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Opinnäytetyönä tehtävän kehittämishankkeen tarkoituksena oli selvittää, voiko 

seikkailukasvatuksen viitekehyksessä tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Kehittämishanke 

toteutettiin Oulunsalossa Salonpään päiväkodissa vuoden 2008 aikana. Jokaiselle vuodenajalle 

tehtiin oma viikon mittainen seikkailukasvatusjaksonsa. Vuodenaikaseikkailu pidettiin Salonpään 

päiväkodin 2-5 -vuotiaille lapsille. Tavoitteena oli tehdä seikkailukasvatusta tunnetuksi kansalais- ja 

aluelähtöisesti muillekin päiväkodeille sekä kehittää materiaaleja ja metodeja seikkailukasvatukseen 

päiväkotimiljöössä. Tavoitteena oli myös saada aikaan interventioita lasten kodeissa.  

 

Kehittämishanke toteutettiin kvalitatiivisena toimintatutkimuksena syksyn 2007 ja kevään 2009 

välisenä aikana. Kehittämishankkeessa käytettiin narratiivisuutta jaksoja yhdistävänä tekijänä. 

Tutkimuksen onnistumisen mahdollisti niin Salonpään päiväkodin lasten, henkilökunnan kuin 

lasten vanhempien myönteinen suhtautuminen asiaan. Tutkimuksen aikana pidettiin 

havaintopäiväkirjaa ja kuvattiin tapahtumia videolle. Lasten vanhemmille tehtiin kysely 

sähköpostitse sekä haastateltiin osaa lasten vanhemmista teemahaastattelun avulla. Lisäksi lasten 

kanssa keskusteltiin tapahtumista ja he saivat piirtää mieleisensä piirustuksen päivän tapahtumista. 

Tätä käytettiin reflektoinnin välineenä. 

 

Koko vuoden kestävällä seikkailulla oli lapsen kokonaisvaltaista kehitystä tukeva vaikutus. Lapset 

osasivat toimia hienosti ryhmässä ja eläytyä seikkailuihin. Pitkäkestoisena toimintona 

seikkailukasvatus osoittautui oivalliseksi sosiaalityön menetelmäksi päiväkodissa. Interventiot 

puolestaan jäivät aika pinnallisiksi. Toisaalta vanhemmat olivat sitä mieltä, että kaikkea 

päiväkodissa tapahtuvaa ei tarvitse tuoda niin intensiivisesti kotiin. Kaiken kaikkiaan 

kehittämishanke oli onnistunut ja toteuttamisen arvoinen. Kehittämishanke on toteutettavissa 

kansalais- ja aluelähtöisesti kaikissa päiväkodeissa. 

 
Asiasanat: seikkailukasvatus, sosiaalipedagogiikka, narratiivisuus, interventiot 
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The purpose of this final thesis development project was to investigate whether the adventure 

education framework can be used in order to support children’s development from a holistic 

perspective. The development project was carried out in Salonpää day care centre in Oulunsalo in 

2008. A week long adventure education period was conducted for all four seasons of the year. The 

seasonal adventures were participated by the 2 - 5-year-olds in the day care centre. The aim was to 

increase the knowledge of day care centre teachers about adventure education by using citizen- and 

area-oriented methods and viewpoints. Other objectives of the project included developing 

materials and methods of adventure education in a day care centre environment and promoting 

interventions in children’s homes as well. 

 

The development project was carried out as a qualitative action research during the time between 

autumn 2007 and spring 2009. The narrative method was used as a combining factor between the 

adventure education periods. The successful conduction of the study was made possible by the 

positive attitudes of both the children, parents and the staff of the day care centre. The methods of 

data collection included observation diaries and videotaping the project. The parents were sent an 

inquiry via email and a few theme interviews were recorded as well. In addition there were 

discussions with children about the adventure periods and they were asked to draw about their day. 

This was used as a tool for reflection. 

 

The whole year long adventure education project had a supporting effect on children’s holistic 

development. The children worked well in a group and delved into the adventures. Adventure 

education proved to be a useful method of social work in day care centres. Interventions, on the 

other hand, were rather superficial. However, in the parents’ opinion it was not necessary to bring 

every subject of action from the day care centre to the home so intensively. All in all, the 

development project was successful and worth conducting. The project can be realised in a citizen- 

and area-oriented way in any day care centre.       

 
Key words: adventure education, social pedagogy, narrative, interventions 
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1. MILON HAUKUNNAN ALOITUS 

 

 

Olen tehnyt aikaisemmin humanistisessa ammattikorkeakoulussa opinnäytetyön 

seikkailukasvatuksen soveltuvuudesta päiväkodissa. Tulokset olivat positiivisia ja 

seikkailukasvatus ehdottomasti soveltuu päiväkotiin. Suurimmaksi ongelmaksi tuolloin 

osoittautui ajan puute ja tuloksena oli, että jatkuvana toimintona seikkailukasvatuksesta 

olisi enemmän hyötyä päiväkodissa. Tuolloin jo ajattelin, että jatkotutkimukselle olisi 

tarvetta.  

 

Tässä sitä nyt ollaan ja olen tehnyt koko vuoden kestävän kehittämishankkeen 

työpaikalleni Oulunsaloon Salonpään päiväkotiin. Hankeideana oli 

seikkailukasvatuksen ja sen edistämien arvojen tunnetuksi tekeminen päiväkodeissa, 

seikkailukasvatuksen kehittäminen päiväkotimiljöössä sekä materiaalien ja metodien 

kehittäminen seikkailukasvatukseen. Lähtökohtana oli lapsilähtöisyys sekä ennen 

kaikkea elämysten ja kokemusten tuottaminen lapsille narratiivisuuden avulla, 

säännöllisesti ympäri vuoden tapahtuvassa seikkailussa.  

 

Halusin tutkia tukeeko seikkailukasvatus pidempinä yhtäjaksoisina toimintoina lapsen 

kokonaisvaltaista kehitystä. Tavoitteena oli kehittää lasta ”itsenäiseksi, luovaksi ja 

liikuntaa rakastavaksi, maailmaa tutkivaksi ja elämästä nauttivaksi yksilöksi”. 

Tarkoituksena oli myös rikkoa arkirutiineja, innostaa lapsia toimintaan ja tarjota heille 

erilaisia mahdollisuuksia seikkailukasvatuksen myötä.   Lisäksi ajatuksena oli saada 

aikaan interventioita lasten koteihin.  

 

Pääkohderyhmänä olivat päiväkotimme 2-5-vuotiaat lapset ja heille tein ikätason 

mukaisia toimintoja. Toisena kohderyhmänä olivat päiväkotimme työntekijät, ketkä 

perehdytin seikkailukasvatuksen metodeihin ja itse toiminnan toteuttamiseen. Lisäksi 

yhtenä osapuolena olivat lasten vanhemmat, joista osalle tein sähköpostikyselyn sekä 

teemahaastattelun. Vanhemmat pääsivät myös mukaan toimintaan kahden 

seikkailujakson päätteeksi. 

 

Lähestymistapana oli tehdä hanketta kansalais- ja aluelähtöisesti tunnetuksi kaikille 

päiväkodeille. Mitä enemmän kasvattajilla on tietoa seikkailukasvatuksesta, sitä 
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enemmän sillä on käyttöä ja sitä enemmän hyötyä tukea lasten kasvua.  

 

Tein hankesuunnitelman ja aikataulut sovittiin yhdessä päiväkodin muun henkilökunnan 

kanssa vuodenaikojen ja päiväkodin muun suunnitelman mukaan. Kirjoitin Milo-

koirasta tarinan, minkä mukaan seikkailimme. Lisäksi otin päiväkotimme 

toimintasuunnitelman huomioon ja käytin sitä apuna seikkailutoimintojen 

suunnittelussa. Vaikka vuodenaikojen välille mahtui paljon kaikenlaista, lapset 

muistivat todella hyvin mitä edellisessä seikkailussa oli aina tapahtunut.  Haukunta oli 

alkanut ja sitä kesti tasaisesti koko vuoden 2008.  
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2. TEOREETTIS-METODOLOGINEN VIITEKEHYS 

 

 

2.1 Kvalitatiivinen tutkimus ja toimintatutkimus  

 

Nimitystä "laadullinen" tutkimus voidaan kritisoida, sillä se saattaa olla harhaanjohtava 

ja voi antaa vaikutelman paremmasta, pehmeämmästä tutkimuksesta pinnalliseen ja 

kovaan kvantitatiiviseen verrattuna. Kuten Töttö (2004) osuvasti tuokin esille, kaikki 

tutkimus on itse asiassa vain pinnan raapimista – tutkimuksella ei voida koskaan 

saavuttaa ilmiötä kokonaisuudessaan ja kaikessa syvällisyydessään. Perusteellisella 

tutkimuksella eli hyvin suunnitelluilla ja toteutetuilla tutkimusasetelmilla, tutkimuksia 

toistamalla sekä tutkittavaa ilmiötä useista näkökulmista lähestymällä voidaan kuitenkin 

tavoittaa monipuolista tietoa ja lisätä siten ymmärrystä niin ilmiöön liittyvistä syy-

seuraussuhteista kuin ilmiön luonteestakin. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

 

Eskolan & Suorannan (1998, 15-16) mukaan laadullisessa tutkimuksessa 

tutkimussuunnitelma parhaimmillaan elää tutkimushankkeen mukana. Avoin 

tutkimussuunnitelma korostaa tutkimuksen eri vaiheiden – aineistonkeruun, analyysin, 

tulkinnan ja raportoinnin – kietoutumista yhteen. Itse olen valinnut laadulliseen 

tutkimukseen kuuluvan toimintatutkimuksen omaa kehittämishankettani 

tarkastellessani.  

 

”Research that produces nothing but books will not suffice” (Lewin 1946, 34). Tämä 

Kurt Lewinin toteamus kiteyttää erään toimintatutkimuksen perusajatuksen: 

käytännönläheisyyden (Heikkinen & Jyrkämä 1999, 25). 

 

Toimintatutkimus on yleisnimitys lähestymistavoille, joissa tutkimuskohteeseen 

pyritään vaikuttamaan, tekemään tutkimuksellisin keinoin käytäntöön kohdistuva 

interventio. Tutkija pyrkii havainnoimaan kohdettaan sitä häiritsemättä, eräällä tavalla 

salaa kurkistellen. Ihmisen toiminta ei ole luonnollista, jos joku ulkopuolinen 

tarkastelee sitä. (Eskola & Suoranta 1998, 128.) 

 

Päiväkotiin toimintatutkimus oli mielestäni paras valinta, sillä juuri lapset helposti 

muuttavat käytöstään vieraan ihmisen läsnä ollessa. Oli luonnollista, että toteuttaessani 



  

 
 

9

toimintoja havainnoin samalla lapsia. Näin he eivät mieltäneet minua ulkopuoliseksi 

tarkkailijaksi, vaan heille tutuksi Hannaksi.  

