miseen ei saisi lannistaa vaan häntä tulisi kannustaa, koska näin lapsi luo ja rakentaa 

kuvaa itsestään ja häntä ympäröivästä maailmasta. Monet kokemukset ovat lapselle uu-

sia sekä ainutkertaisia ja erilaisia aisteja hyödyntäen lapsi tutkii häntä ympäröivää maa-

ilmaa ja kokemustensa kautta hän soveltaa näistä saamiaan taitoja ja tietoja uusiin tilan-

teisiin. (Hakkola & Laitinen & Ovaska-Airasmaa 1991, 8-9.)  

 

Kulttuurilla on suuri merkitys taidekasvatuksessa, koska sen nähdään määrittelevän eri 

taiteen lajit, joita meillä on käytössämme. Kulttuuri voidaan myös nähdä laajempana 

käsitteenä, jolloin se sisältää sosiaalisen kanssakäymisen, elämäntavat, arvostukset, 

säännöt, moraalin, tottumukset ja rakennetun ympäristön. Kulttuuria on näin ollen se 

ympäristö, jossa me elämme, ihmissuhteet ja tapamme toimia. Taidekasvatusta tarvi-

taankin sen takia, että näkisimme ja ymmärtäisimme oman kulttuurimme kokonaisuute-

na ja juuri siihen taidekasvatus antaa erilaisia välineitä, kuten esimerkiksi itsensä ilmai-

sun, kokemusten ja elämysten vastaanottamisen. (Hakkola & Laitinen & Ovaska-

Airasmaa 1991, 8-9.)  

 

Taiteen avulla ihminen voi kasvattaa omia voimavarojaan ja oppia uusia ulottuvuuksia 

sekä huomata asioiden välisiä yhteyksiä. Taiteen kautta voidaan vastaanottaa ja havaita 

kauneutta, kuten myös vahvistaa emotionaalista ja esteettistä vastaanottokykyä sekä 

empatiakykyä. Itsensä tunteminen ja oman ainutlaatuisuutensa ymmärtäminen ovat tär-

keitä asioita, sillä jokainen ihminen tulisi nähdä arvokkaana ja ainutlaatuisena yksilönä, 

varsinkin kun nykypäivänä ympäristöstä saadut mallit ja stereotypiat voivat antaa mo-

nille väärää kuvaa, minkälainen ihmisen tulisi nykypäivänä olla. Lapsen ja aikuisen 

tasavertaisen vuorovaikutussuhteen saamiseksi tulisi olla rohkeutta tehdä ratkaisuja 

omasta näkökulmasta käsin. Lapselle on annattava mahdollisuus ottaa vastuu omasta 

elämästään ja hänet on otettava mukaan päätöksentekoon. Aikuisen tulisi myös kunni-

oittaa lasta asiantuntijana omassa elämässään, sekä hänen mielipiteitään ja ratkaisujaan. 

Lapsi havainnoi ja kokee koko ajan jotain uutta, jolloin aikuisella tulisi olla tärkeä taito 

tehdä lapselle keskustelun kautta kysymyksiä, jotka pistäisivät lapsen itse pohtimaan 

asioita ilman, että antaisi tälle valmiita vastauksia. (Hakkola & Laitinen & Ovaska-

Airasmaa 1991, 12–13.) 
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Taidekasvatusta voidaan varsinkin lasten kanssa harjoittaa leikin kautta, koska näin saa-

daan lapsen mielikuvitus liikkeelle. Leikin kautta lapsi heijastaa kokemuksiaan ja tieto-

jaan ympäröivästä maailmasta. Ympäristön tulisi tarjota puitteet itsenäiseen leikkiin ja 

omaehtoiseen kuvalliseen työskentelyyn, mutta ei kuitenkaan tarjota valmiita malleja. 

Mielenkiintoisen ympäristön tulisi olla käytännöllinen, mutta samalla tarjota erilaisia 

näkymiä, kiinnostavia muotoja ja värejä, jolloin houkuteltaisiin lapsia leikkiin, toimin-

taan ja yhdessä viihtymiseen. (Hakkola & Laitinen & Ovaska-Airasmaa 1991, 12–13.) 

 

Taidekasvatuksen lajeista kuvallinen ilmaisu on lasten kanssa työskenneltäessä käytän-

nöllisin tapa seurata lapsen kehitystä ja kuvista ilmenee myös lapsen kokemuksia, tun-

teita, kiinnostuksen kohteita ja kuvitelmia. Lasten tekemiä kuvia voidaan tarkastella 

erilaisista näkökulmista, kuten kehityksellisestä, ilmaisullisesta, esteettisestä ja taide-

kasvatuksellisesta näkökulmasta. Näin saadaan monipuolista tietoa lapsen persoonalli-

suudesta, suhteesta ympäristöön, tunne-elämästä ja tasapainoisuudesta. Tärkeä asia kui-

tenkin tulkitessa lasten teoksia on huomioida tilanne, jossa kuva on tehty ja lapsen it-

sensä antama sanallinen selitys kuvalle. Tätä varten aikuisella tulisikin olla harjaantu-

neisuutta kuvien tarkasteluun ja kysymysten esittämiseen, koska aikuinen kuitenkin 

katsoo kuvia omien suhtautumistapojensa ja aikuisuutensa läpi. Tärkeää on kuitenkin 

huomioida, että lapsen piirustukset ovat vain yksi osa lapsen toimintaa ja se tulisi näin 

ollen huomioida tarkastellessa lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. (Hakkola & 

Laitinen & Ovaska-Airasmaa 1991, 16–17.) 

 

Taidekasvatuksen pedagogisesta näkökulmasta tarkasteltuna lasten piirustukset antavat 

vihjeitä, milloin tarvitaan aikuisen ohjausta. Aikuinen voi ohjauksellaan herättää lapsen 

pohtimaan ja oivaltamaan erilaisia näkökulmia ja antaa rohkeutta tehdä asioita omalla 

tavalla. Ohjauksen avulla lapsi voi myös saada lisää sisältöä ja ilmaisukykyä kuvalliseen 

työskentelyyn. Tärkeää on rohkaista lasta rikkaaseen ilmaisuun, eikä asettaa rajoja tai 

antaa valmiita malleja miten tulisi työskennellä, koska jokaisella lapselle tulisi antaa 

mahdollisuus hakea omalla tavallaan ratkaisuja ja näkökulmia. Arempien lasten kohdal-

la varsinkin aikuisen antama tuki ja kannustus on tärkeää, koska nykypäivänä hiljaisem-

pi lapsi voi jäädä isoissa ryhmissä toisten jalkoihin, jolloin aikuisen olisi tärkeää huoma-

ta tällaiset tilanteet ja löytää lapsen kanssa yhdessä ratkaisuja. (Hakkola & Laitinen & 

Ovaska-Airasmaa 1991, 22.)   

 



21 
 

Tärkeintä taidekasvatuksessa on se, että toiminnan tulee lähteä lapsesta itsestään, hänen 

omasta aidosta mielenkiinnosta ja innostuksesta. Tällä ei kuitenkaan tarkoiteta sitä, että 

taidekasvatuksellinen vastuu siirrettäisiin pois aikuisilta, vaan onnistuneen ohjauksen 

kautta lapsi voi saada lisää motivaatiota ja siten voidaan myös lisätä omaehtoisen toi-

minnan kehittymistä. Aikuisen tuleekin tarjota lapsille sopivassa määrin kiinnostavia 

haasteita ja uusia elämyksiä, hyödyntäen käytössä olevia erilaisia materiaaleja ja kan-

nustaen lasta käyttämään omia aistejaan sekä mielikuvitustaan. Ilman haasteita tai mah-

dollisuutta uuden oppimiselle lapsen mielenkiinto ja innostus taiteita kohtaan voi laan-

tua helposti, jolloin kasvun ja kehityksen kannalta monet tärkeät kokemukset ja edelly-

tykset voivat jäädä saamatta tai kokematta. Toiminnan ei tarvitse joka kerta olla maata 

mullistavaa, vaan ideana olisikin lähteä pienemmästä osa-alueesta kohti isompia koko-

naisuuksia. (Hakkola & Laitinen & Ovaska-Airasmaa 1991, 31.)   

 

Taidekasvatuksessa aikuisen on tärkeää kiinnittää huomiota omaan suhtautumistapaansa 

taidetta kohtaan, koska monesti lapset kiinnittävät huomiota aikuisten asenteisiin, reak-

tioihin ja sanattomaan viestintään, eli kehonkieleen. Aikuinen, joka ei itse ole innostu-

nut tai koe esimerkiksi kuvataiteen tekemistä mielekkääksi, saattaa heijastaa omia tun-

temuksiaan lapsille, niin voidaanko tällöin lapseltakaan odottaa aitoa innostuneisuutta. 

Toiminnan tulisi olla mielekästä ja siinä tulisi antaa itselle aikaa ja tilaa olla kekseliäs, 

hassu ja erehtyväinen, eikä vähätellä omia taitojaan. Lapset oppivat monesti mallin 

kautta, joten on tärkeää heidänkin huomata, että myös aikuiset voivat erehtyä ja tehdä 

asioita väärin. Toinen tärkeä asia taidekasvatuksessa on se, että taidekasvatuksen kautta 

lapset niin kuin aikuiset voivat kasvaa yhdessä. Taiteen tekemisen kautta niin lapsi kuin 

aikuinenkin voi saada toiseltaan uusia kokemuksia ja näkökulmia, sekä sitä kautta kehit-

tyvät myös vuorovaikutustaidot. Näin aikuinen saa kuvaa lapsen ajatusmaailmasta ja 

samalla lapsi saa kokea yhteisiä hetkiä aikuisen kanssa, jolloin hän saa yksilöllistä huo-

miota ja kokee tulleensa kuulluksi. (Hakkola & Laitinen & Ovaska-Airasmaa 1991, 38–

40.)   

 

Jokainen lapsi on oma yksilönsä ja tämä tulisi huomioida suunnittelussa, samoin kuin 

lapsen kehitystaso ja henkilökohtaiset tarpeet. Lasten keskinäinen vuorovaikutus, ryh-

män koko, riittävä aika ja jokaisen lapsen huomioiminen ovat myös tärkeitä asioita 

suunnittelun kannalta. Suunnittelun tulee pohjautua lasten hyvään tuntemiseen, huomi-

oiden ja koostuen lasten mielenkiinnon kohteista ja ympäristöstä saaduista virikkeistä 
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sekä tekemisen tuottamasta elämyksen tunteesta. Suunnitelman tulee olla johdonmukai-

nen, mutta tärkeintä on kokeilemisen ja onnistumisen tunne, koska ilon ja huumorin 

kautta lapsi voi löytää taidekasvatuksen tarjoaman riemun ja uuden ulottuvuuden.  

(Hakkola & Laitinen & Ovaska-Airasmaa 1991, 49–50.)   

 

Taidekasvatuksessa, kuten Reggio Emilia -pedagogiikassakin, näkemistä pidetään tär-

keänä edellytyksenä kuvatessa elämyksiä tai tehdessä kuvataidetta. Aikuinen voi niin 

sanotusti ”auttaa lasta näkemään”, kun koetaan visuaalisia elämyksiä ja kun niitä lähde-

tään kuvaamaan. Lapsen kanssa aikuinen voi yhdessä ihastella ja keskustella näkemäs-

tään, mutta tärkeintä on kuitenkin lapsen oma kokemus tapahtumasta ja kuinka siten 

voidaan kasvattaa ja rikastuttaa lapsen tunne-elämää erilaisten kokemusten kautta. Elä-

mässä tapahtuvat tärkeät hetket ja niiden aikana koetut tunteet voivat heijastua lapsen 

tekemissä piirustuksissa, joiden kautta lapsi jäsentää kokemuksiaan sekä samalla kasvaa 

niiden myötä. Hyviä keinoja lasten kanssa työskenneltäessä ovat erilaisten satujen, ru-

nojen, tarinoiden ja retkien kautta saadut kokemukset, jotka rikastuttavat lapsen mieli-

kuvitusta. Mielikuvituksen rikastuttamisen ja luovuuteen kannustaminen ovat hyviä 

keinoja ylläpitää lapsen mielenkiintoa ja innostusta hankkia monipuolisia kokemuksia 

erilaisista tavoista työskennellä taiteen parissa. (Hakkola & Laitinen & Ovaska-

Airasmaa 1991, 58–59.)   

 

Taidekasvatuksessa on hyvä asettaa tiettyjä tavoitteita jokaista ikäluokkaa kohden, mut-

ta ongelmana piilee se, että kehitystasoja on vaikea määritellä ennakkoon jokaisen lap-

sen kohdalla. Keskeisimpinä tavoitteina nähdään kuitenkin mielikuvituksen ja esteetti-

sen kykyjen kehittäminen sekä lasten taiteellisten kykyjen kasvattaminen jokaisessa 

ikäluokassa. Näiden tavoitteiden kautta määräytyy varsinainen toiminta, jolloin työsken-

telyn aiheen ja valitun ilmaisutavan tulisi tukea toisiaan ja sopia samalla yhteen. Kuten 

kaikessa oppimisessa, taidekasvatuksessakin lähtökohtana on jokin ongelma ja yritys 

ratkaista sitä, jonka kautta lapsi oppii erilaisia ratkaisutapoja - ja taitoja. Tärkeänä pide-

tään myös kannustavaa ja innostavaa ilmapiiriä, sekä joustavuutta luovassa toiminnassa. 

Joustavuudella voidaan esimerkiksi tarkoittaa sitä, että lapsille annetaan mahdollisuus 

jatkaa työskentelyä myöhemminkin tai aiheen kautta voidaan lapsilla heränneiden aja-

tusten tai kysymysten myötä saada työlle jatkumoa. Jokaisella lapsella on oma tapansa 

löytää ratkaisuja taiteellisessa toiminnassa ja tähän tulisikin kannustaa antamalla tilaa ja 
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aikaa, sekä olemalla läsnä ja tukena niissä tilanteissa, jolloin lapsi saattaa tarvita aikui-

sen apua tai tukea. (Hakkola & Laitinen & Ovaska-Airasmaa 1991, 67–69.)   

 

Taidetta ja taidekasvatusta voidaan päiväkodeissa tehdä näkyväksi monin eri keinoin. 

Lähtökohtana tulisi kuitenkin olla ympäristön suunnittelu siten, että se mahdollistaisi ja 

houkuttelisi lasta erilaisten kuvallisten töiden tekemiseen. Työvälineiden tulisi olla las-

ten helposti saatavilla ja näitä välineitä voivat olla esimerkiksi monenkokoiset ja väriset 

paperit, laajat värivalikoimat ja erikokoiset siveltimet. Työskentelytilan tulisi olla avara 

ja valoisa, sekä siellä tulisi olla riittävän iso pöytä, jonka ympärille mahtuisi useampikin 

lapsi työskentelemään. Tärkeää on myös huomioida, kuinka paljon lapsi ottaa vaikuttei-

ta ympäristöstään eri aisteja käyttäen, joten aikuisen tehtävänä onkin huolehtia, että tila 

tarjoaisi monipuolisesti aineksia havainnoille. Päiväkodin lähialueelle tehtävät retket 

ovat myös oivallinen keino tutustua ympäristöön ja sen tarjoamiin taiteellisiin antimiin. 

Luonnon kautta lapsi voi tutustua kasveihin ja eläinten maailmaan, sekä retket metsiin 

tai rannalle rikastuttavat lapsen aisteja. Näitä kokemuksia ja havaintoja voidaankin mo-

nipuolisesti hyödyntää päiväkodilla esimerkiksi keskustellen yhdessä näkemästään ja 

kokemastaan, sekä jatkamalla työskentelyä askartelemalla tai piirtämällä. (Hakkola & 

Laitinen & Ovaska-Airasmaa 1991, 138.)  