 

Lisäksi minulla oli tavoitteena saada aikaan muutokseen pyrkivä interventio lasten 

kodeissa. Tutkijan saavuttaessa tutkimukselle asettamansa tavoitteet, tutkijan 

tarkastelema ongelma ratkeaa. Tutkija ei pyri yhteisön jäsenten käytännön elämässä 

kohtaamien ongelmien ratkaisuun, sillä siitä he ovat itse vastuussa. He voivat kuitenkin 

hyödyntää tuloksia, joita tutkija on yhteisöä tutkiessaan tuottanut. (Saari 2007, 137.) 

 

Toimintatutkimuksessa toimintaan pyritään vaikuttamaan tutkimuksen avulla 

interventiolla, muutokseen tähtäävällä väliintulolla. Tarkoituksena on muuttaa jotain, 

tehdä jotain toisin kuin on ennen tehty ja katsoa mitä sitten tapahtuu. (Heikkinen & 

Jyrkämä 1999, 44.) Tein päiväkotiin vuoden kestävän seikkailupaketin ja tämä oli jotain 

uutta sekä pitkäkestoisempaa, kuin aikaisemmin.   

 

Toimintatutkimus on tähtäämistä käytännön muuttamiseen, sekä muutokseen osallistuva 

ja toiminnan tasolla operoiva tieteellinen lähestymistapa. Kurtakko kirjoittaa kuvittelun 

asemasta ja merkityksestä toimintatutkimuksessa. Hän haluaa verrata sitä seuraavaan 

Albert Einsteinin ajatukseen, jonka voi hyvin liittää seikkailukasvatukseen: 

”Imagination is more important than knowledge.” (Kurtakko 1998, 137-141.) Omassa 

kehittämishankkeessani halusin antaa lapsille mahdollisimman paljon mahdollisuuksia 

oman mielikuvituksen käyttöön.   

 

Toimintatutkimuksen perusidea on ottaa ne ihmiset, joita tutkimus koskettaa, mukaan 

tutkimushankkeeseen sen täysivaltaisina jäseninä sekä yhdessä pyrkiä toteuttamaan 

yhdessä asetettuja päämääriä (Eskola & Suoranta 1998, 129). Tämän ajatuksen 

mukaisesti otin koko päiväkodin porukan mukaan toimintaan. Aikuisten kanssa yhdessä 

suunnittelimme ja toteutimme lapsille ikimuistoisia seikkailuja. Lapset olivat 

päätoimijoita ja siten itse oikeutetusti täysivaltaisia jäseniä kehittämishankkeessani. 

Lasten vanhemmat olivat mukana kesä- ja talviseikkailun päätteeksi. Lisäksi tein osalle 

vanhemmista kyselyn ja haastattelun.  

 

Toimintatutkimuksen voi parhaimmillaan nähdä tutkimuksena, jossa tutkimukselle 

arvokasta tietoa saadaan vapauttamalla ihminen toimimaan. Tässä emansipaatiossa 
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vastuu toiminnasta on osallistuvalla ryhmällä, ei yksittäisellä tutkijalla. Tutkija on vain 

vierailija, joka parhaassakin tapauksessa pystyy ainoastaan esittämään rakentavia 

kysymyksiä ja puhaltamaan organisaation toiminnan hiipuvaan hiileen uutta hehkua. 

(Eskola & Suoranta 1998, 131-132.) 

 

Arja Kuula (1999, 218) on kuvannut toimintatutkimuksen tutkimusprosessia: tutkittavat 

ovat aktiivisia osallistujia muutos- ja tutkimusprosesseissa, tutkijan ja tutkittavien 

suhteen perustana on yhteistyö ja yhteinen osallistuminen ja toimintatutkimus 

suuntautuu käytäntöön ja se on ongelmakeskeistä. Näihin kaikkiin asioihin halusin 

kiinnittää huomiota ja myös siksi valintani oli toimintatutkimus. 

 

 

2.2 Aineiston hankinta 

 

Havainnoinnin eli observoinnin avulla saadaan tietoa siitä, toimivatko ihmiset todella 

niin kuin sanovat toimivansa. Havainnoimme erilaisia asioita päivittäin, mutta 

tieteellinen havainnointi ei ole vain satunnaista katselemista vaan systemaattista 

tarkkailua. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.)  

 

Havainnointia käytetään joko itsenäisesti tai esimerkiksi haastattelun lisänä ja tukena. 

Havainnoinnin etuna on, että sen avulla saadaan välitöntä ja suoraa informaatiota 

yksilön, ryhmien ja organisaatioiden toiminnasta ja käyttäytymisestä. Se mahdollistaa 

pääsyn tapahtumien luonnollisiin ympäristöihin. Havainnointi sopii menetelmänä hyvin 

laadullisen tutkimuksen menetelmäksi ja erinomaisesti esimerkiksi vuorovaikutuksen 

tutkimiseen. Havainnoiden voi myös tutkia tilanteita, jotka muuttuvat nopeasti tai ovat 

vaikeasti ennakoitavissa. Havainnointi sopii menetelmäksi myös silloin, kun 

tutkittavilla on kielellisiä vaikeuksia (esimerkiksi lapset) tai haluttaessa tietoa, josta 

tutkittavat eivät mielellään kerro haastattelijalle suoraan. (Hirsjärvi & Remes & 

Sajavaara 2004, 201-203.)  

 

Osallistuva havainnointi voi olla aktiivista tai passiivista. Aktiivisessa osallistuvassa 

havainnoinnissa tutkija vaikuttaa aktiivisesti läsnäolollaan tutkittavaan ilmiöön. Hän voi 

esimerkiksi olla mukana kehittämistyössä, projektissa tai vastaavassa tilanteessa 

aktiivisena toimijana. Passiivisella osallistuvalla havainnoinnilla tarkoitetaan tutkijan 
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osallistumista tutkittavaan tilanteeseen ilman vaikuttamista tilanteiden kulkuun – 

esimerkiksi toimintatutkimuksessa käytetään myös tällaista lähestymistapaa. 

Molemmissa tapauksissa tutkijan on kuitenkin pystyttävä erittelemään oma roolinsa ja 

sen mahdollinen vaikutus tutkimustilanteeseen. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006.)  

 

Havainnoitavat ja tutkittavat tilanteet voidaan toisinaan videoida. Videoaineiston hyvä 

puoli on se, että se kykenee tallentamaan myös tutkittavien kohteiden liikkeitä ja 

ilmeitä. Videoinnin avulla pystytään myös taltioimaan sellaista, mikä tavallisesti jäisi 

oman havainnointikyvyn ulkopuolelle. Pelkkää suoraa havainnointia käyttämällä on 

melko mahdotonta saada ilmiöstä niin kokonaisvaltaista kuvaa kuin videoidulla 

aineistolla. Videoitu aineisto mahdollistaa palaamisen alkuperäiseen tilanteeseen yhä 

uudelleen, jolloin on mahdollista tarkastaa, oliko alkuperäinen tilanne todella niin kuin 

muistelee. Jos aineiston tulkinnasta tulee myöhemmin jotain kysymistä, voivat muutkin 

todentaa aineistosta tehtyjen tulkintojen oikeellisuuden omin silmin. (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006.)  

 

Ongelmana videoiduissa tutkimustilanteissa luotettavuuden kannalta pidetään usein sitä, 

että kameran läsnäolo saattaa vaikuttaa tutkittavien käyttäytymiseen. Tietäessään 

olevansa tarkkailun kohteena ihminen muuttaa käyttäytymistään tai ainakin miettii 

tarkkaan jokaista sanaa ja liikettä. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.)  

 

Kehittämishakkeessani havainnointi oli hyvä aineistonkeruumenetelmä lasten kohdalla. 

Havainnointini oli osallistuvaa, koska olin tiiviisti mukana 

seikkailukasvatustoiminnoissa. Tarkoituksella olin läsnä, mutta lapset itse olivat 

aktiivisia toimijoita. En tehnyt asioita heidän puolestaan, vaan annoin heille juonen mitä 

seurata. Lapset olivat seikkailijoita ja minä pidin huolen heidän turvallisuudestaan 

tarkkailemalla ja havainnoimalla koko ajan tilannetta.  

 

Käytin myös videointia osassa seikkailujaksoista. Kollegani videoidessa pystyin 

keskittymään paremmin oleelliseen eli lasten elämyksien ja kokemuksien tuottamiseen. 

Saatoin jälkikäteen purkaa tilanteet uudelleen ja se täydensi pitämääni 

havaintopäiväkirjaa. Päiväkoti-ikäiset lapset ovat aitoja tilanteessa kuin tilanteessa. 

Tämän vuoksi videointi ei heitä haitannut. Siitä ei koitunut ongelmaa, vaan se oli hyvä 
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lisä havainnointiin. 

 

Haastattelun tavoite on selvittää se, mitä joku ajattelee. Haastattelu on eräänlaista 

keskustelua, se vain tapahtuu tutkijan aloitteesta ja on hänen johdattelemaansa. 

Haastattelu on vuorovaikutusta, jossa molemmat osapuolet vaikuttavat toisiinsa. 

Haastattelu on normaalia elämää, joten normaalit fyysiset, sosiaaliset ja 

kommunikaatioon liittyvät seikat vaikuttavat haastattelutilanteeseen. (Eskola & 

Suoranta 1998, 86.) Haastattelu on siinä suhteessa ainutlaatuinen 

tiedonkeruumenetelmä, että siinä ollaan kielellisessä vuorovaikutuksessa tutkittavan 

kanssa (Hirsjärvi ym. 2004, 193).  

 

Haastattelun ollessa millainen hyvänsä, on se aina ainutlaatuinen, kielellinen 

vuorovaikutustilanne, eräänlainen "kielipeli", joka on suunniteltava huolellisesti ja 

johon tulee valmentautua ja valmistautua. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 35, 48-53.) 

Haastattelijan käyttäytymisellä, eleillä ja ilmeillä sekä muilla ominaisuuksilla on 

merkitystä vuorovaikutustilanteen muodostumisessa. Haastattelussa tarvitaan sosiaalisia 

taitoja, jotta vuorovaikutustilanne erilaisten ihmisten kanssa sujuisi, mutta myös 

haastateltavalla on oma roolinsa. Esimerkiksi haastateltavan ikä vaikuttaa haastatteluun 

ja sen suunnittelemiseen olennaisesti: lapsia tai nuoria haastateltaessa ei voida toimia 

aivan samoin kuin aikuista tai ikääntynyttä haastateltaessa. (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2006.) 

 

Haastattelulle on tyypillistä, että se on ennalta suunniteltu; haastattelijan alulle panema 

ja ohjaama; lisäksi haastattelija joutuu usein motivoimaan haastateltavaa ja pitämään 

haastattelua yllä; haastattelija tuntee roolinsa ja haastateltava oppii sen; haastateltavan 

on luotettava siihen, että hänen kertomisiaan käsitellään luottamuksellisesti (Eskola & 

Suoranta 1998, 86; Hirsjärvi & Hurme 2001, 43). Haastattelu sopi mielestäni tehtäväksi 

lasten vanhemmille. 

 

Haastattelumenetelmiä on useita. Yksinkertainen jako saadaan, kun otetaan huomioon 

toisaalta kysymysten muotoilun kiinteyden aste ja toisaalta se, miten paljon haastattelija 

jäsentää haastattelutilannetta. Näillä kriteereillä voidaan jakaa haastattelu neljään eri 

tyyppiin, strukturoituun haastatteluun, puoli-strukturoituun haastatteluun, avoimeen 

haastatteluun ja teemahaastatteluun. (Eskola & Suoranta 1998, 87.) 
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Teemahaastattelussa haastattelun aihepiirit, teema-alueet, on etukäteen määrätty. 

Menetelmästä puuttuu kuitenkin kysymysten tarkka muoto ja järjestys. Haastattelija 

pitää huolen, että kaikki etukäteen päätetyt teema-alueet käydään läpi, mutta niiden 

järjestys ja laajuus vaihtelevat haastattelusta toiseen. Haastattelijalla ei ole valmiita 

kysymyksiä, vaan jonkinlainen tukilista käsiteltävistä asioista. (Eskola & Suoranta 

1998, 87.) 

 

Kysymysten harkitsemisen lisäksi myös haastateltavien valitsemista tulee harkita. 

Tutkimukseen osallistuvia ei tulisi valita satunnaisesti. Tutkittaviksi tulee valita sellaisia 

ihmisiä, joilta arvellaan parhaiten saatavan aineistoa kiinnostuksen kohteena olevista 

asioista. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.)  

 

Suomalaisissa tutkimuksissa on ollut yleistä teemahaastattelun käyttö. Ensinnäkin, 

teemahaastattelu on muodoltaan niin avoin, että siinä vastaaja pääsee halutessaan 

puhumaan varsin vapaamuotoisesti. Toisaalta teemahaastattelussa käytettävät teemat 

takaavat sen, että jokaisen haastateltavan kanssa on puhuttu edes jossain määrin 

samoista asioista. (Eskola & Suoranta 1998, 87.) 

 

Lasten vanhemmille tein teemahaastattelun. Edellä mainitut asiat vahvistivat valintaani, 

sillä mielestäni se oli mielekäs tapa saada tarvittavaa tietoa. Valitsin myös vain osan 

lasten vanhemmista haastateltaviksi heidän kiinnostuksensa pohjalta. Yhtenä kriteerinä 

oli myös se, että heidän lapsensa olivat osallistuneet jokaiseen seikkailujaksoon. Näin 

ketään ei pakotettu tekemään mitään vasten tahtoa ja tulokset olivat realistisempia koko 

tutkimusta ajatellen.  

 

Päiväkoti-ikäisille lapsille tehtäessä tutkimusta, en katsonut tarpeelliseksi haastatella 

heitä ollenkaan. Mielestäni havainnointi oli paras aineistonkeruumenetelmä siltä osin.   

 

 

2.3 Analyysi 

 

Laadulliselle eli kvalitatiiviselle tutkimukselle on ominaista kerätä aineistoa, joka tekee 

mahdollisimman monenlaiset tarkastelut mahdollisiksi. Aineiston ei tulekaan koostua 

yhden ainoan metodisen linssin läpi tehdyistä havainnoista. Toisaalta kvalitatiivisessa 
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tutkimuksessa tunnetaan hyvin osallistuvan havainnoinnin metodi. Siinä tutkija 

osallistuu tutkittavan yhteisön toimintaan ja haastattelee ihmisiä. Ominaista 

kvalitatiiviselle aineistolle on sen ilmaisullinen rikkaus, monitasoisuus ja 

kompleksisuus. Aineiston tuottamisen tilanteet voivat olla tutkimusta varten 

järjestettyjä. Kvalitatiivinen aineisto on moniulotteista aivan kuin elämä itse. 

(Alasuutari 1999, 84-85.) 

 

Valitsin kvalitatiivisessa tutkimuksessa tunnetun toimintatutkimuksen, koska se on 

mielestäni paras tapa lähestyä tutkimusongelmaani. Osallistuin toimintaan ja samalla 

havainnoin lapsia erilaisissa seikkailukasvatuksellisissa aktiviteeteissa. Toimin itse 

aktiivisena vetäjänä seikkailukasvatustoiminnoissa, joten mahdollisuuteni oli 

havainnoida lasten tekemisiä. En voinut samanaikaisesti tehdä muistiinpanoja, vaan 

kirjoitin havaintopäiväkirjaa toimintojen jälkeen. 

 

Olennaisinta on, että analyysissa pitää perustella valinnat ja selittää, miksi on mitäkin 

tehnyt, jotta tutkimuksesta tulee perusteltu, uskottava ja mahdollisimman luotettava. 

Etsimisprosessia ohjaa kaiken aikaa tutkimusongelma. Mitä aineistossa kerrotaan 

kiinnostuksen kohteena olevasta ilmiöstä, miten tutkimusongelmaan liittyvät löydökset 

saadaan tiivistettyä ja tulkittua; peilattua oman ajattelun ja muiden ajattelun (teoriat, 

tutkimukset, näkökulmat) kanssa. Erilaiset analyyttiset tarkastelutavat ohjaavat 

erilaisten näkökulmien ottamiseen.  (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.)  

 

Sisällönanalyysissä aineistoa tarkastellaan eritellen, yhtäläisyyksiä ja eroja etsien ja 

tiivistäen. Sisällönanalyysi on diskurssianalyysin tapaan tekstianalyysia, jossa 

tarkastellaan jo valmiiksi tekstimuotoisia tai sellaiseksi muutettuja aineistoja. 

Tutkittavat tekstit voivat olla melkein mitä vain: kirjoja, päiväkirjoja, haastatteluita, 

puheita ja keskusteluita. Sisällönanalyysin avulla pyritään muodostamaan tutkittavasta 

ilmiöstä tiivistetty kuvaus, joka kytkee tulokset ilmiön laajempaan kontekstiin ja aihetta 

koskeviin muihin tutkimustuloksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 105.)  

 

Sisällönanalyysin ohella puhutaan joskus myös sisällön erittelystä. Tuomen ja 

Sarajärven (2002, 107-108) mukaan sisällön erittelystä puhuttaessa tarkoitetaan 

kvantitatiivista dokumenttien analyysia, jossa kuvataan määrällisesti jotakin tekstin tai 
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dokumentin sisältöä. Sisällönanalyysista sen sijaan puhutaan, kun tarkoitetaan sanallista 

tekstin sisällön kuvailua.  

 

Sisällönanalyysilla voidaan tarkoittaa niin laadullista sisällönanalyysia kuin sisällön 

määrällistä erittelyä ja näitä molempia voidaan hyödyntää samaa aineistoa 

analysoidessa. Sisällönanalyysia voidaan jatkaa tuottamalla esimerkiksi sanallisesti 

kuvatusta aineistosta määrällisiä tuloksia. Tutkimusaineiston laadullisessa 

sisällönanalyysissa aineisto ensin pirstotaan pieniin osiin, käsitteellistetään ja lopuksi 

järjestetään uudelleen uudenlaiseksi kokonaisuudeksi. Sisällönanalyysi voidaan tehdä 

aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai teorialähtöisesti, erona on analyysin ja 

luokittelun perustuminen joko aineistoon tai valmiiseen teoreettiseen viitekehykseen. 

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 109-116.)  

 

Valitsin sisällönanalyysin, koska halusin tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä 

seikkailukasvatuksen viitekehyksessä. Minulla oli valmis teoreettinen viitekehys, mihin 

nojauduin. 

 

 

2.4 Reflektointi 

 

David Kolb (1984) erottaa neljä erilaista "oppimistyyliä". Yksilön oppimisessa voi 

korostua seuraavanlaisia asioita.  Konkreettinen, aktiivinen toiminta, jossa korostuu 

käytännön toiminta ja ihmisiin tai tilanteisiin vaikuttaminen. Omakohtainen kokemus, 

jossa henkilökohtaiset kokemukset, tunteet ja "taiteellinen" orientaatio ovat etualalla. 

Reflektoiva tarkastelu, joka keskittyy kokemusten ja tilanteiden monipuoliseen 

reflektointiin. Teoreettinen tarkastelu, jolle on ominaista systemaattinen ajattelu ja 

ongelmanratkaisu. 
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Kuvio 1. Kolb (1984) on kuvannut kokemuksellisen oppimisen (experimental learning) 

kiertokulkua yllä olevan kuvion mukaan, kursiivilla oman kehittämishankkeeni 

konkretia. 

 

 

Mielestäni tämä Kolbin kuvaama kokemuksellisen oppimisen kiertokulku sopi hyvin 

kehittämishankkeeseeni. Tein lapsille joka vuodenajalle erilaisia 

seikkailukasvatustoimintoja, missä lapset pääsivät aktiivisesti toimimaan. Niissä he 

saivat omakohtaisesti kokea mitä seikkailukasvatus on. Lisäksi lasten vanhemmat 

otettiin toimintaan mukaan intervention aikaan saamiseksi. Puolestaan kansalais- ja 

aluelähtöisen näkökulman saamiseksi, tein sellaisen ideapankin, mitä voidaan toteuttaa 

missä tahansa päiväkodissa. 

 

Reflektio on tärkeä osa kokonaisvaltaista prosessia, ettei seikkailusta jää kenellekään 

pelkoa tai muuten huonoa oloa. Seikkailutoiminnan jälkeen tulee muistaa reflektio eli 

ryhmän tulee saada aikaa ja tilaa kokemusten purkamiseen. 5-6-vuotiaat lapset 

ilmaisevat jo tunteitaan sanojen avulla, mutta puhuminen ei kuitenkaan vielä leikki-

ikäisille lapsille ole niin helpottava tekijä. Seikkailujen purkaminen on tärkeää, koska 

näin lapsella on mahdollisuus tunnistaa omia tunteitaan. Lapsi ei myöskään jää yksin 

omien tunteidensa kanssa, vaan ne on mahdollista jakaa ryhmässä. Lapsi saa kokea, että 

hänen tunteensa ovat tärkeitä. Jokaiselle ihmiselle kasvun kannalta onkin välttämätöntä 

hyväksytyksi tuleminen. Lisäksi lapsi huomaa, että muillakin lapsilla on ollut 

Omakohtainen kokemus 
Lasten omat elämykset ja 
kokemukset tekemisen kautta 

Konkreettinen, 
aktiivinen toiminta 
Seikkailun neljän 
vuodenajan 
sisältämät tehtävät 

Reflektoiva 
tarkastelu 
Piirustukset päivän 
tapahtumista 

Teoreettinen tarkastelu (esimerkiksi 
yleistäminen, käsitteellistäminen uusi 
orientaatioperusta) Seikkailukasvatuksen 
ideologia tutuksi koko työyhteisölle 
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samanlaisia tunteita ja kokemuksia. (Kokljuschkin 1999, 63.) Päiväkodissamme 

ikäjakauma tutkimusta tehdessäni oli 2-5 vuotta, koska 6-vuotiaat olivat esikoulussa 

aina aamupäivisin. Tämä tuli ottaa huomioon suunnittelussa ja toteutuksessa. Pienten 

lasten kanssa toimiessa piirtäminen on oivallinen reflektion väline ja näin asian toteutin.  