     

Suomalaisissa päiväkodeissa taidekasvatus näkyy käytännössä lähinnä edelleen askarte-

luna. Askartelu on monessa päiväkodissa kausisidonnaista, joka tarkoittaa sitä, että esi-

merkiksi jouluisin askarrellaan tonttuja ja punatulkkuja ja talvisin lumiukkoja. Ja askar-

telussa on yhdessä tekemisen lisäksi kyse siitä, että lasten hienomotoriset taidot kehit-

tyisivät ja näin ollen heidän kouluvalmiutensa kasvaisivat. Tavoitteena on valmistella 

lapsia varsinkin esikoulussa koulumaailmaan. Kouluun valmistelu koetaan tärkeänä ja 

se voisi pahimmassa tapauksessa viedä huomion pois lapsen maailmankuvan avartami-

sesta sekä siitä kuinka voisi kannustaa lapsia luovuuteen ja luovaan ongelmanratkai-

suun. Toisaalta kunnallisissa päiväkodeissa päiväkotien toiminta on sidottu hyvin tiu-

kasti varhaiskasvatussuunnitelmaan ja jos taidekasvatuksen osa on siinä hyvin pieni, 

niin yksittäisten lastentarhaopettajien on vaikea lähteä tuomaan opetukseen lisää taide-

kasvatusta, jos he eivät ole saaneet asian tiimoilta koulutusta.  
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4. REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKKA 

 

 

4.1 Reggio Emilia -pedagogiikan synty ja näkemys lapsesta 

 

Reggio Emilian -pedagogiikka syntyi toisen maailmansodan jälkeen Pohjois-Italiassa 

Reggion kunnassa, joka sijaitsee Emilian maakunnassa. (Wallin 1990, 10.) Idea syntyi, 

kun kaupungin naiset halusivat rakentaa turvallisen päiväkodin lapsilleen. He houkutte-

livat nuoren Loris Malaguzzin ensimmäiseksi opettajaksi. Loris Malaguzzi kehitti yh-

dessä lasten vanhempien kanssa Reggio Emilia -pedagogiikan. (Suomen Reggio Emilia-

yhdistys ry, 2011.) 

 

Reggion kunta oli valmis ottamaan päiväkodit haltuunsa alusta alkaen, mutta katolinen 

kirkko ja maan hallitus vastustivat ajatusta. Katolinen kirkko oli aikaisemmin huolehti-

nut pienten lasten kasvatuksesta, eikä kirkko ollut halukas luopumaan siitä. Kunta on-

nistui saamaan päiväkodit haltuunsa vasta vuonna 1963. Samana vuonna Loris Mala-

guzzi asettui virallisesti Reggio Emilian päiväkotien ja kunnan päivähoidon johtoon. 

(Wallin 2000, 14–15.) 

 

Reggio Emilia -pedagogiikan lähtökohtina toimivat yhteisön arvot, joita ovat kaikki 

elämän sadat kielet, kuten oppiminen, ilo, leikki ja tunteet. Samoin lähtökohtina ovat 

myös moninaisuuden kunnioitus, demokratia ja osallisuus ja tietysti lasten ja aikuisten 

oikeus olla oman elämänsä tärkeimpiä toimijoita. (Suomen Reggio Emilia-yhdistys ry, 

2011.)  

 

Loris Malaguzzi loi näkemyksen, jonka mukaan lapsella on sata kieltä ja lapsella on 

oikeus ilmaista itseään kaikilla niillä kielillä. ( Wallin 2000, 13). Käsitys lapsen sadasta 

kielestä elää edelleen vahvasti Reggio Emilian -pedagogiikassa ja tämä toimii vahvasti 

myös pedagogiikan lähtökohtana. Sadalla kielellä viitataan lapsen mahdollisiin piilevin 

voimavaroihin ja rikkauksiin, jotka on löydettävä. (Wallin 1990, 14.) Loris Malaguzzi 

korosti erityisesti, että tieto on rikkautta ja sata kieltä ovat kokoajan alituisessa vuoro-

vaikutuksessa keskenään. Lapsen kyky ihmetellä ja hänen halunsa tutkia ovat edellytys 

oppimiselle. (Wallin 2000, 90.) 
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Loris Malaguzzin mukaan lapsia vähätellään yhteiskunnassa. Heitä pidetään pieninä ja 

hauraina olentoina, jotka ymmärtävät vain vähän ja jotka eivät ole vastuussa omista 

teoistaan tai puheistaan. Näin ollen myös lasten tarpeita pidetään vähäisinä. Reggio 

Emilia-pedagogiikassa on pyritty muuttamaan tämä käsitys niin, että he antavat lapsille 

pääroolin, työtehtäviä ja vastuuta niin usein kuin mahdollista. Tämän tarkoituksena on 

saada lapset hallitsemaan aikaa, tilaa ja esineitä, samoin kuin omia historioitaan, per-

soonallisuuksiaan ja muistojaan. Kun lapset vähitellen oppivat tämän, heidän kykynsä 

ottaa toiset lapset huomioon kasvaa, samoin kyky läheisyyteen, yhteistyöhön ja yksityi-

syyteen. (Wallin 1990, 57.) Lasten oikeuksien mukana tulee vastuu omista tekemisis-

tään, esimerkiksi tavaroiden laittaminen takaisin leikkien jälkeen. Menetelmän periaat-

teena käytetään kollektiivisuutta, joka tarkoittaa yhteisöllisyyttä sillä ihmissuhteet ja 

kommunikaatio ovat oleellista kehityksen kannalta. (Reggio Emilia pedagogiikka-

seminaari.) 

 

 Reggio Emilian näkemyksen mukaan lapsi kuuluu ennen kaikkea itselleen ja on oman 

elämänsä päätekijä. Lapsi nähdään perimän ja ympäristön yhteistuloksena, joka on syn-

tymästään asti kykenevä kommunikoimaan ympäristönsä kanssa. Lapsi on luonnostaan 

utelias, joten aikuisen tulee suhtautua hänen kysymyksiinsä kunnioittaen ja vakavasti. 

Lapsen oikeus on olla kulttuurisesti rikkaassa ympäristössä, joka tarjoaa virikkeitä hä-

nen ”kieliensä” kehittymiselle. Ympäristön tulee myös huomioida lapsi yksilönä. Nä-

kemyksien toteuttaminen käytännössä tarkoittaa sitä, että tarvitaan uusia oppimismalle-

ja, joiden perustana on vuorovaikutus. Lähtökohtana ei käytetä opettamista eikä alista-

mista, sillä ei ole olemassa lasta tai aikuista, joka tietäisi kaiken. Päiväkodin tulisi olla 

paikka, jossa jokainen saa olla kiinnostunut monista asioista ja siellä tulisi tiedostaa 

itsensä tärkeänä osana ympäröivää maailmaa. (Liimola & Voutilainen 1993, 34–35.) 

 

Reggio Emilia -pedagogiikassa aikuiset eivät opeta tietoa lapsille vaan lapset oppivat 

tietoa itse aikuisten innostamina. Tieto nähdään siis yksilöllisenä seikkana ja se muistut-

taa aikuisia näkemään lapset yksilöinä ryhmässä. (Wallin 1990, 87–88.)  

 

Reggio Emilia -pedagogiikan tärkeimmiksi työvälineiksi muodostuivat dokumentointi 

ja tutkiminen. Lapset ovat luonnostaan uteliaita ja he ovat kiinnostuneita kaikesta mah-

dollisesta maan ja taivaan välillä., joten Reggio Emilia -pedagogiikassa hyödynnetään 

lasten luontaista halua tutkia. Dokumentoinnin avulla taas seurataan lapsen kasvua ja 
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kehitystä ja toiminta tehdään kaikille näkyväksi. Dokumentoinnin avulla myös kasva-

tukseen osallistuvat aikuiset päiväkodissa voivat reflektoida omaa toimintaansa ja kehi-

tellä sen pohjalta uutta. Dokumentoinnin ansiosta myös vanhemmat ovat mukana las-

tensa kasvamisessa. (Suomen Reggio Emilia-yhdistys ry, 2011.)  

 

Käytössä olevia menetelmiä Reggio Emilia -pedagogiikassa on myös muun muassa yh-

teistyö vanhempien kanssa, prosessipohjainen oppimiskäsitys ja projektityöskentely. 

Tällöin myös oppimistila ja oppimisympäristön merkitys korostuvat. Yhteisessä käytös-

sä olevat tilat on oltava helposti muunneltavissa. Materiaaleina käytetään enimmäkseen 

luonnonmateriaaleja, eikä lapsille anneta valmiita materiaaleja ensisijaisesti, kuten esi-

merkiksi valmiita leluja. (Reggio Emilia pedagogiikka-seminaari.) 

 

 

4.2 Reggio Emilia -pedagogiikan näkemys kasvatuksesta ja aikuisen roolista 

 

Reggio Emilia-päiväkodeissa kasvatuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti lapsiläh-

töisyyteen. Aikuinen on tukena ja turvana, mutta pääsääntöisesti toiminta lähtee lapsista 

itsestään. Lasten osallisuudessa tulee kuitenkin huomioida lasten ikä ja kehitystaso il-

man, että kuormitetaan koko vastuu lasten harteille. Tämä toteutuu parhaiten kuuntele-

malla ja kunnioittamalla lasten näkemystä. (Ruokonen & Rusanen 2009, 11.) 

 

Lapsilähtöisyydellä tarkoitetaan lapsen yksilöllisyyden kunnioittamista, aitoa kuuntele-

mista ja kannustamista. Jokainen lapsi tulee nähdä omana arvokkaana yksilönä, jolla on 

omat tarpeet, tunteet ja mielipiteet. Niitä tulisi kunnioittaa ja rohkaista lasta ilmaise-

maan. Tärkeinä asioina pidetään myös rajojen asettamista, luottamusta, huolenpitoa ja 

kiinnostusta lapsen toimintoihin, sillä kasvatuksen tulee tapahtua lapsen näkökulmasta. 

Lapsilähtöisyydellä ei tarkoiteta kuitenkaan sitä, että lasta ei tietoisesti kasvatettaisi, 

vaan siinä otetaan huomioon lähtökohdat, jotka ovat lapsen näkökulma sekä lapsen 

edut. Lapselle tulee myös antaa aikaa leikkiin, lepoon ja rauhaan. Lapsilähtöisen kasva-

tuksen nähdään tukevan lapsen itsetuntoa sekä tulevaisuuden kannalta vaikuttavan ja 

edistävän koulussa suoriutumista ja yhteiskuntaan sopeutumista. (Hermanson 2008.) 

 

Lapsia autetaan pääsemään päärooliinsa antamalla heille erilaisia tehtäviä, jotka tuovat 

vastuuta. Esimerkiksi tavaroiden laittamista takaisin omille paikoilleen ei tehdä passiivi-
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sesti, vaan lasten tulisi sisäistää asioiden yhteys, kuten siistimällä tilan, saa enemmän 

tilaa uusille leikeille. Reggiolaiset eivät halua lasten omaksuvan ulkopuolelta tulevia 

rutiineja ilman, että he omaksuisivat asioiden yhteyden. Tämä periaate toimii myös las-

ten välisissä konflikteissa. Aikuinen pyytää pahoin tehnyttä lasta lohduttamaan sitä, joka 

hänen toimintansa seurauksena on pahoittanut mielensä. Lapsia ei pyritä suojelemaan 

liikaa esimerkiksi poistamalla ympäristöstä riskitekijöitä eikä estämällä heidän kokeilu-

jaan. Tarkoitus on saada lapset oppimaan. Esimerkiksi pienten hauraiden esineiden kä-

sittely vaatii varovaisuutta, jonka seurauksena lapset oppivat kunnioittamaan erilaisia 

asioita ja sitä kautta tulee myös pikku hiljaa kunnioitus omaa itseä ja toisia kohtaan. 

(Wallin 1990, 53.) 

 

Reggio Emilia-pedagogiikassa kaikki lähtee lapsesta, mutta myös aikuinen on suuressa 

roolissa. Reggiolaisuudessa aikuisen on oltava alati valppaana ilman, että olisi tiellä. 

Aikuisen tärkein tehtävä on kuitenkin kuunnella lapsia, sillä niin aikuinen saa hyödyllis-

tä tietoa lapsista ja heidän ajatuksistaan. Aidosti kuuntelemalla aikuinen oppii tunte-

maan lapset, mikä tekee lasten havainnoimisesta helpompaa. Esimerkiksi lasten osallis-

tuessa projekteihin, havainnointi on erityisen tärkeää, sillä aikuinen voi sen pohjalta 

tehdä jatkosuunnitelmia projektin etenemiseksi. Projekti etenee lasten ehdoilla, kun ai-

kuinen on ensin havainnoinut lapsia ja sitä kautta heitä kiinnostavia asioita. (Liimola & 

Voutilainen 1993, 39.) 

 

Käytännössä aikuisen tehtävänä on myös auttaa lasta ymmärtämään, mitä merkitystä on 

lapsen tekemillä asioilla. Lapset tutkivat ja luovat ja heidän kanssaan tulisi yhdessä 

päättää mitä tullaan tekemään ja millaisissa ryhmissä. Lapset otetaan tällä tavalla mu-

kaan suunnitteluun. Lapset kykenevät luovaan oppimiseen, joka tarkoittaa käytännössä, 

että vain mielikuvitus on rajana esimerkiksi materiaalien käytössä. Aikuisen tehtävänä 

on tarjota vaihtoehtoja lapsille ja esimerkiksi aamupiirissä keskustellaan lasten kanssa 

siitä, mitä kukin aikoo tehdä. Lapsia rohkaistaan käyttämään aikaisemmin opittua tietoa 

eteen tulleissa ongelmissa. Näin heitä rohkaistaan käyttämään muistikuvia ja mielikuvi-

tusta. (Reggio Emilia pedagogiikka-seminaari.) 

 

Aikuisen tehtävänä ei ole tehdä asioita lasten puolesta vaikka hän tarkoittaisikin sillä 

hyvää, sillä se voi tukahduttaa lasten spontaanisuuden ja luovuuden. Aikuisen tulee 

kannustaa, tukea, rohkaista ja tarvittaessa ohjata lapsia. (Liimola & Voutilainen 1993, 
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39–40.) Jokaisella asialla on historiansa, joten aikuisen tulee auttaa lapsia näkemään ja 

oivaltamaan aistiensa varassa asioiden kulttuurilliset, yhteiskunnalliset ja biologiset 

yhteydet. (Wallin 1990, 80.) Lasten tulee itse yrittää tehdä erilaisia asioita ja aikuisten 

tulee kannustaa heitä siinä. Lasten tulisi yrittää keksiä ratkaisuja esille tulleisiin ongel-

miin joko itsenäisesti tai muiden lasten kanssa keskustellen. Lapset eivät kuitenkaan ole 

pikkuaikuisia, vaan aikuisen tehtävänä onkin huomioida lasten kehitystaso jokaisessa 

pulmatilanteessa, jotta voi tarjota oikeanlaista tukea ja ohjausta lapsille. Jokaisella lap-

sella on oikeus tuoda oma näkökulmansa päiväkodin toimintoihin. (Liimola & Voutilai-

nen 1993, 39–40.) 

 

”Aikuiset, älkää hävittäkö kykyänne ihmetellä asioita.”-Loris Malaguzzi 

 

Loris Malaguzzi viittaa tällä yhteen aikuisen tehtävistä. Aikuisen tulisi ensin itse opetel-

la ihmettelyn ja havainnoimisen taito ennen kuin opettaa sitä lapsille. Ohjaamalla lapset 

havainnoimaan ja ihmettelemään ympärillä olevaa maailmaa, aikuinen pystyy luomaan 

rajattomat mahdollisuudet uusien asioiden ihmettelemiseen. (Liimola & Voutilainen 

1993, 40–43.)  

  

Reggio Emilia -pedagogiikassa korostuu yhteisöllisyys voimakkaasti. Tämän vuoksi 

onkin tärkeää, että aikuiset rohkaisevat lasten kasvavia ystävyyssuhteita. Lapset oppivat 

toisiltaan ja he harjoittelevat päiväkodissa herkkyyttä toisten lasten kuuntelemiseen. 

Avoimesti keskustelemalla ja kuuntelemalla toisiaan lapset oppivat vuorovaikutustaito-

ja, joita he tulevat tarvitsemaan elämässä.  (Wallin 1990, 49.) 

 

Reggio Emilia-päiväkodeissa työskentelevät aikuiset ovat omistautuneita työlleen. He 

käyttävät jokaisen hetken päivässä hyödyksi, sillä tehtävää riittää. Heidän tehtävänään 

muun muassa on täyttää lasten lomakkeita päivän tapahtumista ja valmistella uusia pro-

jekteja. Työntekijät työskentelevät tehokkaasti ja antaumuksellisesti lasten hyväksi. 

Omistautuneisuus näkyy kaikessa mitä he tekevät. Lisäksi työntekijät ovat täynnä luot-

tamusta työtänsä kohtaan ja he ovat valmiita panostamaan työhönsä entistä enemmän, 

jotta laatu pysyisi työssä hyvänä. (Wallin 1990, 53–54, 157.) 

 

Reggio Emilia -pedagogiikassa korostuu kuuntelemisen merkitys ja sillä tarkoitetaan 

kaikilla aisteilla tapahtuvaa pohtivaa kuuntelemista. Kuunteleva aikuinen antaa arvoa 
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lapsille ja lapset kokevat näin itsensä tärkeiksi. Lapsille välittyy tunne siitä, että heidän 

ajatuksensa ovat vakavasti otettavia ja dokumentoinnin arvoista. (Wallin 2000, 124.) 

 

Aikuisen tulee kehittää ja kyseenalaistaa omaa työtään ja työtapojaan koko ajan. Kokeil-

lakseen jotain uutta, aikuisen pitää muuttaa omia suunnitelmiaan ja tavoitteitaan ilman 

ennakkoluuloja. Parhaiten apua ja tukea päiväkodissa työskentelevä aikuinen saa kolle-

goiltaan. Keskustelemalla yhdessä kollegojen kesken ratkaisuja ongelmiin voi löytyä 

yllättävän helposti. Tämänkaltainen muutostyöskentely vaatii paljon energiaa ja se on-

nistuu jäsentelemällä omaa ajankäyttöä. Työn organisoiminen helpottaa työn määrää 

huomattavasti. Esimerkiksi Reggio Emilia-päiväkodeissa työntekijät jäsentelevät etukä-

teen milloin he tapaavat vanhempia, ovat lasten kanssa ja milloin suunnittelevat tulevia 

projekteja. Tämänkaltainen toiminta auttaa heitä olemaan päivän jokaisessa hetkessä 

100 % läsnä. (Liimola & Voutilainen 1993, 42–43.) 

  

Loris Malaguzzi korosti sitä seikkaa, että lapset ovat rikkaita. Lasten rikkaudella Mala-

guzzi viittasi siihen, että lapsilla on kyky ja halu heittäytyä haastaviin tehtäviin, jotka 

eivät ole pelkästään leikkiä vaan myös todellisuutta. Jotta lapset saisivat käyttää itses-

sään olevaa rikkautta, he tarvitsevat siihen samalla tavalla rikkaita aikuisia. Rikkaat 

aikuiset pystyvät auttamaan lapsia rakentamaan maailmaa, lasten omia arvoja, antamaan 

heille sopivia haasteita ja ylittämään aikaisempia rajojaan. ( Wallin 2000, 101.)  

 

Pääasiassa aikuisen tehtävänä on olla kuitenkin yhdessä lasten kanssa, kuten Italiassa 

sanotaan: ”il saperstare con i bambini.” (Wallin 1990, 155.) 

 

 

4.3 Organisaatio ja yhteistyö 

 

Reggio Emilia-päiväkodit ovat Italiassa kunnallisia päiväkoteja. Päiväkodit ovat oleelli-

nen ja tärkeä osa yhteiskuntaa. Päiväkodit eivät ole yhteiskunnasta eivätkä muista yhtei-

söistä irrallisia. Päiväkodeissa on erikseen vanhemmista koostuva neuvosto, joiden teh-

tävänä on hoitaa päiväkodin ulkopuolisia suhteita, kuten koordinointia muiden päiväko-

tien kanssa. (Wallin 1990, 35–35.) Neuvostoon kuuluu myös vanhempien lisäksi päivä-

kodin henkilökuntaa ja tavallisia kaupunkilaisia. Neuvoston sanavalta on suuri, joten 

käytännön järjestelyongelmat kuuluvat olennaisesti neuvoston tehtäviin. Neuvosto ei 
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vastaa yhteistyöstä vanhempien kanssa eikä päiväkodin toiminnan suunnittelusta. (Reg-

gio Emilia-video.) Neuvoston tehtävänä on valita lapset, jotka pääsevät Reggio Emilia-

päiväkotiin. (Wallin 1990, 35–36.) Neuvosto ottaa lapsia valittaessa huomioon sosiaali-

set ongelmat, mahdollisen kehitysvammaisuuden, yksinhuoltajuuden, vanhempien kuu-

kausitulot, työajat ja ydinperheen koot. Erityisesti yksinhuoltajien lapsille sekä kehitys-

vammaisille lapsille hoitopaikka järjestetään perustellusti. (Liimola & Voutilainen 1993, 

9.)  

 

Reggio Emilia-päiväkotien toiminta on kokonaisuus, jossa avainkäsitteinä ovat osallis-

tuminen ja yhteinen päätöksenteko. Yhteinen tavoite on kasvattaa lapsista oikeuksistaan 

tietoisia ja kyvykkäitä kansalaisia. Vanhempien neuvosto on erittäin hyvä keino saada 

vanhemmat mukaan päiväkodin toimintaan ja toiminnan suunnitteluun. Päätavoitteena 

on ollut luoda kokonaan uusi demokraattinen kulttuuri, jossa vanhemmat, pedagogit, 

tutkijat ja poliitikot saavat äänensä kuuluviin. (Wallin 2000, 105–110.)  

 

Italiassa Reggio Emilia-päiväkotien kunnallinen hallinto on moniulotteinen. Kunnan 

päivähoidon vastaava raportoi kaupungin valtuustolle ja hän tekee myös yhteistyötä 

pedagogisen ryhmän kanssa, joka koostuu 5-6 eri päiväkotien johtajista. Ja jokaisessa 

päiväkodissa työskentelee vielä atelierista. Atelierista on taidekoulutettu opettaja, joka 

auttaa lapsiryhmän aikuisia suunnittelussa ja dokumentoinnissa. (IECER 2011.)  

 

Suomessa eräässä Reggio Emilia –pedagogiikkaa soveltavassa päiväkodissa pedago-

giikkaa toteutetaan laajasti ja heillä on pedagogisia yhteistyöverkostoja Ruotsissa ja 

Italiassa. Ainoa yhteistyömuoto mitä he eivät toteuta aktiivisesti on yhteistyö kaupungin 

päättäjien kanssa. (Haastattelu 2012.) 
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5. REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKKA KÄYTÄNNÖSSÄ  

 

 

5.1 Projektityöskentelyn merkitys 

 

Ihminen kehittyy lapsi-iässä intensiivisimmin, joten silloin on mahdollisinta löytää ja 

hyödyntää näitä Malaguzzin mainitsemia sataa kieltä. Lapsen aika päiväkodissa on käy-

tetty hukkaamisen sijasta hyödyksi ja jotta oppiminen olisi mahdollisimman innostavaa 

ja inspiroivaa, lapset on useimmiten jaettu ikäryhmiin. Jokainen vuosi ja jopa jokainen 

päivä on yksi kokonaisuus, jonka kesken päiväkotiin ei voi tulla. Tällä estetään pedago-

gisen langan katkeaminen. (Wallin 1990, 13–14.)  

 

Päiväkodeissa työskennellään paljon erilaisten projektien kanssa. Projektit lähtevät liik-

keelle lasten omista kiinnostuksen kohteista ja projekti voi jopa saada alkunsa yhdestä 

lauseesta. Projektin aihetta käsitellään parista päivästä useampaan kuukauteen riippuen 

lasten mielenkiinnosta. Opettajat miettivät aiheen valinnan jälkeen aiheeseen liittyviä 

erilaisia aisteja hyödyntäviä ja stimuloivia toimintoja. Lapset sitoutuvat projektiin, sillä 

he ovat motivoituneita tutkimaan aihetta, joka heitä itseään kiinnostaa ja yleensä he jak-

savat työskennellä projektin alusta loppuun asti. Heille annetaan kuitenkin valinnanva-

paus, sillä päiväkodissa ei oleteta lapsen jaksavan työskennellä yhtäjaksoisesti projektin 

parissa. Projektien aikana aikuisen ei ole tarkoitus antaa valmiita vastauksia lapsille, 

vaan lapsen annetaan tutustua itse esiin nousseisiin asioihin. Päiväkodin arjessa lapset 

rakentavat maailmankuvaansa omien kokemuksien kautta. (Liimola & Voutilainen 

1993, 69–71.) Projektityöskentelyssä entinen tieto kohtaa uuden. Ei ole olemassa val-

miita jo suunniteltuja työvälineitä projekteja varten vaan jokaiselle projektille on pa-

rempi suunnitella uudet työvälineet, jotka vastaavat projektin tarkoitusta. (Reggio Emi-

lia pedagogiikka-seminaari.) 

 

Projektityöskentely tapahtuu yleensä pienryhmissä, joissa on 4-6 lasta. Lapset muodos-

tavat ryhmänsä itse ja aikuisen tehtävänä on huolehtia, että kukaan lapsista ei jää ryh-

män ulkopuolelle. Tarkoitus olisi saada lapset keskustelemaan keskenään projektin on-

gelmasta. Aikuinen voi pienillä kysymyksillä ja vihjeillä auttaa lapsia eteenpäin. Lasten 

eteneminen tapahtuu pikku hiljaa kokeillen ja keskustellen. Lapsiryhmät kertovat toisil-

leen edistymisestään ja voivat saada yleisen keskustelun kautta uusia vinkkejä ja ratkai-
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suja ongelmilleen. Ryhmätyöskentelyn myötä lasten sosiaalisuus kehittyy. Kaikkien 

lasten osallistuminen projektiin nähdään tärkeänä ja jokaisen lapsen työpanosta arvoste-

taan. Lapsia rohkaistaan käyttämään omia vahvuuksiaan ryhmätyöskentelyssä. (Liimola 

& Voutilainen 1993, 69–71.) 

 

Lasten sadalle kielelle ja ilmaisutavoille pyritään esittämään haasteita, jotta lasten op-

piminen etenisi rikkaalla ja dynaamisella tavalla eteenpäin. (Wallin 1990, 128.) Esimer-

kiksi taidekasvatuksessa lasten sataa kieltä pyritään käyttämään monin erilaisin työta-

voin, kuten musiikilla, tanssilla, kuvallisella ilmaisulla, käsillä tekemisellä ja draamalla. 

Monella eri ilmaisutavalla lapset voivat tuoda esiin erilaisia tunteitaan, kuten vihaa, iloa, 

surua ja riemua. Aikuisen tulisi osata antaa lapsille aikaa ja tilaa ilmaista itseään. Sen 

sijaan aikuisen tehtävänä ei ole tukahduttaa lapsia ja heidän tunteitaan. (Kalliala & 

Ruokonen 2009, 69.) 

 

 

5.2 Ympäristö kolmantena kasvattajana 

 

Lasten varhaiskasvatusympäristö muodostuu sosiaalisten, psyykkisten ja fyysisten teki-

jöiden kokonaisuudesta. Tällaiseen ympäristöön kuuluvat olennaisesti rakennetut tilat, 

lähiympäristö sekä käytettävät materiaalit ja välineet. Ympäristö tulisi olla siten jousta-

va, että sitä voisi muuttaa tarpeen vaatiessa toimintaa vastaavaksi. Tällainen hyvä var-

haiskasvatusympäristö haastaa lapset liikkumaan ja leikkimään sekä innostaa lapsia 

kehittämään omia taitojaan. (Varhaiskasvatuksen perusteet 2005, 17–18, 23.) 

 

Olennainen osa varhaiskasvatusta on myös lasten leikkiympäristön tietoinen luominen. 

Rikkaan leikkiympäristön luominen edellyttää kasvattajalta asiantuntemusta lasten leik-

kikulttuurista ja leikin kehitysvaiheista. Sisä- ja ulkotiloja suunniteltaessa tulisi ottaa 

huomioon lasten ikä- ja kehitysvaiheet ja sitä kautta myös erilaisien leikkien vaatimat 

väline-, tila- ja aikaratkaisut. (Varhaiskasvatuksen perusteet 2005, 22.) 

 

Reggio Emilia -pedagogiikassa ympäristö nähdään kolmantena kasvattajana, sillä ympä-

ristöllä koetaan olevan suuri rooli lapsen kehityksessä. Pelkästään ulkoiset muodot ja 

niiden tarjoamat rakenteet eivät ole oleellisia vaan se mitä kaikkea mahdollisuuksia ym-

päristöllä on tarjota lapsille ja heidän tutkijanmielelleen. (Liimola & Voutilainen 1993, 
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16.) Päiväkotien arkkitehtuuria ei ole suunniteltu rajoittamaan vaan ymmärtämään. Päi-

väkodeissa ei ole paljon käytäviä, sillä ihmistä ei haluta sulkea seinien sisälle, mutta 

siellä on kuitenkin mahdollisuus tarjota paikka, jossa on oikeus lepoon, rauhaan ja yksi-

tyisyyteen. Arkkitehtuurissa on näkyvissä Reggio Emilian ihanteita rakennusten muo-

dossa. Ympäristöstä pystyy helposti saamaan yleiskuvan, koska tilat ja toiminnat ovat 

integroitu. (Wallin 1990, 17.) Reggio Emilia-päiväkodeissa varsinkin pienten lasten tilat 

on suunniteltu silmällä pitäen lasten kehitystasoa ja liikkumista. (Wallin 2000, 27.) 

 

Suomalaisessa Reggio Emilia-päiväkodissa ympäristö koetaan vahvasti yhdeksi kasvat-

tajista. Ympäristön havainnointi yhdessä lasten kanssa on tärkeää ja ympäristöä tulisi 

muokata ja elävöittää lasten kehityksen ja toiminnan edistymisen myötä. Päiväkodissa 

ympäristöä muokataan säännöllisin väliajoin lasten tarpeiden mukaan. Henkilöstöä kou-

lutetaan asian tiimoilta ja päiväkodissa pidetään säännöllisiä pedagogisia keskusteluja 

koskien myös ympäristöä ja sen muokkausta. (Haastattelu 2012.) 

 

Reggio Emilia päiväkotien fyysinen ympäristö on tarkoin suunniteltu. Esimerkiksi Reg-

gio Emilia päiväkodeissa on vain yksi sisäänkäynti, josta kulkevat aikuiset, lapset ja 

heidän vanhempansa. Eteishalliin on sijoitettu kaikkien nähtäville informaatiotaulu, joka 

tiedottaa päiväkodin toiminnasta. Reggiolaiset ovat sitä mieltä, että on tärkeää tiedottaa 

vanhemmille päiväkodin toiminnasta, joten ilmoitustaulun on oltava kaikkien näkyvillä 

ja saatavissa koko ajan. Päiväkodin sydämenä pidetään päiväkodin keskellä sijaitsevaa 

keskushallia, joka kuvaa italialaista toria, ”piazzaa”. Piazza on elintärkeä italialaisessa 

kulttuurissa, sillä se on sosiaalisen kanssakäymisen keskus. Keskushalli on ilmava ja 

avara ja sieltä pääsee kulkemaan joka osastolle. Keskushalli rakentuu lasiseinistä ja kat-

toikkunoista, sillä sinne on haluttu luoda jännittäviä valoja ja varjoja, jotka ovat lasten 

tutkittavissa. (Liimola & Voutilainen 1993, 16–17.) 

 

Ateljeet ovat yksi olennaisista alueista päiväkodeissa. Se on lapsille heidän oma työpaja 

ja tutkimuspaikka, jossa he voivat toteuttaa kuvallista ilmaisuaan. Ateljeissa on paljon 

tilaa ympärillä ja huoneet ovat valoisia ja niistä voi olla jopa näköyhteys muualle päivä-

kotiin. Sieltä löytyy muun muassa suuret työpöydät, savenpolttouuni ja muu kuvan te-

kemiseen tarvittavat välineet. Ateljeen tilat on tarkoitettu lasten monipuoliseen kuvan 

tekoon ja tutkimiseen, joten ne ovat helposti muunneltavissa. (Liimola & Voutilainen 

1993, 18.)  
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Reggio Emilia päiväkotien fyysiseen ympäristöön kuuluvat olennaisesti myös peilit, 

vaikka itsensä katsomista peilistä on aina paheksuttu. Varoittavin esimerkki löytyy 

muun muassa Kreikan mytologiasta, jossa Narkissos rakastui omaan peilikuvaansa ja se 

koitui lopulta hänen kohtalokseen. Loris Malaguzzi kuitenkin kumoaa negatiiviset väit-

teet peilin myyteistä ja kertoo peilin olevan yksi pedagoginen väline itsensä näkemiseen 

ja minäkäsityksen selvittämiseen. Peilit mahdollistavat kommunikaatioväyliä jopa ihan 

pienissä lapsissa. (Wallin 1990, 23–25.)  

 

Aikuisen johdolla lapsi voi tutkia peilistä itseään kokonaisuutena ja oppia tiedostamaan 

oman kehonsa suhteita. Nämä asiat ovat tärkeitä minäkuvan hahmottamisessa. Peilit 

ovat helppoja käyttää ja niitä voi sijoittaa esimerkiksi lattiaan, kattoon tai seiniin. Täy-

tyy vain pitää huoli, että ne ovat lasten tasolla. (Liimola & Voutilainen 1993, 22.) 