 

Kaikkea edellä mainittua tarkastelin seikkailukasvatuksen viitekehyksestä. Teoreettinen 

pohja on tärkeää kaikelle toiminnalle. Tarveanalyysin avulla tein teoreettista tarkastelua 

kehittämishankettani ajatellen. Kaiken työn minkä tein, tein niin, että se on 

yleistettävissä. Halusin tehdä seikkailukasvatusta tunnetuksi päiväkodeissa yleensä. Nyt 

ennen kaikkea aluelähtöisesti Oulun seudulla, missä se ei vielä ole niin laajalti 

tunnettua. Toivottavasti onnistuin tässä ja tästä kehittämishankkeestani on hyötyä vielä 

monelle päiväkodille. 
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3. LÄHTÖKOHDAT SEIKKAILULLE 

 

 

Lähtiessäni suunnittelemaan kehittämishanketta, edellytyksenä oli, että siitä tulee 

kansalais- ja aluelähtöinen. Kansalaisuudella on monia määritelmiä. Suomen lain 

mukaan kansalaisuudella tarkoitetaan yksilön ja valtion välistä lainsäädännöllistä 

sidettä, joka määrittää yksilön aseman valtiossa ja jolla määritetään yksilön ja valtion 

välisiä keskeisiä oikeuksia ja velvollisuuksia (kansalaisuuslaki 2003/359). 

 

Kansalaisuuden määritelmästä on paljon keskusteltu ja se on vaikeasti tai lähes 

mahdottomasti määriteltävissä. Tämä johtuu siitä, että sekä Lister (1998a), Oliver ja 

Heater (1994) ovat sanoneet, että kansalaisuuden määritelmää käytetään eri 

konteksteissa. Näitä ovat esim. poliittinen, laillinen, filosofinen ja akateeminen. 

Näitäkin määritelmiä käytetään eri tavalla eri konteksteissa, minkä takia 

yleismaailmallinen määritelmä on mahdoton. Tähän vaikuttaa myös teoreettinen 

lähtökohta ja miten yksilö ja yhteisö sekä näiden suhde ymmärretään. (Dwyer 2004, 3-

4.) 

 

Ottaessani huomioon kansalais- ja aluelähtöisyyden, huomioon tuli myös ottaa 

teoreettinen viitekehys. Toimiessani päiväkodissa, varhaiskasvatuksen piirissä 

luonnollinen valinta oli sosiaalipedagogiikka ja hankkeeni huomioiden, 

seikkailukasvatus oli itseoikeutettu sosiaalityön menetelmä mitä käytin.  

 

 

3.1 Sosiaalipedagogiikka ja seikkailukasvatus 

 

Kehittämishankkeessani seikkailut perustuivat siis luonnollisesti seikkailukasvatukseen, 

sekä myös sosiaalipedagogiikkaan. Sosiaalipedagogiikka on ensisijaisesti ajattelun tapa, 

ja jo siksi se voisi hyvin olla myös varhaiskasvatuksen teoreettinen perusta (Kurki 2001, 

112).  

 

Seikkailu- ja elämyspedagogiikan soveltaminen sosiaalisten ongelmien ehkäisyyn ja 

lievittämiseen antaa niille pohjimmiltaan sosiaalipedagogisen perussävyn, vaikka ne 

eivät pelkistykään sosiaalipedagogiikaksi sinänsä. Seikkailua ja elämyksellisyyttä 
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korostava pedagogiikka liittyy joka tapauksessa niin historiallisesti kuin teoria-käytäntö-

suhteen näkökulmastakin läheisesti sosiaalipedagogiseen ajatteluun ja toimintaan. 

(Hämäläinen 1998, 149.) Kehittämishankkeessani seikkailukasvatus oli kaiken 

lähtökohta yhdistettynä varhaiskasvatukseen ja kuten edeltä käy ilmi, niitä yhdistävänä 

näkökulmana toimi sosiaalipedagogiikka.  

 

Hämäläisen (1998, 158) mukaan sosiaalipedagogisessa ajattelussa ja toiminnassa 

korostetaan ihmisen yhteisöllisyyttä. Yksilön persoonallisuus pääsee kehittymään 

terveesti vain terveissä yhteisöissä, jotka sekä tukevat kasvua että antavat kasvulle tilaa. 

Sosiaalipedagogiikan yksi keskeinen oivallus on se, että yhteisössä itsessään piilee suuri 

kasvatuksellinen voima. 

 

Päiväkoti on lapselle terve yhteisö kehittyä terveeksi yksilöksi pätevien 

varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa. Sen tarkoituksena on olla tärkeänä 

kasvatuksellisena voimavarana vanhemmille. Vanhemmat saavat näin päiväkoti-

yhteisöltä tukea kasvattaessaan yksilöllistä lastaan kotona. 

 

Hämäläinen (1998, 164) jatkaa, että seikkailua ja elämyksellisyyttä korostavalla 

kasvatuksella ja terapialla on laaja sovellutusalue, joka kattaa erilaisten sosiaalisten 

ongelmien alla kamppailevat ihmiset ja työn heidän auttamisekseen. Tältä osin seikkailu 

ja elämyspedagogiikka mieltyvät sosiaalipedagogiseksi toiminnaksi. 

 

Paulo Freireä (1921-1997) pidetään yleisesti yhtenä modernin sosiaalipedagogiikan 

tärkeimmistä vaikuttajista. Latinalaisessa Amerikassa ei tosin puhuta varsinaisesti 

sosiaalipedagogiikasta, vaan freireläisen vapautuksen pedagogiikan ohella puhutaan 

sosiokulttuurisesta innostamisesta. Freireläinen sosiaalipedagoginen toiminta perustuu 

ihmisten omaan osallistumiseen, dialogiin ja päätöksentekoon. (Kurki 2001, 115-116.) 

 

Varsin yleisesti sosiaalipedagogiikka ymmärretään kahdella tavalla. Ensinnäkin se on 

yksilön sosiaalisen muotoutumisen oppi, joka auttaa yksilön sosialisaatiota ja siten 

ihmistä kasvamaan yhteiskuntaan ja yhteiselämään toisten ihmisten kanssa. Ihmisestä 

tulee kasvatuksen avulla yhteiskunnan hyödyllinen jäsen. Toiseksi sosiaalipedagogiikka 

ymmärretään erityisesti lapsuuden ja nuoruuden ajan hyvinvoinnin tukemisen oppina. 

(Kurki 2001, 118.)  
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Varhaiskasvatus tarjoaa ensinnäkin sosiaalipedagogiselle toiminnalle varsin laajan 

toimintakentän, koska sen piirissä on mahdollista toteuttaa rinnakkain 

sosiaalipedagogiikan molempia tehtäviä. Toisaalta autetaan kaikkien lasten 

sosialisaatiota ja toisaalta tuetaan hädässä ja syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja heidän 

perheitään. Sosiaalipedagogiikka voikin olla erinomainen varhaiskasvatuksen 

taustaorientaatio, mutta silloin se edellyttää varhaiskasvatuksen ymmärtämistä 

ensisijaisesti kasvatustyöksi. Sosiaalipedagogiselle kasvatustyölle sopivimpia 

menetelmiä ovat erilaiset toiminnalliset, elämykselliset ja osallistavat menetelmät sekä 

ryhmätyö eri muotoineen, yhteisökasvatus niiden joukossa. (Kurki 2001, 130-133.)  

 

Kehittämishankkeeni tarkoituksena oli ennen kaikkea tukea kaikkien lasten 

kokonaisvaltaista kehitystä. Halusin kansalais- ja aluelähtöisesti tehdä 

seikkailukasvatusta tunnetuksi kaikille. Tunnettavuuden kautta tieto leviää ja näin myös 

hyöty kasvaa. Puhuttaessa varhaiskasvatuksessa tapahtuvasta seikkailukasvatuksesta, on 

tärkeää muistaa, että sen lähtökohtana on juuri kaikkien lasten tasavertainen toiminta. 

Ajatuksena on ennaltaehkäisevä toiminta, jotta sosiaalisia ongelmia ei edes syntyisi, 

aivan kuten sosiaalipedagogiikankin tarkoituksena on. 

 

Tämä kulkee käsi kädessä seikkailukasvatuksen kanssa, opimme asioita toiminnan 

kautta. John Deweyn (1859-1952) mukaan lapsen oppiminen tulisi hahmottaa 

kokemuksien hankkimiseksi. Hänen opetusta koskevat perustavat näkökohdat olivat 

seuraavanlaisia: tietäminen ja toiminta kuuluvat yhteen, tätä kutsutaan 

eksperimentalismiksi. Hän tuli myös tunnetuksi tekemällä oppiminen (learning by 

doing) - nimisestä oppimistavasta. (Iisalo 1991, 210-215.) 

 

Tehdäänpä sosiaalipedagogista työtä millä menetelmällä tahansa, perusta on kuitenkin 

sosialisaation ymmärtäminen nimenomaan persoonan tukemisena ja toisaalta aidon 

yhteisön kehittymisenä. Ihminen kasvaa aidoksi persoonaksi vain yhdessä toisten 

persoonien kanssa. Sosiaalipedagoginen ajattelutapa persoonan ja yhteisön välisestä 

suhteesta auttaa käytännön kasvatustyöksi muuttuneena lasta kasvamaan täydeksi 

persoonaksi: ainutkertaiseksi, korvaamattomaksi, autonomiseksi ja valintoihin 

kykeneväksi. Täyteen kukoistukseen lapsi kasvaa vain aidossa yhteisössä, yhteydessä 

toisiin yhtä arvokkaisiin persooniin. Näistä syistä sosiaalipedagogisen diskurssin pitäisi 

koskettaa aivan ensisijaisesti juuri varhaiskasvatuksen kenttää. (Kurki 2001, 133-134.) 
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Sosiaalipedagogiikkaan liitetään vahvasti sosiokulttuurinen innostaminen. Verratessa 

sitä seikkailukasvatukseen siitä löytyy paljon yhtymäkohtia.  