 

Lapsilla ei ole syntyessään välitöntä yhteyttä oman ruumiin ja oman minän välillä. Peilit 

ovat todella hyvä keino tämän yhteyden saavuttamisessa. Esimerkiksi lasten kyky tun-

nistaa itsensä kasvaa, varsinkin kun he pystyvät näkemään itsensä eri ihmisten kanssa 

erilaisissa ympäristöissä, toiminnoissa, tunnetiloissa ja rooleissa. Peilit tarjoavat myös 

erilaisia leikkejä lapsille ja aikuisille. Voidaan esimerkiksi leikkiä kurkistusleikkejä pei-

lien kanssa, samoin kuin kulmapeileistä voi nähdä itsensä monesta eri peilistä yhtä ai-

kaa. Peilit ovat todellakin kätevä mutta hyvin väheksytty käyttöesine. (Wallin 1990, 23–

25.) 

 

Käytössä olevat materiaalit ovat esillä avoimissa hyllyissä, jotka ovat lasten ulottuvissa 

ja ne sisältävät muun muassa paljon luonnonmateriaaleja. Kierrätys ja jätemateriaalit 

ovat myös lasten käytettävissä. Käytännössä hyllyt pursuavat nappeja, simpukoita, ki-

viä, lehtiä, marjoja, foliota ja naruja. (Liimola & Voutilainen 1993, 27–28.)  

 

Käytännöllisin materiaali, jota lapset voivat työstää, on savi. Savi vastaa suoraan ja 

voimakkaasti kosketusaistiin ja se haastaa lapset kokeilemaan erilaisia asioita, kuten 

pilkkomista, venymistä, voiman kokeilua ja litistämistä. Savi vastaa lapsille heti peh-

menemällä ja lämpenemällä. (Wallin 1990, 59–61.) Savea käsitellessä lapsella työsken-

televät kosketusaistin kanssa yhtä aikaa näkö- ja hajuaisti. Saven muokkaaminen lisää 

myös motoriikan kehitystä, sillä savea muokatessa tulee tehtyä laajoja ja yksityiskohtai-

sia liikkeitä. (Liimola & Voutilainen 1993, 28.) 
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5.3 Dokumentointi 

 

Dokumentointi kuuluu olennaisena osana Reggio Emilia -pedagogiikkaan. Dokumen-

toinnin avulla voi seurata lasten kehitystä, arvioida omaa työtään ja pitää vanhemmat 

ajan tasalla päiväkodin tapahtumista. Päiväkotien toiminta on avointa ja julkista ja sitä 

ei missään nimessä tehdä suljettujen ovien takana. (Wallin 1990, 74–75.) Ihmisellä on 

rajallinen muisti, joten dokumentointi on tärkeää muistin tukemisen kannalta. Esimer-

kiksi, jos haluaa tarkastella päiväkodin toimintaa vuosien päästä, niin tämä onnistuu 

silloin dokumenttien avulla. (Liimola & Voutilainen 1993, 59.)  Kokonaisvaltaisesti 

dokumentoinnissa on siis kysymys oppimisprosessien havainnoimisesta ja ne ovat tar-

koitettu myöhempää tarkastelua varten. (Rintakorpi 2009, 85.) 

 

Olennaista lasten kehityksen kannalta on saada lapsille ”minä osaan”-kokemuksia, sillä 

ne ovat merkittäviä onnistumisen ja oppimisen kannalta. Asettamalla esille lasten työt, 

jotka ovat siivittäneet tällaisia onnistumisen hetkiä, annetaan samalla arvoa lasten töille. 

Työt ja niiden tekovaiheet myös dokumentoidaan säännöllisin väliajoin erilaisin kei-

noin, jolloin dokumentointi osoittaa erittäin hyvin lasten oppimisen ja kehittymisen. 

(Karppinen 2009, 56.) 

 

Lasten oppimiskokemukset on mahdollista dokumentoida kirjaamalla, nauhoittamalla, 

valokuva- ja videokameralla, piirtämällä ja haastattelemalla. Dokumentoinnin avulla 

voidaan määrittää koko prosessin kaari. Prosessin kaaresta tulee näkyviin mistä kaikki 

lähti, mitä tehtiin, keksittiin ja mitkä asiat koettiin haasteelliseksi. (Rintakorpi 2009, 

85.) Esimerkiksi nauhuria käyttämällä voidaan seurata lasten sosiaalisten suhteiden ke-

hitystä ja erilaisia tunnetiloja, kuten surua, pelkoa ja iloa. Nauhurin käyttö antaa myös 

aikuiselle tilaisuuden kirjata ylös havainnointejaan siitä, mikä osuus ympäristöllä on 

työskentelyn tai leikin kulkuun. Tällainen tapa mahdollistaa monien lasten havainnoimi-

sen yhtä aikaa, jos on käytössä jonkinlainen käyttäytymislomake. Monipuolisinta aineis-

toa saa videoimalla lapsia videokameralla. Videokamera tallentaa toiminnan tarkasti 

videolle ilman, että aikuisen tarvitsee itse olla kameran takana. Näin aikuinen pystyy 

olemaan täydellisesti läsnä lasten kanssa. (Liimola & Voutilainen 1993, 62.) Dokumen-

toinnit ovat suoranaisesti työmateriaalia päiväkodissa työskenteleville aikuisille, joista 

voi selvitä miten lasta tulisi parhaiten tukea yksilöllisesti ryhmässä ja millaisia etene-
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miskeinoja lapset valitsevat oppiakseen ja miten heidän oppimisprosessinsa etenevät. 

(Wallin 2000, 127.) 

 

Dokumentointi näkyy päiväkodin arjessa siten, että jokaiselle lapselle kerätään doku-

mentointikansio, johon liitetään aineistoa koskien lasta itseään ja hänen ryhmäänsä. 

Henkilökunta käyttää aikaa ja vaivaa päivittäin siihen, että he saavat jokaiselle lapselle 

kirjattua erikseen tietoa projekteista, retkistä, näyttelyistä, juhlista sekä lasten käymistä 

keskusteluista. Henkilökohtaiseen dokumenttikansioon talletetaan myös lasten omia 

töitä. Dokumenttikansioista on nähtävissä myöhemmin lasten kokonaisvaltainen kehi-

tys. Periaatteessa kansioihin kirjataan kaikki mitä lapsille tapahtuu Reggio Emilia-

päiväkodin maailmassa. (Liimola & Voutilainen 1993, 60.)  Reggiolaiset päiväkodit 

pitävät tärkeänä sitä, että jokaisesta lapsesta jää jälki päiväkotiin. Lapset saavat viedä 

koteihinsa tekemiään töitä, mutta osa niistä jätetään päiväkotiin. Lapset kokevat tämän 

arvokkaana, että heistä jää muisto elämään päiväkotiin sieltä lähtemisen jälkeenkin. 

(Liimola & Voutilainen 1993, 61.) 

 

Dokumentointi ei ole pelkästään keino havainnoida lapsia ja heidän kehitystään vaan se 

on myös työväline aikuisen työn kehittämiselle. Dokumentointia ei kuitenkaan voi aloit-

taa milloin tahansa, vaan aikuisen on ensin löydettävä itselleen sopiva dokumentointi-

menetelmä, jotta voi välittää muille omat käsitykset tapahtuneesta. Harjoitusta vaatii 

erityisesti se, että voi havainnoida lapsia tehden muistiinpanoja samalla kun toimii itse 

aktiivisesti heidän kanssaan. (Wallin 2000, 126.) 

 

Ihanne dokumentointitilanne olisi sellainen, jossa olisi mukana kaksi aikuista, jotta ai-

kuiset voisivat purkaa keskenään tapahtumien kulun ja kirjata sen ylös. Kirjaamisen 

täytyisi tapahtua joko tapahtuman aikana tai heti sen jälkeen. Yleisin dokumentoinnin 

väline on muistiinpanojen kirjoittaminen sekä pienten luonnosten piirtäminen. Doku-

mentoinnit säilyvät konkreettisina todisteina prosesseista, joissa lapset ja aikuiset ovat 

mukana. Dokumenteista tulee ilmi myös aikuisen toiminta lapsiryhmässä, joten sitä voi 

käyttää oman työnsä kehittämiseen, esimerkiksi pohtimalla mitä olisi voinut tehdä toi-

sin, mikä toimi hyvin ja mikä ei toiminut. Dokumentoinnin avulla voi myös pohtia mi-

ten voisi käyttää aikuisen vahvuuksia paremmin. (Wallin 2000, 127–128.)  
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Aikuinen pystyy dokumentteja reflektoiden selvittämään miten yksittäiset lapset toimi-

vat, miten he työskentelevät ja kehittyvät oppimisessaan. Sen pohjalta aikuiset voivat 

kehittää omaa toimintaansa, sisältöjä ja menetelmiä, jotta he voivat kokonaisvaltaisesti 

tukea lapsen kasvua ja oppimista. (Rintakorpi 2009, 86.)  

 

Päiväkodissa työskentelevän aikuisen tärkeimpiä tapoja kasvaa ammatillisesti ovat kes-

kustelut, vastakkainasettelut ja erilaiset näkökulmat, joita saa vuorovaikutuksessa mui-

den aikuisten kanssa. (Wallin 2000, 127–128.) Päiväkodin työntekijöiden täytyy tietää 

mitä ja miten dokumentoidaan, jotta kaikki voivat toimia yhteistyössä yhdessä. Työnte-

kijöiden olisi hyvä kyetä syvällisiin keskusteluihin ja jotta tämä olisi mahdollista, työ-

ilmapiirin on oltava avoin, luottamusta herättävä ja kannustava. Työntekijöillä tulee olla 

myös halu oppia uutta ilman, että pelkää mahdollisia virheitä. Toimiva työyhteisö mah-

dollistaa kokonaisvaltaisen dokumentoinnin. (Rintakorpi 2009, 87.) Kaikki tämä on 

jatkuvaa työhön sisältyvää jatkokoulutusta (Wallin 2000, 127).  

 

Dokumentoinnin avulla aikuinen pystyy hiomaan omia työtapojaan entistä paremmiksi. 

Se paljastaa ja pakottaa heittämään pois vanhentuneet ja toimimattomat menetelmät ja 

kehittämään tilalle uusia tapoja toimia. Pedagogiikasta tulee elävä prosessi, jos aikuinen 

kehittää koko ajan itseään ja työtään. Muuttuva maailma vaatii muuttuvan pedagogii-

kan. (Wallin 2000, 127–128.) 

 

Reggio Emilia-päiväkodeissa lasten vanhemmat nähdään suuressa roolissa. He ovat 

lastensa asiantuntijoita ja he toimivat aktiivisesti lastensa elämässä. Reggio Emiliassa ei 

kiinnitetä huomiota vain lapsiin vaan myös hänen koko perheeseensä. (Puurula 2007, 

94.) Yhteistyö päiväkodin ja lasten vanhempien välillä on tärkeää, sillä vanhemmat saa-

vat dokumentoinnin avulla olla mukana lastensa päivässä, kun taas työntekijät saavat 

palautetta työskentelystään vanhemmilta. Vanhemmilla on oikeus tietää ja osallistua 

päiväkodin toiminnan suunnitteluun. Kaikilla vanhemmilla ei tietenkään ole nykyään 

aikaa osallistua täysin päiväkodin toimintaan, joten heitä varten päiväkodissa on ole-

massa ilmoitustaulu, joka tiedottaa ajankohtaisista projekteista, kokouksista ja sillä on 

myös esillä kutsuja erilaisiin tapahtumiin. Taululta löytyvät myös lasten ja henkilökun-

nan kuvat ja tiedot. (Liimola & Voutilainen 1993, 65–67.) 
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Dokumentointi tuodaan lähelle lasten vanhempia ottamalla heidät mukaan suunnitte-

luun. Vanhemmat saavat osallistua eri projektien suunnitteluun ja heiltä kysytään usein 

mielipiteitä projektien tarpeellisuudesta. (Liimola & Voutilainen 1993, 67.) Dokumentit 

ovat apuna keskusteluissa lasten vanhempien kanssa. Dokumenteista käy ilmi lasten 

kehittyminen ja niistä voi havainnoida ja arvioida lasten varhaiskasvatuksen edistymis-

tä. Parhaimmassa tapauksessa dokumentit saavat aikaan hedelmällisen keskustelun van-

hempien ja työntekijöiden välille. Yhteinen reflektointi tuo uusia näkökulmia lasten 

kehitykseen ja ne täydentävät lasten oppimisprosessin ymmärtämistä niin työntekijän 

kuin vanhemmankin näkökulmasta. (Rintakorpi 2009, 86.)  

 

 

5.4 Kokemuksemme pitämistämme sovelletuista tuokioista 

 

Pidimme opinnäytetyömme puitteissa lapsille kaksi toimintatuokiota, joiden tarkoitus 

oli testata oppimaamme. Teimme ensin tuokioista kirjalliset suunnitelmat ja arvioimme 

suunnitelmat etukäteen. Teimme lisäksi tuokioiden välissä muistiinpanoja muistin tu-

kemiseksi ja tuokioiden jälkeen arvioimme, että miten toiminta oli loppujen lopuksi 

mennyt. Tekemämme tuokiosuunnitelmat (Liite 2.) ja tuokioiden arvioinnit (Liite 3.) 

löytyvät opinnäytetyömme liitteistä. 

 

Ensimmäisessä toimintatuokiossa aiheenamme oli marjasosemaalaus. Yritimme luoda 

lapsille elämyksiä, jotka he saisivat tunto-, maku- ja näköaistien kautta. Omiksi tavoit-

teiksi otimme mahdollisimman vähäisen ohjaamisen, toiminnan havainnoimisen, mie-

lenkiintoisen ilmapiirin luomisen ja dokumentoimisen. Lisäksi halusimme luoda lapsille 

positiivisen kokemuksen. Etenimme suunnitelman mukaisesti. Keräsimme ryhmän saa-

puessa kaikki kokoon ja esittelimme itsemme lisäksi tulevan tuokion sisällön. Olimme 

jakaneet omat roolimme jo etukäteen. Sovimme, että toinen ohjaa toimintaa ja toinen 

taas dokumentoi tapahtuman. Esittelimme lapsille välineet, joilla tulisimme työskente-

lemään. Esittelimme mustikat ja kankaan, jolle maalaisimme mustikoiden mehua hyö-

dyntäen kuvia. Tarkoituksena olisi ollut, että lasten rohkaistuessa jättäisimme ohjauksen 

mahdollisimman vähälle, jotta lapset saisivat kokeilla vapaasti marjasosemaalausta. 

Olimme ottaneet huomioon lasten mahdollisen arkuuden ja varautuneet siihen siten, että 

itse mallinsimme ensin toimintaa ja jos se ei riittäisi, olimme valmiit osallistamaan las-
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ten vanhemmat toimintaan mukaan, jotta lapsella olisi tuki ja turva lähellä. Käytimme 

tätä toimintasuunnitelmaa joka ryhmän kanssa.  

 

Marjasosetoimintatuokio meni jokaisen ryhmän kanssa hyvin. Jokainen lapsi osallistui 

toimintaan enemmän tai vähemmän ja jokaisen ryhmän yhteisestä maalauksesta tuli 

todella hieno (Kuva 1.). Vaikka olimme tehneet etukäteen tuokiosuunnitelman, niin 

emme pysyneet siinä kuitenkaan aivan kirjaimellisesti. Huomasimme, että tilanteet eli-

vät koko ajan, joten luontaisesti suunnitelmamme muuttui koko ajan, mutta emme anta-

neet sen häiritä.  

 

 

Kuva 1. Ensimmäisen ryhmän tuotos. 