 

Leena Kurjen (2000, 19-20) sanoin innostaminen on tapa elähdyttää ihmisten 

herkistymisen ja itsetoteutuksen prosessia. Se herättää ihmisten tietoisuutta, organisoi 

toimintaa ja saa ihmiset liikkeelle. Innostaminen suuntautuu sosiaalisen 

kommunikaation edistämiseen, ihmisten välisen vuorovaikutuksen lisäämiseen ja 

subjekti-subjekti-suhteen kehittämiseen. Tarkoituksena on parantaa ihmisen 

elämänlaatua. Samalla innostamisen keskeisiä tavoitteita on, että ihmiset tulevat 

tietoisiksi historiallisesta roolistaan yhteisössään, yhteiskunnassaan ja maailmassa. 

Toisin sanoen tarkoituksena on, että ihmiset kasvavat aktiivisiksi toimijoiksi 

yhteisöissään. 

 

Innostamisella on kaksi päätavoitetta J.V. Merinon (1997, 31) mukaan. Ensinnäkin sen 

avulla “herätetään henkiin elämää siellä, missä sitä ei ole“. Toinen tavoite on “tukea ja 

saada liikkeelle niitä kykyjä, jotka ovat jo olemassa“. Merinoa (1997, 41-53) mukaillen 

teoreettinen runko muodostuu kahdeksasta piirteestä.  

 

Ensiksi innostaminen on sosiaalista toimintaa, jonka avulla pyritään sosiaalisen liikkeen 

aikaansaamiseen ja sosiaalisen muutoksen luomiseen ja vahvistamiseen. Innostamisen 

perusvaatimuksia on saada ihmiset herkistymään, motivoitumaan ja lähtemään 

liikkeelle. Toiseksi innostaminen on kasvatusta, joka juurtuu aktiiviseen ja osallistavaan 

pedagogiikkaan sekä siitä nousevaan metodologiaan. Sosiokulttuurisen innostamisen 

avulla tavoitellaan tietynlaista asenteiden ja ihmisten välisten suhteiden muutosta. 

Innostaminen on yhteisöllistä toimintaa, se on kasvatusta, tietojen välittämistä. 

Kolmanneksi innostamisen tavoitteena on kulttuurinen demokratisaatio ja kulttuurinen 

demokratia. Neljänneksi innostaminen luo ja vahvistaa sekä autonomisten sosiaalisten 

ryhmien että toimivien ryhmäprosessien syntymistä. Viidenneksi innostaminen koostuu 

sosiaalisista käytännöistä, jotka saavat aikaan aloitteellisuutta, osallistumista sekä 

toiminnan ja sen merkityksen pohdinnan vuorovaikutusta. Innostamisessa tuetaan 

ihmisten vapautta ja oma-aloitteisuutta sekä yksilöllisellä että ryhmätasolla. Toiminta, 

sen reflektio ja siihen perustuva uusi toiminta ovat sosiokulttuurisen innostamisen ydin, 

eli innostaminen on aina samalla toimintatutkimusta. Tämä kulkee aivan käsi kädessä 
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seikkailukasvatuksen ideologian kanssa. Kuudenneksi innostaminen on sosiaalisen 

intervention teknologiaa. Seitsemänneksi innostaminen on resurssien etsintää, jotka 

mahdollistavat yksilöiden ja ryhmien identiteetin ja pääosan vahvistamisen omassa 

kulttuurisessa ja sosiaalisessa kehityksessään oman yhteisönsä ja alueensa sisällä. 

Innostaminen perustuu aina suunniteltuun ja päämäärätietoiseen toimintaan. 

Kahdeksanneksi innostaminen on yksilöllisen ja ryhmien välisen kommunikaation 

järjestelmä. Innostamisen yksi tärkeimmistä piirteistä on rakentaa horisontaalisia 

vuorovaikutuksen verkkoja yksilöiden ja ryhmien välille. (Kurki 2000, 23-28.)  

 

Kurt Hahn puolestaan tunnetaan parhaiten elämys- ja seikkailupedagogiikan kehittäjänä. 

Kurt Hahnin elämän tunnuslause oli: Rajoituksissa on vahvuutesi. (Your disability is 

your ability). Hahnilainen teoria on saanut myös osakseen kritisointia, mikä varmasti 

osaksi johtuu siitä, etteivät seikkailukasvatusteoriat ole kovinkaan monien ihmisten 

tietoisuudessa. Näin ollen on helppo kritisoida sellaista mistä ei itse tiedä kokonaisuutta. 

(Telemäki 1998b, 8-22.)  

 

Hahnin pedagogiikan ajatuksena on: Minua tarvitaan ja minäkin osaan jotain. 

Yhteisöllisyys, toiminta, itsensä löytäminen ja emotionaalisuus ovat ajatuksen 

lähtökohdat. (Telemäki 1998b, 15.) Hahn myös mietti, mitä tapahtuukaan nuoruudessa 

lapselle, joka vielä päiväkodissa on täynnä luottamusta itseensä, utelias, ihmettelevä ja 

onnellinen? Hänen mielestään oikeassa kasvuympäristössä on mahdollista aikaansaada 

terveitä intohimoja kuten halua seikkailla, tutkimisen iloa, halua rakentaa ja tehdä 

kärsivällisyyttä ja huolenpitoa vaativia asioita. (Telemäki 1998a, 17.) Tämän vuoksi 

seikkailukasvatus on hyvä aloittaa päiväkodissa, jotta jo varhaiskasvatuksen piiristä 

saatu seikkailun innostus säilyisi myöhemmässäkin elämässä. Seikkailun tulisi olla 

koko elämän jatkuva prosessi.  

 

Seikkailu on edelleen uusi asia varhaiskasvatuksessa. Suomenkielistä materiaalia ja 

koulutusta on ollut hyvin vähän. Kuva seikkailusta on vääristynyt, sillä extreme-jutut ja 

toisaalta seikkailuliikunta kasvatusmenetelmänä on saatettu mieltää samaksi 

toiminnaksi. Tällöin koko seikkailutoiminta on leimattu kielteiseksi ilmiöksi. Paras tapa 

saada selville mitä seikkailu on, on kysyä lapsilta, mutta ennen kuin heitä on opetettu 

liikaa. (Kokljuschkin 1999, 30.) Parasta tässä on se, että jokaisella lapsella yksilönä on 
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oma käsityksensä seikkailusta ja kun ne liitetään yhteen, niin saadaan suuri yhteinen 

seikkailu, mikä koskee koko päiväkotia yhteisönä.  

 

Edellä mainitun perusteella seikkailukasvatus ja sosiaalipedagogiikka kulkevat hyvin 

käsi kädessä ja niiden pohjalta minun oli hyvä alkaa rakentamaan meidän omaa 

seikkailua varhaiskasvatukseen soveltuvaksi. Seikkailukasvatuksen teoreettista 

viitekehystä tulen peilaamaan lisää kertoessani seuraavaksi itse seikkailujen kulusta.  
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4. MILON SEIKKAILUT 

 

 

4.1 Kevätseikkailu 

 

Kevätauringon säteet loistivat ja koko vuoden 2008 kestävä seikkailu saattoi alkaa. 

Seikkailussa, kuten kaikessa liikunnassa, on tärkeää hyödyntää erilaisia ympäristöjä ja 

vuodenaikoja. Lasten kanssa voi seikkailla jäällä, lumessa, vedessä, metsässä, pellolla ja 

erilaisissa jännittävissä paikoissa. Näin lasten liikunnalliset taidot kehittyvät parhaiten ja 

he voivat aistia monipuolisesti ympäröivää luontoa. (Kokljuschkin 1999, 36.) Tämä oli 

kehittämishankkeessani tärkeä ajatus ja siksi kirjoitin ja kokosin Milo-koiralle ja hänen 

ystävilleen oman seikkailun jokaiselle vuodenajalle. Tarina jatkui aina seuraavana 

vuodenaikana siitä, mihin edelliskerralla jäi. 

 

Narratiivisuus oli olennainen osa Milon seikkailujen kulkua. Keksimäni tarina sopi 

mielestäni erittäin hyvin yhdistämään jokaisen vuodenaikaseikkailunsa toiseen. Näin 

kokonaisuudesta tuli ehyt. Halusin myös avata tarinallista yksilönkehitystä lapsilla. 

Narratiivisuus ja seikkailukasvatus metodeina sopivat hyvin työpariksi. 

 

Kulttuurihistoriallisen psykologian uranuurtaja Lev Vygotskin (1896-1934) mukaan 

ratkaiseva kehitysaskel lapsen psyykeen kehityksessä on sisäisen puheen kehittyminen 

(Vygotsky 1962, 44). Lapsi käyttää aluksi kieltä vain kommunikointiin toisten kanssa, 

mutta vähitellen hän oppii käyttämään sitä myös oman ajattelunsa välineenä. Alun perin 

ulkoinen prosessi siirtyy, muuntuen psyyken sisäiseksi prosessiksi. Sisäisen puheen 

tehtävä on omien psyykkisten prosessien ja toiminnan ohjaaminen. (Vygotsky 1962, 

131-136.) Hännisen (2000, 45) mukaan Vygotskin ajatusta ulkoisen ja sisäisen puheen 

suhteesta voidaan soveltaa myös kertomuksen ja sisäisen tarinan välisen suhteen 

hahmottamiseen. Tarinoita kuullaan ensin muiden kertomina, sitten niitä opitaan 

kertomaan itse, ja lopulta tarinallista muotoa kyetään käyttämään oman ajattelun 

välineenä ja toiminnan ohjaajana.  

 

Lasten parin vuoden iässä alkava ilmeinen intohimo kuulla tarinoita kumpuaa heidän 

halustaan ymmärtää ja tutkia sosiaalista maailmaa (Dunn 1988, 144-148). Kertomuksia 

kuulemalla lapsi voi eläytyä moniin sellaisiin tapahtumasarjoihin, joissa hän ei itse ole 
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osallisena. Näin hän saa käsityksen erilaisiin tilanteisiin liitetyistä kulttuurisista 

odotuksista, säännöistä ja arvostuksista sekä oppii ymmärtämään toisten ihmisten 

tunteita, aikomuksia ja uskomuksia. Tarinoilla on keskeinen merkitys saattaa lapset 

kulttuurinsa jäseniksi. (Hänninen 2000, 46.) 

 

Lapsi oppii jo varhain käyttämään tarinankerrontaa sosiaalisiin päämääriin. Hän 

huomaa, että kerronnan avulla voi vangita toisen huomion, hakea läheisyyttä toisiin ja 

selittää parhain päin norminvastaisia tekojaan (Dunn 1988.) Näin hän oppii 

osallistumaan sosiaalisiin käytäntöihin, joissa tarinallisilla tulkinnoilla on keskeinen 

merkitys. Toivon, että Milon tarina antoi lapsille oman sykäyksen narratiiviseen 

maailmaan. Milo-koira elää yhä tänä päivänä päiväkodissamme lasten mielissä silloin 

tällöin. Aina kun olemme lähdössä nykyisinkin metsäretkelle lapset yhdistävät sen 

edelleen vuoden 2008 seikkailuihimme.  