 

Toinen toimintatuokio sisälsi eräänlaisen elämyshuoneen. Tavoitteenamme olivat tällä 

kertaa elämyksen luominen lapsille ja heidän mielikuvituksensa ja aistiensa herättämi-

nen. Omia henkilökohtaisia tavoitteitamme olivat oikeanlaisen tunnelman ja ilmapiirin 

luominen ja eläytyminen. Alkuperäiseen suunnitelmaan kuului se, että keräisimme lap-

set luokkahuoneeseen, jossa vetäisimme heille pienen leikin, joka auttaisi heitä virittäy-

tymään tulevaan toimintaan. Leikissä olisimme lähdössä retkelle taikametsään ja sinne 

meidän pitäisi pukeutua oikein, joten ”pukisimme” vaatteet ja tarvikkeet päällemme 

eleillä. Jälleen kerran meidän työnjako jaettiin siten, että toinen ohjaa tuokiota, niin toi-

nen dokumentoi kaiken sillä aikaa. Leikin jälkeen lapset ohjattaisiin elämyshuoneeseen. 
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Ajattelimme varata lapsille aikaa siihen, että he tottuisivat rauhassa ympäristöön ennen 

kuin aloittaisimme seuraavan leikin. Seuraavaksi leikiksi olimme suunnitelleet ”leijonaa 

mä metsästän”-laululeikin. Leikin jälkeen olisi rauhoittumisen vuoro ja alkaisimme 

tarkkailla ympäristöä siten, että toinen meistä alkaisi kysellä lapsilta, mitä metsässä nä-

kyy. Esimerkiksi, kysymällä ”näkyykö täällä puita?” ja lasten tulisi näyttää meille, mistä 

puita löytyy. Tämän pienen leikin jälkeen ottaisimme esiin hierontapallot ja mallin-

taisimme itse miten niitä voi käyttää. Pyytäisimme lapsia miettimään miltä heistä tun-

tuu, kun heitä hierotaan pallolla. Tarkoituksena olisi tuottaa lapsille rentouttava hetki 

taikametsässämme ennen kuin päästäisimme heidät takaisin. 

 

Suunnitelmamme muuttui tilanteiden mukaan. Loppujen lopuksi meidän piti käyttää 

tekemäämme suunnitelmaa vain runkona, sillä tilanteet muuttuivat koko ajan ja meidän 

piti soveltaa ideoita jatkuvasti. Jokaisen ryhmän kanssa jokainen tuokio oli erilainen. 

Esimerkiksi yhden ryhmän osallistuminen oli hyvin passiivista, kun taas toinen ryhmä 

osallistui aktiivisesti mukaan toimintaan. Ryhmien lasten ikäjakauma oli suuri ja se nä-

kyi siten, että osalle lapsista suunnittelemamme toiminta oli liian helppoa ja osalle liian 

vaikeaa. Olimme ottaneet tämän huomioon siten, että luotimme luomaamme ympäris-

töön ja siihen, että jos pienimmät eivät osallistuisi toimintaan, niin ainakin he voisivat 

rauhassa tutkia ympäristöä. Osa lapsista tutkikin ympäristöä aktiivisesti (Kuva 2.). 

 

 

Kuva 2. Lapsi tutkii ympäristöä itsenäisesti toiminnan aikana. 



41 
 

Vaikka osa lapsista ei osallistunutkaan meidän toimintaamme, pidimme kuitenkin tär-

keänä lasten omia tutkimusretkiä emmekä kieltäneet heitä.  Tunnelman luominen ja 

ylläpitäminen oli hyvin tärkeää ja yksi päätavoitteistamme toteutui oikein hyvin. Tar-

koituksemme oli saada lasten mielikuvitus liikkeelle ja saimmekin metsämme henkiin 

keskustelemalla paljon lasten kanssa. Havaitsimme toiminnan aikana myös, kuinka tär-

keää meidän oma tavoitteemme, eläytyminen, loppujen lopuksi oli. Eläytymällä ensin 

itse, lapset uskalsivat seurata esimerkkiämme ja hekin lähtivät leikkiin mukaan. Esimer-

kiksi osalla lapsista mielikuvitus alkoi lentää jo niin lujaa, että yksi lapsista pelkäsi oven 

taakse jäänyttä leijonaa ja toiset lapset uskoivat näkevänsä keijuja. Onnistuimme herät-

tämään lasten mielenkiinnon ja mielikuvituksen ja koimme sen hyvin palkitsevaksi. 

Lapset muun muassa rohkaistuivat tutkimaan ympäristöä omin päin (Kuva 3.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Lapsi tutkii kiinnostuneena tuulikelloa. 

 

Jouduimme suunnitelmastamme huolimatta keksimään uusia leikkejä, sillä joidenkin 

ryhmien kanssa kävi siten, että kaikki leikit oli leikitty, vaikka he olivat vasta saapuneet 

taikametsäämme. Alkuperäisessä suunnitelmassamme oli suuri puute. Suunnitelmassa ei 

ollut esimerkiksi lainkaan mainintaa siitä, kuinka voisimme saada toimintamme enem-

män sellaiseksi, että se lähtisi itsensä lapsen kiinnostuksen kohteesta. Tällainen tilaisuus 

tarjoutui kuitenkin toiminnan aikana, kun yksi lapsista kiinnostui lattialla olevista puista 

niin paljon, että hän halusi kerätä niitä. Siitä keksimme, että lapset voisivat kerätä polt-
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topuita ”nuotioon” jonka äärelle me kaikki voisimme istua. Sitten istuimme nuotion 

ääreen ja jatkoimme juttua siitä eteenpäin. Huomasimme monta puutetta jälkeenpäin, 

mitä olisimme voineet tehdä enemmän ja mitä vähemmän. Pääasia kuitenkin oli, että 

lapset näyttivät viihtyvät ja onnistuimme ainakin hieman siinä, että lasten mielikuvitus 

heräsi. 
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6. ANALYYSI 

 

 

6.1 Tutkimusmatkan tulokset 

 

Lähdimme opinnäytetyössämme selvittämään miten voimme tulevina sosionomeina 

tuoda Reggio Emilia -pedagogiikkaa päiväkoteihin ja miten voimme soveltaa kyseistä 

pedagogiikkaa. Olemme käyttäneet näitä 2 kysymystä tutkimuskysymyksinämme koko 

opinnäytetyöprosessin ajan. Olemme tulleet siihen tulokseen, että Reggio Emilia -

pedagogiikkaa ei voi tuoda täysin sellaisenaan suomalaiseen päiväkotiin vaan sitä pitää 

soveltaa. Reggio Emilia -pedagogiikka on lähtöisin Italiasta, joten se on rakentunut 

vahvasti italialaisen kulttuurin ympärille. Suomalainen ja italialainen kulttuuri eroavat 

huomattavasti toisistaan. Siinä missä italialaiset ovat eloisia ja puheliaita, suomalaiset 

ovat taas enemmän pidättäytyväisiä ja syrjään vetäytyviä. Meillä on kuitenkin keinoja 

tuoda Reggio Emilia -pedagogiikkaa päiväkoteihin soveltaen sitä. Soveltamisella tarkoi-

tamme sitä, että voimme ottaa pedagogiikasta tiettyjä piirteitä, esimerkiksi ohjaustilan-

teisiin.  

 

Reggio Emiliassa on todella hyvää se, miten lapset selvittävät itse asioita keskustelemal-

la keskenään ja aikuisen kanssa. Aikuinen ei anna lapsille valmiita vastauksia, vaan 

rohkaisee lapsia tutkimaan asiaa. Tällöin lapset voivat keskenään selvittää pulmatilan-

teita keskustellen ja uusia ratkaisuja ja näkökulmia etsien. (Liimola & Voutilainen 1993, 

39–40). Tämänkaltaista keskustelukulttuuria voisi tuoda enemmänkin päiväkoteihin 

esimerkiksi pienryhmätyöskentelyn kautta. Tällöin aikuinen kykenisi ottamaan huomi-

oon jokaisen lapsen yksilönä, mikä on todella tärkeää Reggio Emilia -pedagogiikassa. 

Huomioimalla jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet, henkilöhistorian ja mielenkiinnon 

kohteet, aikuinen kykenee parhaiten tukemaan lasten kasvua ja kehitystä. Lisäksi huo-

mioimalla lasten mielenkiinnon kohteet, aikuinen pystyy suunnittelemaan lapsille entis-

tä mielenkiintoisempia ja elämyksellisempiä tehtäviä ja projekteja. Suurissa lapsiryh-

missä lasten yksilöllisyys voi jäädä helposti huomioimatta, joten pienryhmätyöskentely 

antaa mahdollisuuden lasten yksilöllisyyden huomiointiin. Tulimme siihen johtopäätök-

seen, että lopulta voimme tuoda Reggio Emilia -pedagogiikkaa parhaiten esille pien-

ryhmätyöskentelyssä. Toisaalta päiväkodeissa, joissa on suuret lapsiryhmät ja vähän 
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henkilökuntaa on haastavaa viedä tämänkaltaista ajattelua läpi, sillä kysymykset riittä-

vistä resursseista ja ajanpuutteesta nousevat varmasti esille.  

 

Reggio Emilia -pedagogiikalle on ominaista erilaiset projektit lasten kanssa. Projektit 

lähtevät aina liikkeelle lasten omista mielenkiinnon kohteista, jolloin lapsilla riittää mo-

tivaatiota ja pitkäjänteisyyttä työskennellä projektin loppuun asti. (Liimola & Voutilai-

nen 1993, 69–71). Tätä voisi käyttää soveltaen myös suomalaisissa päiväkodeissa. Esi-

merkiksi ottamalla lapset mukaan suunnitteluun ja rakentamalla aiheen lasten omista 

mielenkiinnon kohteista, lapset oppisivat projektien edetessä ottamaan toisensa huomi-

oon, pitkäjänteisyyttä ja herkkyyttä toisten kuulemiselle. Lisäksi lasten mielenkiintoa ei 

tukahduteta antamalla valmiita malleja vaan lapsia kannustetaan tutkimaan ja kokeile-

maan asioita itse. Lapset oppisivat tällöin, että asioita voi ratkaista monella eri tavalla. 

Esimerkiksi olemme itse huomanneet omissa työskentelytavoissamme sellaisen puut-

teen, että sen sijaan että haastaisimme lapset tutkimaan ja pohtimaan asioita, annamme-

kin itse heille välittömästi vastauksen kysymykseen, jolloin lasten mielenkiinto yleensä 

sammuu.  

 

Reggio Emilia -pedagogiikassa lapsilähtöisyys on toiminnan yksi avaintekijöistä. Lapsi-

lähtöisyys tarkoittaa lapsen yksilöllisyyden kunnioittamista, kannustamista ja aitoa 

kuuntelemista. Jokainen lapsi tulisi nähdä yksilönä, jolla on omat tunteet, mielipiteet ja 

tarpeet. (Hermanson 2008.)  

 

Lapsilähtöisyydessä pyritään antamaan lapsille heidän ikänsä mukaisesti vastuuta ja 

tehtäviä sekä lapset otetaan kokonaisvaltaisesti suunnitteluun mukaan. Suomessa on 

kuitenkin totuttu aikuisjohtoiseen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen, joten ajatus 

lasten osallistamisesta kokonaisvaltaiseen suunnitteluun voi tuntua vieraalta. Esimerkik-

si me emme olisi täysin valmiita ottamaan tämänkaltaista toimintatapaa käyttöömme 

ainakaan heti, kun astumme työelämään, sillä olemme itsekin kasvaneet tällaisessa ai-

kuisjohtoisessa ilmapiirissä.  

 

Reggio Emilia -pedagogiikassa koetaan ympäristön olevan yksi kasvattajista, sillä ym-

päristö voi tarjota lapsille ja heidän tutkijamielelleen lukemattomia mahdollisuuksia 

(Liimola & Voutilainen 1993, 16). Päiväkodit ovat rakennettu siten, että ne auttavat 

ymmärtämään rajoittamisen sijaan (Wallin 1990, 17). Reggio Emilia päiväkotien fyysis-
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tä ympäristöä muokataan säännöllisesti lasten tarpeiden mukaan (Haastattelu 2012). 

Pohdimme kuinka voisimme vaikuttaa tulevissa työpaikoissa tähän asiaan ja esille nou-

sivat käytännön järjestelyongelmat. Esimerkiksi emme voi uusina työntekijöinä mennä 

päiväkoteihin ja ruveta muuttamaan päiväkodin fyysisiä tiloja Reggio Emilia -

pedagogiikan ihanteiden mukaisiksi, eikä tällainen olisi välttämättä edes mahdollista-

kaan. Ymmärrämme, miten tärkeä rooli ympäristöllä on lapsen kasvussa ja kehitykses-

sä, mutta päiväkotien tilat ja ympäristö voivat sijaita esimerkiksi vanhassa omakotita-

lossa, jolloin tilat ovat rajalliset ja ympäristön muokkaaminen ei onnistu. Haluaisimme 

silti tulevaisuudessa kokeilla millaista olisi jos, saisimme osallistua säännöllisiin peda-

gogisiin suunnittelupalavereihin koskien ympäristöä ja sen muokkausta. 

 

Yksi Reggio Emilia -pedagogiikan työvälineistä, jonka haluamme ehdottomasti tuoda 

mukanamme työelämään on dokumentointi. Dokumentointi on oiva väline lasten kehi-

tyksen seuraamiseen, oman työn arviointiin ja vanhempien pitämiseen ajan tasalla päi-

väkodin tapahtumista (Wallin 1999, 74–75). Dokumentointi on hyvin tärkeä muistin 

tukemisen kannalta, sillä sen avulla voi tarkastella monia vuosia sitten tapahtuneita asi-

oita (Liimola & Voutilainen 1993, 59). 

 

Dokumentointi on kohtaamissamme päiväkodeissa ollut hyvin puutteellista. Dokumen-

tointia voi käyttää hyväksi monessa eri asiassa. Yksi tärkeimmistä asioista on lasten 

kehityksen dokumentointi. Tämä toimisi myös hyvänä keinona päiväkodin henkilökun-

nan ja lasten vanhempien välillä esimerkiksi vasu-keskusteluissa. Vanhemmat saisivat 

kokonaisvaltaisemman kuvan lastensa ajatusmaailmasta ja arjesta päiväkodissa. Lisäksi 

dokumenteista olisi helpommin havaittavissa lasten kehitys ja kasvu. Monissa päiväko-

deissa on käytössä kasvun kansiot, joihin kerätään lasten tekemiä töitä ja valokuvia lap-

sista, mutta liian monissa päiväkodeissa ei ole edes tätä dokumentoinnin keinoa käytös-

sä. Useissa päiväkodeissa vedotaan tässäkin asiassa ajanpuutteeseen, vaikka todellisuu-

dessa jos kaikki panostaisivat tähän, dokumentointi sujuisi helpommin. Jos käy niin, 

että olemme tulevaisuudessa tämän asian kanssa yksin, niin olisiko mahdollista, että 

joutuisimme suorittamaan dokumentointia koko ajan yksin ilman muiden apua ja tukea, 

niin eikö se silloin veisi huomiota pois varsinaisesta kasvatustyöstä. Toivottavasti näin 

ei tule käymään meidän kummankaan kohdalla. Dokumentointi on osoittautunut erittäin 

hyväksi työvälineeksi muun muassa oman työn havainnoimiseen. Tämä tuli vahvasti 
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esille meidän omista videokuvatuista tuokioistamme, joissa havainnoimme myös itse-

ämme. 

  

 

6.2 Tuokioidemme kuvamateriaalin analysointi 

 

Lähdimme havainnoimaan kuvattua materiaalia mielessämme kolme kysymystä. Ha-

lusimme tietää miten meidän oma rooli ohjaajina näkyisi tuokioiden vetämisessä, sillä 

Reggio Emilia –pedagogiikassa aikuisen rooli on olla lasten tukena ja turvana. Alituisen 

ohjaamisen sijaan, aikuisen tulisi kuunnella ja havainnoida lapsia, sillä siten aikuinen 

saa tietoa lasten todellisista ajatuksista ja mielenkiinnon kohteista, jolloin hän voi toimia 

niiden mukaan (Liimola & Voutilainen 1993, 39). Halusimme ottaa sellaisen roolin tuo-

kioiden vetämisessä, että kannustaisimme ja rohkaisisimme lapsia kokeilemaan uusia 

asioita. Lisäksi havainnoimme kuvamateriaalista sitä, miten lasten yksilöllinen huomi-

ointi näkyy ja mitä lapset pitävät tällaisesta ohjaustuokiosta. Tuokioidemme tarkoituk-

sena oli testata oppimaamme teoriaa käytännössä, jotta tietäisimme onnistuisiko edes 

tällainen pienimuotoinen soveltaminen. Jos onnistuisimme tällaisissa pienemmissä tuo-

kioissa tuomaan Reggio Emilia -pedagogiikan hyviä puolia edes vähän esille, voisimme 

tulevaisuudessa tuoda sitä enemmän päiväkoteihin, joissa työskentelisimme. Tarkoituk-

semme oli tätä opinnäytetyötämme tehdessä aloittaa ruohonjuuritasolta, jotta tietäisim-

me onko soveltaminen edes mahdollista.  

 

Analysoimme kahdesta tuokiostamme kuvatut materiaalit. Tarkoituksemme oli havain-

noida miten me onnistuimme pyrkimyksissämme ja etsiä kysymyksiimme vastauksia. 