 

Meidän ja Milon suuret seikkailut alkoivat siis kevään merkeissä. Menimme metsään 

Milon johdattamana ja tutkimme metsän ihmeellisyyksiä. Etsimme tarinan mukaan 

jättiläisen jälkiä, teimme yhteisenä ongelmanratkaisutehtävänä sillan ojan yli, kävimme 

peikkojen tunnelissa ja luolassa sekä söimme siellä puusta löytyneet eväät. Teimme 

myös Milo-koiralle kodin ja etsimme jokainen itsellemme oman ystäväpuun.  

 

Reflektointia läpi käydessä lapset löysivät yhtymäkohtia kertomaani satuun. Lukemani 

satu antoi sykäyksen keksiä aivan omia tarinoita, mikä kertoo valtavasta 

mielikuvituksen määrästä. Keksin itse sadun Milo -koirasta ja luin sitä lapsille aina 

pätkän jokaisena päivänä. Tarkoituksella en liittänyt siihen mitään kuvia, vaan lapset 

saivat mielessään kuvitella kaikki olennot ja tapahtumat omanlaisikseen.  

 

Seikkailullisuus ja elämyksellisyys voidaan liittää lähes kaikkeen inhimilliseen 

oppimiseen ja toimintaan. Seikkailukasvatusta toteutettaessa ei siis tarvita välttämättä 

erillisiä seikkailuolosuhteita. Seikkailu ja elämykset löytyvät mm. läheisestä metsiköstä. 

(Karppinen 1999, 12.) Tämä seikkailukasvatuksen ideologia pätee eritoten 

varhaiskasvatuksessa. Läheinen metsikkö on tosiaan oivallinen seikkailun lähtökohta, 

kun siihen lisätään vielä lasten mielikuvitus, niin seikkailu on jo valmis.  
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Metsässä juuri lapsilla riitti mielenkiintoa ja kiinnostusta asioihin. Siellä he olivat 

konkreettisesti läsnä ja heidän oli helppo päästä sisälle seikkailuun. Reflektointi 

vaiheessa lasten mielipiteet jakautuivat paljon. Toiset edelleen jaksoivat muistella 

tapahtunutta seikkailua ja halusivat kertoa niin ilot kuin pelot. Toiset taas totesivat joko 

niin, etteivät muista mitään tai ettei mikään ollut mukavaa. Mistä tämä kertoo? Onko 

lapsi väsynyt ja haluaa antaa asian olla? Eikö seikkailusta ole jäänyt hyvä mieli? Vai 

onko se kenties jotain niin henkilökohtaista, ettei lapsi halua kertoa tunteitaan? 

Varmasti kaikkea näistä, mutta oli miten oli, seikkailu puretaan aina. Ne lapset jotka 

haluavat puhua, saavat siihen mahdollisuuden.  

 

Lisäksi piirsimme piirustuksen kolmena ensimmäisenä päivänä seikkailusta ja 

viimeisenä päivänä rakensimme oman ystäväpuun tai metsänaarteen. Näin tunteensa voi 

purkaa muutenkin kuin puhumalla. Tässä vaiheessa tulee myös huomioida erilaiset ja 

eri-ikäiset lapset. Seikkailu on jokaisen oma juttu ja jokainen kokee ja tuntee seikkailun 

elämykset ja kokemukset omalla persoonallisella tavallaan, mikä on hyvä.  

 

Metsässä monet lapset huutelivat useasti katsomaan mitä olivat löytäneet. Oli tärkeää 

että mitä he olivat havainneet, niin aikuisen piti myös nähdä ne. Annoin lapsille paljon 

aikaa tarkkailuun ja ylipäätään metsässä samoiluun. Oli hienoa huomata, miten he 

jaksoivat kulkea ja tarkkailla ympäristöään. Seikkailun yksi tärkeistä elementeistä on, 

että on riittävästi aikaa. Ohjaajan on koko seikkailun ajan tärkeää kuunnella lapsia. Otin 

heiltä tulleita ehdotuksia huomioon ja ne omalla tavallaan värittivät seikkailun kulkua. 

Kun olimme tekemässä lähtöä takaisin päiväkodille, niin yhdeltä pojalta tuli ehdotus, 

että ”etsitään silta, niin päästään takaisin päiväkodille”. Näin teimme ja kaikkina muina 

seikkailupäivinä kuljimme aina edes takaisin omatekoista siltaamme pitkin.  

 

Seikkailun aikana huomaa, että lapsista löytyy erilaisia rooleja. Ne eivät välttämättä ole 

samanlaisia, mitä ne ovat päiväkodin jokapäiväisissä askareissa, mutta useimmiten 

kyllä. Sieltä löytyvät tutkijat, tarkkailijat, pohtijat ja tekijät ainakin. Useasti rohkeat 

lapset ovat aina ensimmäisenä tekemässä asioita suurella innolla, sen enempää niitä 

ajattelematta. Pohtijalapset puolestaan tukevat heidän tekemisiään sanelemalla neuvoja. 

Tutkijat saattavat keskittyä omiin juttuihinsa, eivätkä osallistu kovin intensiivisesti 

annettuihin tehtäviin. Tarkkailijat taasen sananmukaisesti tarkkailevat tilannetta 

kiinnostuneina, mutta osallistumatta siihen sen enempää. Itsellä on tärkeää olla 
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kokoajan läsnä ja saatavilla. Tulee kuitenkin muistaa, että ei puutu liikaa tekemisiin ja 

näin ohjaa seikkailun kulkua omien mieltymysten mukaan. Pitää muistaa antaa lapsille 

tilaa ja aikaa, kuitenkaan turvallisuutta unohtamatta. 

 

Yksi tavoitteeni kehittämishankkeessani oli saada aikaan interventioita lasten kodeissa. 

Kevätseikkailu oli ensimmäinen intensiivinen jakso, missä lapset pääsivät seikkailun 

maailmaan. Meillä oli päiväkodissamme käytössä connected day-palvelu, minkä myötä 

vanhemmilla oli vaikka päivittäinen mahdollisuus seurata lasten toimintaa valokuvien ja 

videopätkien myötä. Kaikki oli kiinni meidän työntekijöiden aktiivisuudesta. Palvelu 

toimi niin, että meillä oli kamerakännykkä mikä siirtää kaikki kuvaamamme kuvat ja 

videot automaattisesti tietokoneelle. Sen jälkeen saatoimme sieltä käydä jakamassa ne 

vanhemmille ja kirjoittaa sinne haluamamme kommentit. Seikkailuviikon aikana 

kuvasin ahkerasti lasten toimintoja, jotta vanhemmat pääsisivät lähes reaaliajassa 

mukaan toimintaamme. Lopuksi tein heille kyselyn sähköpostin välityksellä, jotta saisin 

kuulla heidän ajatuksiaan. 

 

Kevätseikkailu oli saatu päätökseen ja koko seikkailuprosessi käyntiin. Lapset olivat 

innoissaan ja itsellä oli ihan hyvä mieli. Toisaalta kaikki oli aluillaan ja tuntui, että niin 

paljon piti saada mahtumaan päivien sisältöihin. Tämä aiheutti selkeästi ongelmia, sillä 

todellisuudessa yhteen päivään ei kuitenkaan niin paljon mahdu. Halusin tuoda kaiken 

osaamiseni esille ja siksi välillä lasten ikätasojen mukaiset taidot hämärtyivät. 

Pienimmät lapset jäivät hieman jalkoihin, mutta onneksi lapsen sinnikkyydellä he 

taapersivat urhoollisesti mukana. Seikkailun lopuksi lapset saivat viestin keijuilta ja sen 

myötä oli hyvä siirtyä kesän odotukseen. Joka vuodenajan päätteeksi lopusta löytyy 

lisäksi kokoamataulukko seikkailutapahtumista. 

 

Oma ystäväpuu etsikää ja sille nimi antakaa. 

Nyt kevät on koittanut ja seikkailuja olet kokenut. 

Vielä onnenkeksi syö ja toivomus tee, niin kenties se joskus toteutunee! 

Vaan kun kesä koittaa, niin silloin riemu taasen mielen voittaa. 

Palaa siis silloin taas tänne metsään ja omaa ystäväpuutasi tule etsimään. 

Huomaat varmaan silloin sen, on kesä tehnyt kepposen. 

Lehdet varmasti jo kovasti vihertää, 

ja nähdä saat mitä sitten tapahtuu, kenties jotain jännittävää! 
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Taulukko 1. Kevätseikkailu 

 

KEVÄT-
SEIKKAILU 

1. PÄIVÄ 2. PÄIVÄ 3. PÄIVÄ 4. PÄIVÄ 

LASTEN  
TUNTOJA 

Mukavaa:  
Milo-koira, 
nuotio, 
sammaleet, 
puissa kiipeily, 
muurahaispesä, 
kävyt, oja, 
metsässä 
oleminen 
Pelottavaa:  
muurahaiset, 
putoaminen 
ojaan, liian 
syvälle metsään 
meno, karhut, 
röllit 
 

Mukavaa: 
silta, 
jättiläiset, 
hauskaa olla 
metsässä 
Pelottavaa: 
jättiläiset, 
jos putoaa 
veteen 
Metsästä 
löytyi: 
keppejä, 
hauskan- 
näköinen 
puu, 
hattivatti 
puussa, 
kenkä, 
jättiläisen 
koti 

Mieleen jäi: 
eväspussien 
etsintä, 
löytyneet eväät; 
leipää ja mehua, 
eväiden syönti, 
peikkojen 
tunneli, 
tunnelin päässä 
ollut peikkojen 
maja, oltiin itse 
peikkoja ja 
juostiin 
tunnelissa 

Mieleen jäi: 
maja, silta, 
peikkojen talo, 
tötteröt mitä 
seurattiin, 
ilkeät peikot, 
viesti keijuilta 

OMAT 
AJATUKSET 

oma tarinani 
antoi sysäyksen 
mielikuvitukselle, 
lapset keksivät 
omia tarinoita, 
lapset halusivat 
näyttää aikuisille 
löytämiään 
juttuja 

lapset 
jaksoivat 
tarkkailla 
ajan kanssa 
ympäristöä, 
lapset 
virittivät 
seikkailua 
omilla 
ehdotuksilla  

lapsista löytyi 
erilaisia rooleja 
ja niitä oli 
mukava 
tarkkailla eri 
ympäristössä 
kuin yleensä 

reflektointina 
piirsimme 
yleensä kuvan, 
mutta tänään 
teimme oman 
ystäväpuun 
luonnon- 
materiaaleista; 
mukava lisä 

VANHEMPIEN 
AJATUKSET 

lapset kertoivat 
vaihtelevasti 
seikkailun 
kulusta, olivat 
kuitenkin kovasti 
innostuneita 
asiasta 

vapaa-ajalla 
teemme aika 
paljon retkiä 
lasten kanssa 
metsään, 
eväät ja 
luonto 
yleensä 
ykkösasiat  

seikkailu-
kasvatus on 
hyvä 
kasvatusteema, 
videopätkiä oli 
ihana katsella, 
mukavaa 
vaihtelua 
päiväkotiarkeen 

Seikkailu- 
kasvatus: 
positiivisia 
ajatuksia, tulee 
muistaa 
turvallisuus, 
onnistumisen 
kokemukset, 
toimintaa 
ryhmässä, 
metsän 
tuoksua, 
kikatusta, 
tutkimista… 
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4.2 Kesäseikkailu 

 

1. päivä 

 

Kesäseikkailu alkoi toukokuun lopulla ja näiden luonnonilmiö muutosten maailmassa se 

ei ollut ollenkaan huono ajankohta. Näytin lapsille Milo-koiraa ja he kaikki huusivat 

kuorossa, että ”Milo”! Hyvin oli muistissa vielä kevätseikkailun tiimellyksestä.  