Molemmissa tuokioissamme pyrkimyksenämme oli pitää ohjaus lapsiryhmässä mahdol-

lisimman vähäisenä. Yritimme tuoda lapsilähtöisyyttä enemmän näkyviin tällä tavoin. 

Yritimme myös antaa lapsille tilaa kokeilla uusia asioita itse. Tarvittaessa rohkaisimme 

heitä ja näytimme mallia, jos he sitä kaipasivat. Ohjaustapamme tuntui toimivan yllättä-

vän hyvin, ottaen huomioon, että lapsiryhmät olivat meille täysin uusia. Huomasimme, 

että emme olleet itse koko aikaa äänessä emmekä neuvoneet lapsia toimimaan tietyllä 

tavalla vaan onnistuimme antamaan lapsille vapaat kädet. Jos lapsille tuli jokin pulma 

eteen, autoimme heitä keskustelemalla eteenpäin emmekä antaneet heille valmiita vas-

tauksia. Emme myöskään kieltäneet heitä toimimasta tietyillä tavoilla, vaan annoimme 

heille tilaisuuden toimia, kuten he itse parhaaksi näkivät. Lasten ollessa arkoja ja pelok-
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kaita, rohkaisimme heitä. Toiminnassamme oli kuitenkin suuri puute. Olimme kokonaan 

unohtaneet ohjeistaa toiminnassa mukana olleita vanhempia siten, että he eivät puuttuisi 

kovin hanakasti lastensa toimintaan. Osa vanhemmista muun muassa kielsi lapsiaan 

sotkemasta. Tämä luultavasti rajoitti lasten toimintaa. Lisäksi vanhempien mukana olo 

voi olla syynä siihen, ettei meidän tarvinnut holhota lapsia lainkaan.  

 

Toinen asia mitä havainnoimme videomateriaalista, oli se miten lasten huomiointi tuli 

esille omassa toiminnassamme. Pyrimme kiinnittämään huomioita tuokioissamme sii-

hen, että kuuntelisimme lapsia ja olisimme mahdollisimman avoimia heidän ehdotuksil-

leen ja mielipiteilleen. Kuvamateriaalista paljastui, että osaksi onnistuimme tässä tehtä-

vässämme. Esimerkiksi joukosta löytyi muutama arka lapsi, jotka eivät uskaltaneet läh-

teä ollenkaan toimintaan mukaan, mutta lopulta he rohkaistuivat kokeilemaan suunnitte-

lemaamme marjasosemaalausta. Eräs lapsi koki kuitenkin marjoilla maalaamisen niin 

pelottavaksi kokemukseksi, että emme pakottaneet häntä toimintaan mukaan. Sen sijaan 

annoimme lapselle tussin, jos hän kokisi tutumman välineen helpottavan toimintaan 

osallistumista. Tähän lapsi suostuikin ja rohkaistui tuttua välinettä käyttäen toimintaan 

mukaan (Kuva 4.). Annoimme lapsille mahdollisuuden kokeilla uusia tapoja maalata 

käsillään. Samalla meillä oli taka-ajatuksena että lapset saisivat hyödyntää mahdolli-

simman monia aistejaan. Maalina käyttämämme marjat mahdollistivat maku-, näkö-, 

tunto- ja hajuaistin käytön.  

 

 

Kuva 4. Tuttu väline rohkaisi lasta osallistumaan toimintaan mukaan. 
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Kolmas asia mihin kiinnitimme kuvamateriaalissa huomiota, oli se mitä lapset tykkäsi-

vät järjestetyistä tuokioista. Lasten reaktiot vaihtelivat laidasta laitaan. Toiset lapset 

näyttivät todella nauttivat marjoilla maalaamisesta, kun taas osa tunsi itsensä epävar-

maksi ja he eivät arkuudeltaan osallistuneet niin aktiivisesti kuin muut lapset. He tyy-

tyivät enemmänkin vain katselemaan. Muutamista lapsista huomasi kuinka heidän mie-

likuvituksensa lähti todella lentoon. Esimerkiksi yksi lapsi kirjoitti nimensä muodostaen 

kirjaimet marjoista. Toiset lapset taas innostuivat tekemään koko kankaan täyteen käden 

jälkiä. He innostuivat tosissaan ajatuksesta, että heistä jäi jälki. Lapset myös ottivat mal-

lia toisistaan ja kannustivat toisiaan tarvittaessa. Eräs lapsi ei kyennyt piilottamaan ih-

metystään, jonka aiheutti hänen omat, marjoista värjäytyneet kätensä (Kuva 5.). Hän 

näytti käsiänsä kaikille, muun muassa myös suoraan kameralle. Lapset tuntuivat todella 

nauttivan olostaan, kun saivat luvan kanssa sotkea ruualla. Ensimmäinen tuokiomme 

tuntui onnistuneelta niin itsemme kuin lastenkin puolesta. 

 

 

Kuva 5. Käsien värjäytyminen herätti ihmetystä. 

 

Elämyshuoneen videomateriaali oli todella huono emmekä pystyneet analysoimaan sitä 

lainkaan. Elämyshuoneessamme oli niin huono valaistus, että videolle tulivat pelkät 

äänet ja kuvassa itsessään ei näkynyt yhtään mitään, joten jouduimme analysoimaan 

pitämämme tuokiot pitkälti omien muistiinpanojen ja ottamiemme valokuvien avulla. 

Onneksi teimme heti tuokioiden jälkeen arvioinnit miten toimintamme oli mennyt, joten 

tästäkin oli suuresti apua analysoinnissa. Oma roolimme toisessa tuokiossa oli suurempi 

kuin ensimmäisessä tuokiossa. Päättelimme sen johtuvan siitä, että meillä oli enemmän 

ohjattavia leikkejä kuin ensimmäisessä tuokiossa. Jouduimme tietysti vetämään paljon 
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leikkejä, mutta toisaalta annoimme tilaa ja aikaa lapsille ympäristön tutkimiseen. Emme 

yrittäneet hillitä heitä, jos he halusivat leikkien sijasta tutkia enemmän ympäristöä ja 

luomiamme lavasteita.  

 

Lasten yksilöllinen huomiointi näkyi toisessa tuokiossamme siten, että lähdimme mu-

kaan lasten omiin juttuihin. Esimerkiksi yhden lapsen kiinnostuessa lattialla olevista 

puista, keksimme alkaa keräillä polttopuita, jolloin enemmän lapsia lähti leikkiin mu-

kaan ja keräsimme nuotion, jonka äärelle istuimme ja jatkoimme toimintaamme sitten 

siitä.  

 

Ympäristöllä on suuri rooli lasten kasvussa ja kehityksessä. Ympäristön havainnointi 

yhdessä lasten kanssa on hyvin tärkeää, sillä se haastaa lapsen liikkumaan aktiivisem-

min ja se myös elävöittää lapsen toimintaa ja kehitystä. (Haastattelu 2012). Halusimme 

luoda lapsille ennen kaikkea tilan, jossa he saisivat mielikuvituksensa ja tutkijamielensä 

liikkeelle. Huomasimme myöhemmin, että lavasteemme olivat puutteelliset, mutta se ei 

näyttänyt lapsia haittaavan. Havaitsimme, että lapset pitivät myös tästä tuokiosta sen 

vajaavaisuuksista huolimatta. Osa jopa piti tuokiostamme niin paljon, että halusivat 

osallistua uudelleen ja eräs lapsi olikin heti seuraavan ryhmän mukana. Vaikka emme 

onnistuneet omissa tavoitteissamme toisen tuokion aikana kovin hyvin, koimme kuiten-

kin arvokkaana sen seikan, että lapset tuntuivat nauttivan olostaan.  
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7. POHDINTA 

 

Valitsimme opinnäytetyöaiheemme mielenkiinnosta Reggio Emilia -pedagogiikkaan. 

Halusimme perehtyä aiheeseen tarkemmin, sillä se tuntui sillä hetkellä sopivalta peda-

gogiikalta, jota voisimme käyttää tulevaisuudessa. Mitä enemmän uppouduimme aihee-

seen, sitä varmemmaksi kuitenkin kävi, ettei se välttämättä toimisikaan juuri niin kuin 

luulimme sen toimivan. Sen sijaan, että aineistoon perehtyminen olisi antanut vastauk-

sia, se tuntuikin herättävän enemmän kysymyksiä, kuten esimerkiksi miten se toimii 

käytännössä? Voiko tällaista pedagogiikkaa tuoda tällaisenaan päiväkoteihin? Miten sitä 

voi soveltaa? Ymmärsimme työn edetessä, että tällainen pedagoginen suuntaus vaatii 

täyttä omistautumista ja pitkäjänteisyyttä. Olemme itse jo tottuneet nykyiseen suomalai-

seen päiväkotimaailmaan, joka on hyvin aikuisjohtoinen sekä kasvatus- ja hoitopainot-

teinen. Ajatus Reggio Emilian ideologian omaksumisesta tuntui vieraalta, kun on toi-

saalta tottunut aivan päinvastaiseen työskentelytapaan.  

 

Reggio Emilia -pedagogiikan kehittäjä Loris Malaguzzin mukaan yhteiskunta näkee 

lapsen liian pienenä ja hauraana. Reggio Emilia -pedagogiikassa pyritään siihen, että 

lapset löytäisivät itse uusia tapoja toimia ja kehittäisivät itse uusia keinoja ratkaista vas-

taan tulevia pulmia. Ajatus siitä, että lapset oppisivat varhain olemaan omatoimisia ja 

keskustellen keskenään löytäisivät ongelmiin ratkaisuja, on hieno, mutta aloimme poh-

tia, että voiko olla mahdollista, että näin toimimalla lapselta saatetaan vaatia liikaa. Oli-

siko mahdollista, että tällä tavalla vaaditaan lapsia ”aikuistumaan” liian aikaisin. Lapset 

ovat kuitenkin lapsia ja heidän tulisi saada viettää lapsuuttaan ilman, että heiltä vaadit-

taisiin liikaa ikätasoonsa nähden.  

 

Siirtyminen päiväkodista koulumaailmaan voi olla monelle lapselle kova paikka, sillä 

päiväkoti ja koulu eroavat kuitenkin huomattavasti toisistaan. Miten käy sitten lapsen, 

joka siirtyy Reggio Emilia -pedagogiikkaa painottavasta päiväkodista, jossa kaikki läh-

tee lapsesta itsestään, kouluun, jota hallitsevat aikuiset ja tiukat opetussuunnitelmat. 

Muutos voi olla pahimmillaan todella raju. Lapsi voi esimerkiksi kokea koulun negatii-

visena, mikä on todella huono asia, sillä peruskoulu kestää sentään yhdeksän vuotta. 

Koulussa aiheet eivät myöskään lähde lasten omista mielenkiinnonkohteista vaan ne 

tulevat tiukoista opetussuunnitelmista. Lapselle tällainen muutos voi olla todella kova 

paikka.  
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Epäilyksemme Reggio Emilia -pedagogiikan toimivuudesta heräsi ensimmäisen kerran 

Oulussa osallistuessamme pedagogiikkaan liittyvään seminaariin. Kysyimme seminaa-

rissa eräässä Reggio Emilia -pedagogiikkaa painottavassa päiväkodissa työskentelevältä 

lastentarhanopettajalta miten he hoitavat muun muassa lasten käytöksessä ilmenevät 

häiriöt, kuten turhautumisen seurauksena syntyvät ”itkupotkuraivarit”. Vastaus oli, ettei 

sellaisia kuulemma edes ilmene heillä heidän päiväkodissaan. Tämä herätti meidän 

epäilyksemme, sillä ei voi olla mahdollista, ettei tämänkaltaisia tilanteita tule joskus 

eteen jokaisessa päiväkodissa. Tästä lähti liikkeelle meidän omat epäilyksemme peda-

gogiikkaa kohtaan. Vastauksen jälkeen huomasimme suhtautuvamme kriittisemmin 

saamaamme aineistoon. 

 

Reggio Emilia -pedagogiikassa painotetaan todella voimakkaasti silmän ja käden yhte-

yttä samoin kuin silmän alituista kehittämistä. Meillä heräsikin pieni pohdinta aiheeseen 

liittyen, että miten Reggio Emilia -pedagogiikassa otetaan käytännössä huomioon sellai-

set erityislapset, joilla voi olla vaikeuksia esimerkiksi näön kanssa. Esimerkiksi jos nä-

köaisti puuttuu kokonaan, niin miten tällainen lapsi kyettäisiin ottamaan huomioon ja 

miten se näkyisi käytännössä. Hyödynnetäänkö silloin lapsen jäljellä olevia muita aiste-

ja kokonaisvaltaisemmin? Korostuuko tällaisissa tapauksissa enemmän aikuisen rooli 

lapsen tukijana? 

 

Opinnäytetyöstämme löytyy paljon heikkouksia. Yksi suurin heikkous on ehdottomasti 

se, että käytännön osuudesta huolimatta, työmme on hyvin teoriapainotteinen. Opinnäy-

tetyömme piti olla alun perin toiminnallinen opinnäytetyö, mutta se muuttuikin laadulli-

seksi tutkimukseksi. Yritimme myös saada loppuvaiheessa apua kentältä käsin, mutta 

jäimme vaille vastauksia. Käytännön osuus jäi ajan saatossa hyvin pieneksi ja jos meillä 

olisi enemmän tietoa ja kokemusta siitä, miten Reggio Emilia -pedagogiikka todella 

toimii käytännössä, opinnäytetyömme olisi paljon laajempi ja kattavampi. Myös meidän 

oma oppimisprosessimme olisi tässä tapauksessa paljon syvempi.  

 

Työstämme näkyy myös meidän keskinäinen aikataulujen sovittamisen ongelmallisuus. 

Työmme on kärsinyt ajanpuutteesta ja se näkyy työmme laadussa. Emme ole pystyneet 

tekemään opinnäytetyötämme kokonaan yhdessä, vaan olemme joutuneet jakamaan 

työtämme varsinkin loppuvaiheessa. Olemme kuitenkin lukeneet ahkerasti toistemme 
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tekstejä, jottei oma oppimisprosessimme jäisi pinnalliseksi vaan saisimme aiheesta 

mahdollisimman paljon irti.  

 

Opinnäytetyötämme aloittaessa meille selvisi, kuinka vähän Reggio Emilia -

pedagogiikasta löytyy suomenkielisiä lähteitä. Lähteitä olisi löytynyt ruotsinkielellä, 

mutta meistä kumpikaan ei osaa kyseistä kieltä vähääkään, joten emme voineet käyttää 

sellaisia lähteitä mitä emme itse ymmärrä. Lähteet jäivät vähäisiksi ja yksipuolisiksi 

opinnäytetyössämme ja yritimme luoda niissä puitteissa mahdollisimman kattavan tie-

topaketin Reggio Emilia -pedagogiikasta. Jos olisimme saaneet enemmän lähteitä käyt-

töömme, työstämme olisi tullut paljon kattavampi.  

 

Yksi ontuva asia työssämme on myös meidän tutkimuskysymyksemme. Emme pitkään 

aikaan kyenneet selittämään mitä halusimme työssämme tutkia ja kun saimme jotenku-

ten koottua mielestämme sopivat tutkimuskysymykset, emme osanneet niitä enää muut-

taa toisenlaisiksi. Päätimme pitää nykyiset kysymyksemme, koska ne toimivat oh-

jenuorana meille itsellemme parhaiten. 

 

Oma oppimisprosessimme ja tutkimusmatkamme Reggio Emilia -pedagogiikkaan on 

ollut kaikesta huolimatta antoisa. Olemme oppineet paljon uutta ja ennen kaikkea uuden 

tavan ajatella kasvatustyötä tehdessämme. Vaikka oppimisprosessimme on aikatauluista 

johtuen ollut pirstaleinen, se ei silti ole vähentänyt saatua antia, vaikka näin olisi voinut 

käydä. Reggio Emilia -pedagogiikka ei osoittautunutkaan sellaiseksi kuin me aluksi sitä 

luulimme ja se jopa vähän jarrutti motivaatiotamme opinnäytetyön tekemisessä. Loppu-

jen lopuksi onnistuimme kuitenkin saamaan sen verran vauhtia tekemiseemme, että 

saimme opinnäytetyömme valmiiksi vastoinkäymisistä huolimatta. Emme kuitenkaan 

voi olla pohtimatta, mitä opinnäytetyöstämme olisi tullut, jos meillä olisi ollut enemmän 

aikaa tehdä sitä yhdessä.  