 

Ensimmäisen kesäseikkailupäivän aloitimme hieman muistelemalla kevätseikkailua. 

Lapset muistivat hyvin niin peikot, keijut kuin jättiläisen. Muistelun ja jälleen tarinan 

luvun jälkeen lähdimme metsään tutkimaan kesän merkkejä sekä etsimään jälkiä 

ystävistämme. Lapset löysivät ensimmäiseksi Milon kodin, mikä oli hieman ränsistynyt, 

mutta kuitenkin aivan tunnistettavissa. Muurahaisten elämä kiinnosti edelleen kovasti 

kaikkia lapsia. Meillä oli mukana suurennuslasit, joiden avulla saatoimme tutkia metsän 

elämää entistäkin tarkempaa. Eräs tyttö näki vilaukselta kettuja tarinamme mukaan, 

mikä osoitti, että hänellä on juuri seikkailuun tarvittavaa mielikuvitusta. Kaikki 

jaksoivat kovasti tutkia metsän elämää suurennuslasin avulla ja ilman.  

 

Ystäväpuut löytyivät suuremmalla osalla ja ne jotka eivät löytäneet sitä samaa, ottivat 

hienosti uuden ystäväpuun itselleen. Niiden ympärillä oli mukavaa pelata puuhippaa. Se 

oli myös lämmittävää touhua, sillä vaikka kesän merkkejä oli paljon havaittavissa, niin 

metsän siimeksessä oli vielä aika viileää. Lämmön vaihtelun ja kasvien kasvun eron 

huomasi selvästi metsän keskellä ja sen ulkopuolella. Metsässä olimme vielä tuo 

minulle -leikkiä ryhmissä. Kasaan kertyi keppejä, puun oksia, mustikan varpuja, 

sammalta, käpyjä, neulasia ja lopuksi vielä omia aarteita. Sieltä löytyi naavaa, kaarnaa 

ja jopa voikukka.  

 

Näin pääsimme taas seikkailun makuun ja lapset touhusivat tunnetusti mielellään 

metsässä. Eväät yhdistetään useasti metsään menoon ja niinpä lapset niitä myös 

kyselivät. Tänä päivänä meillä ei niitä kuitenkaan ollut mukana. Toki ne voisi joka kerta 

ottaa mukaan, mutta tällä kertaa päätimme näin. Päiväkodilla meitä kuitenkin odottaa 

aina lämmin ja maittava ateria. Sinne päästyämme ensin piirsimme päivän tapahtumista 

ja tällä kertaa piirustuksiin syntyi monia eri asioita. Päällimmäisenä monelle oli jääneet 

leikit mieleen.  
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2. päivä 

 

Kesäilma antoi vielä odotuttaa itseään, sillä sen verran kylmää oli, että hanskat piti olla 

kädessä. Tänään pysyttelimme päiväkodin pihassa ja seikkailimme yhdessä Milon 

kanssa pienten kisailujen parissa. Ensin jaoin lapset kahteen ryhmään ja he saivat keksiä 

itselleen nimen. Ryhmien nimeksi tulivat Ketut ja Salamat. Kisailut alkoivat 

kujanjuoksun merkeissä. Olin tehnyt valmiiksi köysistä kujan, mitä pitkin toinen ryhmä 

yritti päästä toisesta päästä toiseen niin, ettei toinen ryhmä saisi pommitettua heitä 

häntäpalloilla. Tämän tehtävän aikana myös ”rämäpäät” pääsivät toteuttamaan itseään, 

mikä onkin oleellista seikkailussa, että otetaan erilaiset lapset huomioon. Tässä myös 

oma ryhmä tuli tutuksi ja kaikille tuli alkajaiseksi sopivasti lämmin.  

 

Vesi kuuluu kesään ja seuraava tehtävä oli ryhmittäin saada omat isot ämpärit täytettyä 

vedellä pienen ämpärin avulla jokaisen lapsen suorittaessa tehtävä vuorotellen. Nyt oli 

havaittavissa pientä kilpailuhengen syntymistä ja lapset kannustivat hienosti omaa 

ryhmäänsä. Ryhmien ollessa tasaiset, oli mukavaa huomata, miten kaikille jäi hyvä 

mieli. Lopuksi lapset saivat vielä hakea pihalta löytyviä materiaaleja ja testata mitkä 

kelluvat ja mitkä eivät. Tässä kohtaa pääsemme taas seikkailukasvatuksen ytimeen, 

opimme leikin ja toiminnan kautta. 

 

Kokljuschin (1999, 35) toteaa juuri, että oikein toteutetulla seikkailukasvatuksella 

voidaan tukea lapsen tiedollisia, motorisia ja sosiaalisia taitoja sekä 

kokonaispersoonallisuuden kehittymistä. Seikkailuun voidaan helposti yhdistää eri 

sisältöalueita, esimerkiksi luonnontietoa ja näin saadaan välitettyä lapsille erilaisia 

asioita toiminnan kautta. 

 

Kuukauden aistimme oli makuaisti, joten seuraavaksi testasimme kesän makuja. Aluksi 

haukoimme tarinan mukaan ilmaa, mutta kukaan ei saanut mitään makua suuhunsa. 

Sitten lapset laittoivat silmät kiinni ja he yrittivät arvailla miltä kesä maistuu, kun laitoin 

eri makuja heidän suuhunsa. Kesä maistui marjoilta, puolukalta, mustikalta, vadelmalta 

ja mansikalta. Viimeisenä vielä lapset saivat suuhunsa, niin oleellisesti kesään kuuluvan 

maun, jäätelön. Lasten tuli vielä arvailla, että mistä jäätelöstä on kyse. Marjojen 

mukaisesti, kyseessä oli kuningatarjäätelö ja kyllä se sieltä lopulta lasten suusta kuului. 

Osa malttoi pitää silmänsä kiinni ja maistelun kautta arvailla, että mitä he söivät. Toiset 
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taas kurkkivat kovastikin, eivätkä uskaltaneet ottaa suuhunsa mitä tahansa silmät kiinni. 

Lapset taisivat olla hieman ennakkoluuloisia.  

 

Reflektointina taas piirsimme kuvat päivän seikkailuista. Kujanjuoksu ja maut jäivät 

päällimmäisinä mieleen.  

 

 

3. päivä 

 

Kokljuschkinin (1999, 35) mukaan edellä mainittujen lisäksi seikkailukasvatuksen 

pyrkimyksenä on antaa jokaiselle lapselle mahdollisuus kokea onnistumisen elämyksiä. 

Seikkailu ei ole pelkästään fyysistä toimintaa, vaikka toiminnallisuus on seikkailun 

oleellinen osa. Seikkailu on lisäksi erinomainen tapa opetella yhteistyötaitoja. Hyvässä 

seikkailussa onnistumiseen tarvitaan aina kaikkia lapsia.  

 

Seuraavaksi Milo oli löytänyt aarrekartan ja se houkutti kaikki lapset mukaan 

toimintaan. Kettujen kehottamana lapset saivat ryhmissä piirtää oman aarrekarttansa. 

Menimme metsään ja lapset jaettiin neljään eri ryhmään: oranssit, siniset, punaiset ja 

vihreät. Jokainen ryhmä sai itselleen paperin mihin he piirsivät kartan lähialueesta. 

Karttaan he merkkasivat rastilla paikan/paikat mihin aarteet piilottivat. Tehtävän 

tarkoituksena oli juuri yhteistyötaitojen opettelu ja toki elämysten kokeminen.  

 

Aarteina oli jokaisen omalla ryhmävärillä varustetut laput ja kaikissa lapuissa luki jokin 

sana. Lappuja oli kolme ja ahkerimmat ryhmät piilottivat ne kaikki eri paikkaan ja toiset 

merkkasivat karttaan yhden piilopaikan. Kartoista tuli oikein hyviä ja ennen kaikkea ne 

olivat lasten itse tekemiä. Sieltä löytyivät niin muurahaispesät, puut, kannot, mättäät 

kuin ojatkin. Sen jälkeen kartat kierrätettiin ryhmältä toiselle, niin ettei kenelläkään 

enää ollut omaa karttaa. Ryhmät lähtivät aarteen etsintään ja kuten jo mainitsin, kartat 

olivat niin hyvin piirretty sekä lapset olivat niin tarkkaavaisia, että kaikki aarteet 

löytyivät hienosti.  

 

Tämän jälkeen aarrelaput koottiin yhteen ja niin kaikki yhdessä alkoivat ratkoa pulmaa, 

mihin järjestykseen sanat kuuluisivat. Tämä oli niin haastava tehtävä, että nyt tarvittiin 

aikuisten apua. Lopulta lause muodostui ja siitä selvisi seuraava tehtävä. Kartan avulla 
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vielä yksi aarre etsikää ja onnen murusien avulla kesää miettikää! 

 

Annoin koko porukalle yhden yhteisen kartan, minkä avulla heidän piti yhdessä etsiä 

vielä yksi aarre. Lopulta se löytyi sammalten ja risujen alta piilosta. Siellä oli onnen 

murusia -karkkilaatikko. Se löytö sai kaikkien huomion osakseen. Jokainen sai oman 

karkin ja yhdessä me mietimme, että mitä kaikkea kivaa kesällä voi tehdä. Lisäksi 

toivoimme oikein kovasti aurinkoisia ilmoja.  

 

Tämä aarteenetsintä oli selvästi hieman isompien lasten hommaa ja pienimmillä ei 

kiinnostus koko ajan tähän riittänyt. Onneksi metsässä on kuitenkin paljon tutkittavaa, 

kuten joka kerta suuren suosion saaneet muurahaiset. 

 

Päiväkodilla purimme seikkailua juttelemalla tapahtumista. Lisäksi tuttuun tapaan 

piirsimme piirustukset päivän seikkailuista.   

 

 

4. päivä 

 

Aurinko paistoi täydeltä terältä ja ilmassa oli jo todella kesän tuntua. Lapset pääsivät 

metsään seikkailemaan luontopolulle. Eiliset ryhmäjaot sekä ryhmien omat värit olivat 

voimassa tänäkin päivänä. Ryhmien tuli seurata oman värisiä johtolankoja ja niiden 

avulla he löysivät tiensä aina seuraavalle rastille.  