 

Jatkotutkimusaiheita työllemme voisi olla paljon. Esimerkiksi lukemalla opinnäyte-

työmme voi saada ideoita jo teoriaosuudesta, sillä Reggio Emilia -pedagogiikan teoria 

on kerrottu tiiviisti. Lisäksi meidän käytännön kokeiluja voisi jopa viedä enemmän ken-

tälle päiväkoteihin. Tässä olisi mahdollisuus viedä Reggio Emiliaa kunnallisiin päiväko-

teihin ja sitä kautta päiväkotien työntekijätkin voisivat oppia uusia tapoja toimia ja näh-

dä työnsä merkityksen. Erityisen vahvasti ammatilliselle kentälle voisi viedä Reggio 
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Emilia -pedagogiikalle ominaisen dokumentoinnin, sillä se on erittäin hyvä väline oman 

työn kehittämiseen, lasten kehityksen seuraamiseen ja yhteistyöhön lasten vanhempien 

kanssa.  

 

Reggio Emilia -pedagogiikka sisältää todella paljon hyviä asioita. Jo se, miten pedago-

giikassa huomioidaan jokainen lapsi ja kokonaisvaltainen kehitys, herättää varmasti 

kateutta. Totuus on kuitenkin se, että jokaisessa päiväkodissa olisi mahdollista saada 

lapsille parasta mahdollista kasvatusta ja huolenpitoa, jos jokainen työntekijä panostaisi 

työhönsä sillä samalla antaumuksella, millä Reggio Emilian päiväkodeissa työskentele-

vät aikuiset panostavat työhönsä. 

 

Reggio Emilia pedagogiikka ei ole vain kasa niksejä ja metodeita lasten 

kasvatukseen vaan se on kokonainen kasvatusasenne. Tälle pedagogiselle 

suuntaukselle ei ole kirjoitettu varsinaista teoriaa vaan sen juuret löytyvät 

vahvasti käytännön pedagogiikasta. (Ainasoja 2006, 22.)   
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REGGIO EMILIA SEMINAARI                        Liite 1. 

 

 

Reggio Emilia Seminaari 14.–16.4.2011 

 

Reggio Emilia seminaari järjestettiin Oulussa 14.–16.4.2011. Seminaarin järjestäjänä 

toimi Reggio Emilia päiväkoti Taikatahti. Saimme seurata kolmen päivän aikana luento-

ja niin englanniksi kuin suomeksi. 

 

 

Torstai 14.4.2011 

 

Ensimmäinen luennoitsija oli Patrizia Benedetti. Hän on kotoisin Italiasta ja hän työs-

kentelee pedagogistana Reggio Emilia päiväkodissa. Hän piti meille eräänlaisen yleis-

katsauksen Reggio Emilia pedagogiikasta. Luennossa käsiteltiin enimmäkseen Reggio 

Emilia pedagogiikan taustafilosofiaa. Kävimme myös läpi lapsen oppimisprosessin tu-

kemista. 

 

Reggio Emilian taustafilosofia ei antanut meille paljoa uutta tietoa, sillä olimme jo ai-

emmin selvittäneet Reggio Emilian filosofiaa. Luennoitsija puhui paljon tilan tärkeydes-

tä ja siitä, miten lapset oppivat paljon tilasta. Lapset ovat luonnostaan uteliaita ja se on 

yksi oppimisen edellytyksistä. Luennossa käsiteltiin myös sitä, miten tuetaan lapsen 

kulttuurista oppimista. Oppimisen ulottuvuuksia ovat relaatio, kognitiivinen, emotionaa-

linen ja havainnoiminen ja nämä tulevat parhaiten esiin projektityöskentelyssä. Aikuisen 

oppiminen on enemmän tasaista, kun taas lapsen oppiminen on dynaamista, joten ute-

liaisuus on tärkeä ominaisuus lapselle. Työskentelyssä lasten kanssa on myös otettava 

huomioon seuraavia seikkoja; Mikä lapsi? Kuka on lapsi? Mitä on lapsuus? Mitä lapse-

na oleminen tarkoittaa? 

 

Aito kuuntelu on yksi tärkeimmistä välineistä kun työskentelee lasten parissa. Lapsella 

on halu tutkia ja tutkimisen lomassa tulee ihmettelyn hetkiä, joihin aikuisen tulisi suh-

tautua kannustaen. Reggio Emiliassa tutkiminen määritellään niin, että lapsi kohtaa elä-

viä ja hedelmällisiä hetkiä kohdatessaan meitä ympäröivän todellisuuden. Lapsen on 
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tärkeää ilmaista tunteensa ja häntä tulisi auttaa löytämään uusia tapoja ilmaista tunteen-

sa. 

 

Aikuisen roolista tuli sen verran ilmi, että päiväkodissa aikuinen vetää esimerkiksi aa-

mupiirin, jonka jälkeen ryhmä jaetaan pienryhmiin. Pienryhmässä aikuinen pystyy 

huomioimaan kaikkia lapsia tasapuolisesti. Aikuiselle kuuluu erilaiset tapaamiset niin 

vanhempien kuin muiden työntekijöiden kanssa. Lasten vanhempien ja päiväkodin koh-

taaminen nähdään tärkeänä hetkenä varsinkin lapsen näkökulmasta, sillä hänen van-

hempansa ja häntä opettavat aikuiset kohtaavat. Aikuisella on todella tärkeä rooli tark-

kailussa, havainnoimisessa ja dokumentoinnissa.  

 

Päivän toinen luento käsitteli lapsen oppimisprosessin tukemista Reggio Emilia peda-

gogiikassa. Luennon piti Tarja Häikiö Göteborgin yliopistosta. Esitelmässä käytiin läpi 

mm. arvomaailmaa, menetelmiä, oppimistiloja, kohderyhmiä, toimintapisteitä, leikkitar-

jontoja, dokumentointia ja taidekasvatusta.  

 

Arvomaailma nähdään demokraattisena, jossa humanistiset taidot ovat osana tietotaitoa. 

Lapsi on oppiva ja osaava ihminen ja kommunikaatio nähdään erityisen tärkeänä. Lapsi 

on osa yhteiskuntaa ja näin ollen lapselle kuuluu oikeuksia. Oikeuksien mukana tulee 

vastuu omista tekemisistään, esimerkiksi tavaroiden laittaminen takaisin leikkien jäl-

keen. Menetelmän periaatteena käytetään kollektiivisuutta, joka tarkoittaa yhteisölli-

syyttä sillä ihmissuhteet ja kommunikaatio on oleellista kehityksen kannalta. Reggio 

Emilian yhteistyön kolminaisuuteen kuuluu oleellisesti kasvatuskumppanuus ja yhteis-

työtä tekevät lapset, aikuiset ja ympäristö. 

 

Käytössä olevia menetelmiä Reggio Emilia-pedagogiikassa on muun muassa yhteistyö 

vanhempien kanssa, prosessipohjainen oppimiskäsitys, projektityöskentely ja dokumen-

tointi. Myös oppimistila ja oppimisympäristön merkitys korostuu. Yhteisessä käytössä 

olevat tilat on oltava helposti muunneltavissa. Materiaaleina käytetään enimmäkseen 

luonnonmateriaaleja, eikä lapsille anneta valmiita materiaaleja ensisijaisesti, kuten esi-

merkiksi valmiita leluja jne.  

 

Kasvattajan tehtävänä on auttaa lasta ymmärtämään mitä merkitystä on lapsen tekemillä 

asioilla. Lapset tutkivat ja luovat ja heidän kanssaan tulisi yhdessä päättää mitä tullaan 
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tekemään ja millaisissa ryhmissä. Lapset otetaan mukaan suunnitteluun. Lapset kykene-

vät luovaan oppimiseen, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että vain mielikuvitus on raja-

na materiaalien käytössä. Aikuisen tehtävänä on tarjota vaihtoehtoja lapsille ja esimer-

kiksi aamupiirissä keskustellaan lasten kanssa siitä, mitä kukin aikoo tehdä. Lapsia roh-

kaistaan käyttämään aikaisemmin opittua tietoa eteen tulleissa ongelmissa. Näin heitä 

rohkaistaan käyttämään muistikuvia ja mielikuvitusta.   

 

Lasten aistit toimivat kokemuksen välittäjinä ja tässä korostuu visuaalisuuden tärkeys, 

sillä 80 % kokemuksista välittyy silmien kautta. Esimerkiksi ympäristössä on tärkeää 

olla erilaisia osia, kuten avoimuutta, läpinäkyvyyttä, mahdollisuus nähdä mitä toiset 

lapset tekevät ja mahdollisuus keskustella siitä, jos haluaa vaihtaa omaa toimintapistettä 

jonkun muun kanssa. Ympäristö ei saa kuitenkaan antaa liikaa signaaleja lapsille vaan 

sen tulee olla esteettinen. Lasten tuotokset ripustetaan kuitenkin esille, koska sillä tavoin 

annetaan arvoa lasten töille ja töistä näkyy lasten kehittyminen.  

 

 

Perjantai 15.4.2011 

 

Toisena päivänä seminaarissa käsiteltiin muun muassa projektityöskentelyä lasten kans-

sa, pedagogista dokumentointia, Reggio Emilia-pedagogiikkaa perusopetuksessa sekä 

Reggio Emilia-pedagogiikan antia vasupohjaiseen ammatillisuuteen.  

 

Ensimmäisen luennon piti jälleen Patrizia Benedetti ja hänen aiheenaan oli projektityös-

kentely lasten kanssa. Liikkeelle lähdettiin projektin suunnittelusta. Käsittelimme ensin, 

että mitä projektilla tarkoitetaan Reggio Emilia-pedagogiikassa. Kasvattajat suunnittele-

vat alustavasti projektin. Peruskysymykset ovat mitä työssä aiotaan tehdä ja mitä tule-

vaisuudessa tehdään. Sitten lähdetään selvittämään lasten kiinnostuksen kohteita ja ide-

oita keskustelemalla ja kyselemällä. Lasten kiinnostuksesta muodostuu sitten lopullinen 

projekti. Projektityöskentelyssä entinen tieto kohtaa uuden. Ei ole olemassa valmiita jo 

suunniteltuja työvälineitä projekteja varten vaan jokaiselle projektille on parempi suun-

nitella uudet työvälineet, jotka vastaavat projektin tarkoitusta. Yksi projektin työväli-

neistä on havainnointi ja sitä käytetään aina. Projektit ovat yleensä vuoden mittaisia.  
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Toisen luennon piti Tarja Häikiö ja hän puhui pedagogisesta dokumentoinnista. Doku-

mentointi on observointiväline ja kehitysmenetelmä. Dokumentointi auttaa kehittämään 

työtä. Reggiolaisuudessa lapsi johtaa omaa oppimista, joten dokumentointi tuo esiin 

lapsen oman kehityksen ja oppimisen. Kasvattajalle dokumentointi merkitsee sitä, että 

heidän täytyy koko ajan havainnoida itseään, toimintatapojaan, menetelmiään ja ajatuk-

siaan. Dokumentointi vaatii kasvattajalta paljon aikaa ja kärsivällisyyttä, joten se voi 

aiheuttaa muutoksia ns. leipätyöläisen työssä ja se voi tuoda mukanaan pelkoa muutok-

sesta ja vastuusta. Esimerkiksi toiminnan dokumentointi vaatii aikuiselta harjaantumis-

ta, sillä toiminnan aikana voi olla vaikeaa päättää mitä dokumentoi. Näkyvin dokumen-

toinnin muoto on lasten omat kuvakansiot, missä on tärkeää olla lupa vanhemmilta, 

koska silloin törmätään henkilösuojaan. Lapselle dokumentointikansiot voivat vahvistaa 

kasvavaa identiteettiä. Muistin kehityksessä kuvakerronta on tärkeä väline.  

 

Dokumentointi on myös yksi edistystekijä vanhempien kanssa tehtävässä yhteistyössä. 

Se auttaa muodostamaan kontaktin työntekijän ja vanhemman välille. Lisäksi se kehit-

tää vanhemman ymmärrystä oman lapsensa kehityksestä ja kasvatuksesta. Dokumen-

tointi vaatii paljon aikaa kasvattajalta, mutta se myös säästää aikaa sillä dokumentteja 

voi käyttää keskustelun pohjana vanhempien kanssa. Dokumentoinnin välineitä ovat 

muun muassa valokuvat, muistiinpanot ja suunnitelmat. Esimerkiksi keino antaa lasten 

töille arvoa on kerätä päiväkotivuoden aikana kertyneet työt ja dokumentoinnit joko 

cd:lle tai kansioon ja antaa se vuoden lopussa lapselle ja hänen perheelleen.  

 

Kolmannen luennon piti Marja-Liisa Lohilahti ja hän käsitteli Reggio Emilia-

pedagogiikkaa perusopetuksessa. Lapsikäsitys ei kata vain ja ainoastaan lapsen kehitys-

tä vaan siinä ollaan kiinnostuneita lapsesta itsestään. Työtä tulee siis tehdä sydämellä. 

Reggio Emilia-pedagogiikan opetussuunnitelma hyväksyttiin vuonna 2009, mutta heillä 

on edelleen käytössä tavalliset oppikirjat. 

  

Päivän neljäs viimeinen luento käsitteli Reggio Emilia-pedagogiikan antia vasupohjai-

seen ammatillisuuteen ja sen piti Sanna Parrila. Luennossa käsiteltiin paljon vasuihin 

liittyviä asioita, mutta esille nousi muun muassa ristiriitaisuus etukäteissuunnittelun ja 

lapsilähtöisyyden välillä. Esimerkiksi luottamus lapseen on opittava ja kasvattajan tut-

kiva ote puuttuu monissa paikoissa. Myös lapsen näkökulma on otettava huomioon ym-

päristön ja materiaalien suunnittelussa. Oikeus ja vastuu eivät kohtaa vaikka niiden tuli-
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si kulkea käsi kädessä. Kaikella tekemisellä tulee olla aina punainen lanka, tekemisen 

alku ja loppu on oltava selvillä. Oppimisen ilo on elintärkeää ja pienryhmä toiminta 

korostuu tässäkin asiassa. Reggiolaisuus vasussa ohjaa ilmaisuvapauteen, johon liittyvät 

toiminnan ilo, mahdollistaminen ja kertomisen ilo. Tähän liittyy vahvasti myös kasvat-

tajan oma innostus ja kyky ihmetellä.  

 

 

Lauantai 16.4.2011 

 

Viimeisen päivän piti pitää sisällään erilaisia työpajoja, mutta ohjelma muuttui siten, 

että työpajat peruttiin ja tilalle tulivat luennot. Ensimmäinen luento käsitteli Taikatahti-

päiväkodin eri tapoja vetää projekteja. Luennoitsijana oli Marja-Liisa Lohilahti. Taika-

tahdin painotus löytyy musiikista. Heillä on viisi pajaa, joita ovat sanataide, draama, 

kädentaidot, musiikkiliikunta ja musiikki. Jokaisella pajalla on yksi opettaja, jonka vas-

tuualueena on kyseinen paja. Esimerkiksi näytelmän synty kuvataan seuraavanlaisesti. 

Ensin sanataidepajassa lapset saduttavat tarinan, esittävät sen koko ryhmälle, jonka jäl-

keen lapset jakaantuvat muihin ryhmiin. Kädentaitopajassa tehdään lavasteet, draamassa 

näyttelijät harjoittelevat, musiikkipajassa lapset tekevät itse laulut ja tanssiryhmä laatii 

koreografian esitykseen. Esitykset esitetään aina vanhemmille. Opettajan vastuulla on 

ujojen lasten rohkaiseminen ja kannustaminen.  

 

Toisen luennon piti Kaarina Kallioniemi ja hän kertoi Taikatahdin pienten lasten kou-

lusta. Pedagogeina toimivat lapset, aikuiset ja ympäristö. Lapsi kasvatetaan osana yhtei-

söä, ”minä osana yhteisöä”, eikä ”minä itse”. Tätä kautta tulee yhdessä oppiminen oma-

na itsenä. Esimerkkinä meille kerrottiin Taikatahdin ”Tassukaisista”, jotka ovat päivä-

kodin esikoululaisia. Aamupiiriin osallistuvat kaikki, jonka jälkeen he jakaantuvat pien-

ryhmiin. Opettajan rooli vaihtelee tilanteen mukaan, kuten esimerkiksi opettajan on pys-

tyttävä arvioimaan omaa toimintaansa koko ajan ja vaadittaessa muuttamaan omaa toi-

mintatapaansa eri lapsiryhmien kanssa toimiessa. Ei ole olemassa autoritääristä opetta-

jaa vaan aikuinen ohjaa lapsia avoimilla kysymyksillä eteenpäin. On oleellista huomioi-

da lasten oma oppimisen ilo. Opettajalla ei ole käytössään tarkkaa tuntisuunnitelmaa 

vaan sen sijasta käytetään eheyttävää toimintaa. Ainoastaan toiminnan tavoitteet ja arvi-

ointi kirjataan ylös.   
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Kolmannen ja seminaarin viimeisen luennon piti Sinikka Kaartinen, Oulun yliopistosta. 

Hän käsitteli matematisointia yhteisöllisen oppimisen muotona. Hän puhui lasten spon-

taanisesta keskittymisestä lukumääriin ja kuinka sen kautta voi ennustaa lasten tulevaa 

koulumenestystä. Matematiikkaa voi lasten kanssa käydä läpi arjen ja leikkien kautta 

käyttäen erilaisia apuvälineitä, kuten kirjoja. Tässä on olennaista aikuisen rooli. Aikui-

nen ei saa sammuttaa lapsen oppimista omalla dominoinnillaan vaan hänen tehtävänään 

on antaa lapselle aikaa ja tilaa oppia. Lapset tuottavat matematiikan toiminnan aikana. 

Pienten matematiikka harjaannuttaa lasten sosiaalisia taitoja matemaattisten taitojen 

ohella. Lapset oppivat osallistumisen, vuorojen jakamisen ja yhteisen leikin kehittämi-

sen.  

 

 

Yhteenveto 

 

Kokonaisuutena seminaari oli pirstaleinen ja se tarjosi meille suurimmaksi osaksi jo 

ennestään tuttuja asioita. Oli kuitenkin hienoa päästä tutustumaan ihmisiin, jotka todella 

ovat Reggio Emilia-pedagogiikan asiantuntijoita. Heiltä opimme sen, että vaikka olisi 

kuinka perehtynyt Reggio Emiliaan, niin aina tulee jotain uutta esille. Luennoitsijoiden 

mukaan ei voi koskaan olla täysin valmis ja koulutettu kasvattaja, sillä pedagogiikka 

elää koko ajan. Tätä voisi verrata meidän omaan asemaamme tulevina sosionomeina, 

sillä mekään emme koskaan ole täysin valmiita, sillä aina tulee jotain uutta, joka kehit-

tää meidän taitojamme kasvattajina ja ammattilaisina. 

 

Dokumentoinnin tärkeys oli meille ennestään tuttua asiaa, sillä olemme törmänneet har-

joitteluissa ja töissä siihen, että dokumentointi puuttuu useissa paikoissa kokonaan. Oli-

simme kuitenkin halunneet vielä enemmän konkreettista tietoa siitä, millä kaikilla kei-

noilla he suorittavat dokumentointia päiväkodeissaan. Havainnointimuistiinpanoja teh-

dessä olisi ollut mielenkiintoista tietää, mitä he lapsessa havainnoivat ja mitä he kirjaa-

vat ylös.  

 

Työpajatyöskentelyjä odotimme todella paljon, mutta jouduimme pettymään, kun niitä 

ei toteutettukaan. Uskomme, että ne olisivat avanneet käytännön työskentelytapoja 

enemmän kasvattajien näkökulmasta. Epäselväksi jäi myös hieman kasvattajan rooli 
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Reggio Emilian pedagogiikassa. Kasvattaja ohjaa lapsia, mutta se kuinka paljon ohjaus-

ta tapahtuu, jäi epäselväksi.  

 

Luennoitsijat olivat avoimia omasta työstään ja jakoivat kokemuksiaan luentojen aika-

na. Reggio Emilia-pedagogiikka tuli parhaiten esiin italialaisen pedagogistan Patrizia 

Benedettin luennoista. Oli kiehtovaa tavata henkilö, joka on kotoisin Reggio Emilian 

synnyinseudulta ja joka työskentelee tälläkin hetkellä Luzaran ja Poviglionin pedagogis-

tana. Hänen näkemyksensä pedagogiikasta oli laajempi ja syvällisempi. Vaikka koke-

mus olikin pirstaleinen, se kuitenkin vahvisti jo meidän oppimaamme tietoa.  
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TUOKIOIDEN SUUNNITELMAT                         Liite 2. 

 

 Tuokiosuunnitelma 

 

 Tuokion aihe ja päivämäärä:  

- Marjasosemaalaus, 21.2.2011 

 Tuokion keskeiset käsitteet: 

- Elämyksien luominen 

- Tunto-, maku ja näköaistien käyttö 

 Ohjaajan/ohjaajien omat tavoitteet:  

- Mahdollisimman vähäinen ohjaaminen 

- Toiminnan havainnointi  

- Ilmapiirin luominen 

- Dokumentointi 

- Luoda lapsille positiivinen kokemus 

 Tuokiolla tarvittavat välineet ja materiaalit:  

- Jätesäkkejä, maalarinteippiä, sanomalehdet, 4 kangasta, mustikoita, rasioita, 

tusseja, suojat lapsille, kamera ja videokamera 

 Tuokion kuvaus 

- Ryhmän saapuessa keräämme heidät yhteen ja esittelemme itsemme ja tule-

van tuokion sisällön. Kerromme myös, että aiomme kuvata tuokion video-

kameralla, jotta voimme myöhemmin analysoida toimintamme. Aiomme 

myös ottaa kuvia kameralla, jotta saisimme dokumentoida lasten tekemiset 

Reggio Emilian hengen mukaisesti. Sitten jaamme lapsille suojan vaatteiden 

päälle ja pyydämme heitä asettumaan lattialle teipatun kankaan reunoille. 

Sen jälkeen kerromme lapsille mitä tulemme tekemään. Jaamme roolijaon 

niin, että pääsemme ohjaamaan maalausta vuorotellen. Kun toinen ohjaa, 

niin toinen dokumentoi tapahtuman. Tarkoituksena olisi esitellä lapsille väli-

neet (mustikat), joilla aloittamme maalauksen kankaalle. Jos lapset ovat ar-

koja litistämään marjoista mehua käsillään, niin siinä tapauksessa näytämme 

itse esimerkkiä. Jos lapset eivät uskalla osallistua toimintaan, pyrimme siinä 

tapauksessa osallistamaan myös lasten vanhemmat, jotta lapset saavat turvaa 

heistä.  Tarkoituksemme ei ole rajoittaa lasten luovaa toimintaa, vaan päin-
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vastoin, tarkoitus on antaa välineet luovuuden toteuttamiselle. Sitten kun 

lapset alkavat maalata kangasta käsillään, pyrimme pitämään ohjauksen 

mahdollisimman pienenä ja käyttää tämän ajan lasten ja toiminnan havain-

noimiseen. Käytämme tätä toimintasuunnitelmaa jokaisen ryhmän kanssa.  

 

 

Tuokiosuunnitelma 

 

 Tuokion aihe ja päivämäärä: 

- Elämyshuone, 28.2.2011 

 Tuokion keskeiset käsitteet: 

- Elämyksen luominen 

- Mielikuvituksen ja aistien herättäminen 

 Ohjaajan/ohjaajien omat tavoitteet: 

- Tunnelman ja ilmapiirin luominen 

- Elämyksen tuottaminen 

- Eläytyminen tuokion aikana 

 Tuokiolla tarvittavat välineet ja materiaalit:  

- Erivärisiä ja kokoisia valaisimia, kankaita, jätesäkkejä, teippiä, kamera, vi-

deokamera, cd-soitin, musiikkia, kuusen koristenauhaa, tuulikelloja, puunpa-

lasia, hierontapallot, jouluvaloja ja käpyjä. 

 Tuokion kuvaus 

- Ryhmän saapuessa, keräämme lapset luokkahuoneeseen, jossa vedämme 

heille leikin, jonka tarkoitus on viritellä heidät tunnelmaan. Leikissä olemme 

lähdössä metsään ja ”puemme vaatteet päälle” eleillä. Toinen meistä ohjaa-

jista vetää tuokion, kun taas toinen dokumentoi sen. Leikin jälkeen lapset ja 

heidät vanhempansa johdatetaan elämyshuoneeseen, jota kutsumme taika-

metsäksi. Annamme lapsille aikaa tottua ja tutkia ympäristöä, sitten kun lap-

set ovat asettuneet, leikimme leikin ”leijonaa mä metsästän”. Leikin jälkeen 

pyydämme lapsia istuutumaan ja alamme tarkkailla ympäristöä. Tarkoituk-

sena on kysellä lapsilta, että mitä ympäristössä näkyy. Esimerkiksi kysymäl-

lä ”missä näkyy puita?”, lapset etsivät puita ja näyttävät sen meille. Tämän 

pienen leikin jälkeen otamme esiin hierontapallot ja annamme niitä lapsille 
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ja vanhemmille. Näytämme itse mallia, miten palloja voi käyttää. Pyydämme 

lapsia keskittymään siihen mitä he tuntevat. Laitamme taustalle soimaan 

rauhallista musiikkia ja pyrimme siihen, että lapset saisivat rentouttavan ko-

kemuksen. Lopuksi keräämme pallot takaisin ja kiitämme lapsia siitä, että he 

tulivat vierailulle taikametsäämme.  
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TUOKIOIDEN ARVIOINNIT                        Liite 3. 

 

Ensimmäisen tuokion arviointi 

 

Suunnitelman arviointi ennen tuokiota 

 

Tuokiosuunnitelmamme on aika yksinkertainen, mutta uskomme sen toimivan hyvin, 

sillä aikaa on rajallisesti yhtä ryhmää kohden. Lapset tulevat suoraan siirtymätilanteesta 

meidän tuokioomme, joten hieman olemme hermostuneita siitä, miten saamme lapset 

rauhoitettua tulevaa toimintaa varten. Suunnitelmana onkin koota lapset kankaan ympä-

rille ja rauhoittaa tilanne siinä. Otimme oman havainnointitarpeemme huomioon suunni-

telmassa ja toivomme, että toiminta sujuisi sen verran hyvin, että meille todella jäisi 

aikaa dokumentointiin ja havainnointiin.  

 

Tuokion arviointi 21.2.2011 

 

Suunnittelemamme tuokiot menivät ihan hyvin. Jokainen lapsi osallistui omalla tavalla 

toimintaan enemmän tai vähemmän. Ja vanhemmat osallistuivat tuokion toimintaan 

aktiivisesti lapsia tukien.  

 

Meille varattu tila toimi hyvin. Luokkahuoneessa oli hyvin tilaa toteuttaa toiminta ja 

tarvittavat materiaalit olivat helposti saatavilla. Luokkahuoneessa oli myös lavuaari kä-

sienpesua varten, joten vanhemmat saivat nopeasti lapsensa siistittyä. Annoimme lapsil-

le palautetta heidän työstään kehumalla ja kiittämällä, että he osallistuivat tuokioomme.  

 

Ryhmien välinen aika olisi voinut olla hiukkasen pitempi, sillä emme meinanneet ehtiä 

valmistella tilaa uudelleen aikaisemman ryhmän lähtiessä. Koimme haasteeksi sen, että 

lapset ja vanhemmat olivat meille täysin uusia tuttavuuksia. Ja huomasimme kesken 

toiminnan, että suunnitelmastamme huolimatta tilanne eli koko ajan. Suunnitelmamme 

siis jousti ja venyi tarpeen vaatiessa. Suunnitelmaa tehdessämme emme ottaneet tätä 

huomioon, mutta onneksi se ei tuottanut hankaluuksia. Meidän olisi kuitenkin pitänyt 

tämä kokemustemme perusteella tietää.  

 

Toisen tuokion arviointi  
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Suunnitelman arviointi ennen tuokiota 

 

Suunnitelmamme on hieman puutteellinen, mutta luotamme omaan improvisointiky-

kyihimme ja siihen, että saamme luotua lapsille mieluisan tilan. Olemme muuten val-

mistautuneet hyvin materiaalien kanssa ja uskomme siihen, että saamme meille annetun 

tilan toimimaan hyvin. Koska me molemmat olemme koko ajan tuokiossa mukana ta-

valla tai toisella, aikaa havainnoimiselle ei jää välttämättä paljoa. Tämän takia pyrimme 

dokumentoimaan sekä videokameralla ja kameralla tuokiota ja tarvittaessa pyydämme 

apua jokaisen lapsiryhmän kanssa kiertäviltä opiskelijoilta. Olemme huolissamme siitä, 

miten saamme lapsiryhmän hallintaamme, koska olemme tavanneet ryhmän vain kerran 

aikaisemmin.  

 

Tuokion arviointi 28.2.2011 

 

Toiminnan aikana meidän tekemämme suunnitelma venyi ja paukkui. Lopulta käytim-

me sitä vain runkona, sillä jouduimme soveltamaan eri ideoita koko ajan. Eri ryhmien 

tuokiot olivat kaikki erilaisia. Esimerkiksi ensimmäinen ryhmä ei osallistunut toimin-

taamme lainkaan, kun taas sitten toinen ryhmä osallistui aktiivisesti. Lasten ikäjakauma 

oli suuri ja se näkyi siten, että osalle lapsista suunnittelemamme toiminta oli liian help-

poa ja osalle liian vaikeaa. Luotimme tässä asiassa luomaamme ympäristöön ja siihen, 

että jos pienimmät eivät osallistu toimintaan, niin ainakin he voivat rauhassa tutkia ym-

päristöä. Osa lapsista tutkikin ympäristöä koko ajan. Vaikka osa lapsista ei osallistunut-

kaan meidän toimintaamme, pidimme kuitenkin tärkeänä lasten omia tutkimusretkiä 

emmekä kieltäneet heitä.  Tunnelman luominen ja ylläpitäminen oli hyvin tärkeää ja 

yksi päätavoitteistamme olikin saada lasten mielikuvitus liikkeelle ja siinä me osin on-

nistuimme. Saimme metsämme henkiin keskustelemalla lasten kanssa. 

 

Havaitsimme että myös meidän oma eläytyminen oli hyvin tärkeää, sillä eläytymällä 

ensin itse, lapset uskalsivat lähteä mukaan toimintaan meidän esimerkkiä seuraten. Esi-

merkiksi osalla lapsista mielikuvitus lensi niin lujaa, että yksi lapsista pelkäsi oven taak-

se jäänyttä leijonaa ja toiset lapset uskoivat näkevänsä keijuja. Onnistuimme herättä-

mään lasten mielenkiinnon ja mielikuvituksen ja koimme sen hyvin palkitsevaksi. 
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Aikaa meillä oli tällä kertaa vähän liikaa. Suunnittelemissamme toiminnoissa ei men-

nytkään niin paljon aikaa, kun olimme sitä varanneet. Jouduimme jopa keksimään välil-

lä uusia leikkejä, kun näytti siltä, että ryhmä oli vasta saapunut ja olimme käyneet jo 

koko suunnitelman läpi. Improvisoimme melkein koko ajan. Alkuperäisessä suunnitel-

massamme ei ollut esimerkiksi ollenkaan mainittu sitä, että kuinka voisimme saada toi-

mintamme enemmän sellaiseksi, että se lähtisi itsensä lapsen kiinnostuksen kohteesta. 

Tällainen tilaisuus tarjoutui, kun yksi lapsista kiinnostui lattialla olevista puista niin 

paljon, että hän halusi kerätä niitä. Siitä keksimme, että lapset voisivat kerätä polttopuita 

”nuotioon” jonka äärelle me kaikki voisimme istua. Sitten istuimme nuotion ääreen ja 

jatkoimme juttua siitä eteenpäin. 

 

Käytössämme oleva tila oli sopivan kokoinen pienelle ryhmälle. Lavastus olisi voinut 

mennä paremmin, mutta onneksi lapset eivät nähneet siinä mitään puutetta. Myöhem-

min huomasimme, että olisimme voineet tuoda sinne esimerkiksi pehmoeläimiä.  

 

Dokumentointi epäonnistui myös. Emme voineet kuvata toimintaa elämyshuoneessa, 

koska siellä oli liian hämärää valaistuksesta huolimatta. Otimme sen sijaan sitten 

enemmän kuvia digikameroilla, mutta niissäkin valaistus oli huono. Meidän täytyy luot-

taa analysointivaiheessa omaan muistiimme, muistiinpanoihin ja ottamiimme kuviin.  

 

Yksi ryhmässä olevista äideistä antoi vauvansa kelliä lattialla huovan päällä ja lapsi oli 

tyytyväinen katsellessaan erilaisia valoja. Äiti ehdotti, että lattialla olisi voinut olla 

enemmän eri pintoja, jotta aivan pienet olisivat voineet tutkia niitä eri aisteillaan. Idea 

oli meidän mielestämme varteenotettava ja ehkä voisimme jopa käyttää sitä tulevaisuu-

dessa.  

 
 
  
 