 

Rasteilla oli tunnistus- ja etsimistehtäviä, tietoutta karhuista ja erilaisia tehtäviä siihen 

liittyen. Yhtenä tehtävänä lapset saivat leikkiä laululeikkiä nimeltä: karhu nukkuu. 

Haastetta tähän leikkiin toi metsän epätasaiset muodot. Tehtävänä oli myös koota 

palapeli, mistä muodostui ampiainen. Lisäksi lapset saivat ratkoa erilaisia kysymyksiä 

liittyen luontoon ja joka miehen oikeuksiin. Kysymykset olivat totta vai tarua 

muodossa, joten lasten oli helppo seurata niitä.  

 

Huomata saattoi miten taasen meidän pienimmät lapset eivät aina jaksaneet keskittyä 

kaikkiin tehtäviin. Isommat lapset puolestaan jaksoivat keskittyä luontopolun antiin 

kovinkin intensiivisesti ja he kiinnostuivat asioista aivan eri tavalla. 
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Metsässä on niin paljon kaikkea seurattavaa. Edelleen parasta antia taisivat olla 

muurahaiset ja kepit. Toisaalta tämä kertoo siitä, että luonto itsessään on niin 

arvoituksellinen paikka, ettei sinne aina tarvitse niin kovin paljon ohjelmaa edes 

järjestää.  

 

Makujen maailmaan pääsimme vielä nauttimalla luonnon helmassa kotitekoisesta 

mustaviinimarjamehusta. Lapset arvailivat kovasti mistä marjasta mehu oli tehty ja ihan 

helposti se oikea vastaus ei tällä kertaa tullut. Mehu maistui epätietoisuudesta 

huolimatta herkulliselta. 

 

Päiväkodille saavuttuamme poikkesimme hieman aikaisemmista rutiineista. Piirtämisen 

sijaan maalasimme vesiväreillä ulkona päivän seikkailuista kauniin ilman kunniaksi. 

Kuvista tuli kuin taideteoksia ja vaikka ne eivät olleet niin tarkkoja kuin kynällä 

piirrättäessä, niistä sai hyvin selvää. Toisaalta mielikuvituksen voi antaa lentää lasten 

lailla niitä katsellessa, niin niistä löytää vaikka mitä jännittävää. Nytkin lapset vielä 

kertoivat mitä olivat piirtäneet, niin niitä on kuitenkin helpompi analysoida jälkeenpäin.  

 

 

5. päivä 

 

Kesäseikkailun päätteeksi suuntasimme kohti Virpiniemeä, missä pääsimme 

seikkailuradan pyörteisiin. Siellä oli valmiiksi rakennettu matalaköysirata, mitä pitkin 

lapset viilettivät hurjaa vauhtia. Aikuiset uskalsivat vaihtelevasti testata radan saloja. 

Pidimme samalla päiväkotimme kevätjuhlan ja ohjelmaan kuului lisäksi yhteinen 

laululeikki sekä makkaranpaistoa. 

 

Tarkoituksena oli tuoda vanhemmat mukaan seikkailun maailmaan. Tähän asti he olivat 

saaneet seurata lastensa seikkailuita lasten ja päiväkodin henkilökunnan kertomusten, 

videopätkien, kuvien ja tekemäni kyselyn kautta. Toki tämä oli vain pintaraapaisu 

vanhemmille, mutta joka tapauksessa oli mukavaa nähdä miten lapset nauttivat 

saadessaan esitellä vanhemmilleen taitojaan. Vanhemmat jaksoivat kulkea lastensa 

mukana ahkerasti ja varmasti myös pitivät näkemästään ja kokemastaan. 

 

Seikkailurataan kuului köysissä riipuntaa, kiipeilyä, tasapainoilua, ylitystä ja alitusta 
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vauhdikkaaseen tahtiin. Siinä suurin osa ajastamme kului, mutta kun lopulta sain kaikki 

huudeltua yhteen kasaan, niin jaoin kaikille lapsille palkinnot hienosti suoritetusta 

seikkailusta. Palkintoina olivat luonnon hengen mukaisesti käpymitalit, mitkä oli 

päällystetty kultaspraylla. Näin kaikki olivat voittajia ja se sopi kaikille erinomaisesti.  

 

Sen jälkeen lauloimme ja leikimme kaikki yhdessä ”Jos sul lysti on – laululeikkiä”. Olin 

tehnyt siihen vielä muutaman lisäsäkeistön, missä pääsimme muun muassa halaamaan 

puuta ja ystävää. Tämä sai kaikkien suut hymyilemään ja sen myötä oli mukava siirtyä 

nuotiolle makkaroiden kimppuun.  

 

Makkarat ja mehut maistuivat seikkailu-urakan jälkeen kiitettävästi. Päivä alkoi kääntyä 

iltaan ja kaikilla taisi olla kiire jo kotiin, joten niin me kaikki keräsimme tavaramme ja 

siirryimme jokainen omiin koteihimme, yhtä seikkailua rikkaampana. 

 

 

Taulukko 2. Kesäseikkailu 

 

KESÄ- 
SEIKKAILU 

1. PÄIVÄ 2. PÄIVÄ 3. PÄIVÄ 4. PÄIVÄ 5. PÄIVÄ 

 muistelua 
keväästä;  
Milo-koira, 
jättiläiset, 
keijut, 
peikot 
metsän 
tutkimista 
ja kesän 
merkkien 
etsintää 
suurennus-
lasien 
avulla, 
leikkejä 
metsässä 

kisailuja 
päiväkodin 
pihalla, 
testailua 
mikä 
luonnosta 
löytyvä 
kelluu ja 
mikä ei, 
makuaisti 

oman 
aarrekartan 
piirtäminen 
ryhmissä; 
luonnon 
hahmotus 
paperille, 
aarteen 
löytyminen 
ja oma toive, 
liian vaikea 
tehtävä 
pienemmille 
lapsille 

luontopolku 
ryhmissä; 
samoin tämä 
tehtävä oli 
suunnattu 
enemmän 
isommille 
lapsille, 
maalaus 
päivän 
tapahtumista 
ulkona, 
mieli-
kuvituksen 
rikas käyttö 

seikkailurata 
yhdessä 
vanhempien 
kanssa, 
yhteislaulua 
ja makkaran 
paistoa, 
käpy-
mitalien jako 
ja muutenkin 
mukavaa 
yhdessäoloa, 
hieman 
hajontaa 
isolla 
alueella, 
mutta 
kuitenkin 
perheet 
saivat 
touhuta 
yhdessä 
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4.3 Syksyseikkailu 

 

1. päivä 

 

Aamulla vettä satoi välillä aivan kaatamalla ja totesin, että nyt se Suomen syksy on 

todella täällä. Viime viikkoina on ollut melko lämmintä ja juuri kun oli valitsemamme 

ajankohdan aika aloittaa syysseikkailu, niin tosiaan vettä satoi. Toisaalta se sopi päivän 

teemaan loistavasti, sillä kuralätäkköjä me juuri kaipasimme. Seikkailla voi säässä kuin 

säässä, joten tästä ei muodostunut minkäänlaista ongelmaa. Ulos lähdettyämme sade 

kuitenkin taukosi sopivasti, jättäen jälkeen vain ne ihanat kuralätäköt ja raikkaan ilman 

tuoksun.  

 

Aloin kertoa tarinaa näyttämällä jo tutuksi tullutta Milo-koiraa. Vanhat lapset muistivat 

Milon hyvin ja uudet lapset pääsivät hienosti tarinan juoneen mukaan. Seikkailu alkoi 

heti päiväkodin portista tielle päästyämme. Tarinan mukaan pompimme kuralätäköissä 

kuin sammakot konsanaan ja isommat lapset pääsivät hienosti pomppimaan myös 

kuralätäkköjen yli. Metsään päästyämme tutkimme jo tutuksi tullutta metsää syksyisin 

silmin. Lapset hoksasivat heti jo silloin keväällä Milolle tekemämme kodin, mikä 

edelleen jossain määrin oli pystyssä. Tämän jälkeen leikimme värileikkiä, etsien 

luonnosta syksyn erivärejä. Näytin lapsille värilappuja ja heidän piti sen mukaan löytää 

luonnosta samanvärisiä juttuja. Näistä kokosimme yhteisen ison kasan ja ihastelimme 

vielä syksyn väriloistoa. Päiväkodin lähimetsä on havumetsää, joten hieman jäimme 

kauniita vaahterapuita kaipaamaan. Joka tapauksessa löysimme monia värejä, vihreää, 

ruskeaa, harmaata, punaista ja keltaista. 

 

Seuraavana vuorossa oli matojahti. Piilotin metsään lankamatoja ja lapset saivat etsiä 

niitä tarkoin silmin. Hyvin ne löytyivät, vaikka melko hyvin maastoon sulautuivat. 

Levittelin matoja useaan otteeseen, että varmasti jokainen lapsi löysi ainakin yhden 

madon. Ahkerimmat löysivät niitä kasa tolkulla. Tähän kaikkein pienimmätkin jaksoivat 

keskittyä intensiivisesti ja kaikilla oli halu löytää matoja. Muutama lapsi oli kuitenkin 

aivan omassa seikkailumaailmassaan ja sen huomasi myös reflektion jälkeisissä 

piirustuksissa. Mielikuvitusta löytyi, mutta ei yhtymäkohtia kokemaamme seikkailuun.  

 

Matojahdin jälkeen oli mukavaa istuutua parin puun alle juomaan lämmintä mehua. 
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Mehu maistui sateen kastelemassa metsässä oikein hyvältä. Kaikki malttoivat rauhoittua 

hetkeksi mehumukin äärelle ja nauttia luonnon rauhasta.  Vielä oli aikaa hetkisen 

touhuta omia mieluisia metsäjuttuja. Kuinka ollakaan kepit olivat lähes kaikkien 

mielenkiinnon kohteena. Lapset olisivat halunneet ottaa keppejä mukaan päiväkodille, 

mutta kun kerroin hieman tulevista seikkailupäivistä ja siitä, miten niitä keppejä vielä 

tarvittaisiin seuraavina päivinä, niin lapset aivan suosiolla jättivät ne metsään 

odottamaan tulevaa. Tämä oli mukavaa huomata, miten he osasivat ajatella tulevia 

seikkailupäiviä, eivätkä vain eläneet tässä hetkessä. Heillä oli jotain mukavaa mielen 

päällä mitä odottaa.  

 

Tosiaan päiväkodille päästyämme piirsimme taas mieleen jääneimmästä seikkailun 

kohdasta. Kuralätäköt ja madot olivat päällimmäisiä asioita, mistä lapset piirsivät. Niistä 

puhuttiin vielä päiväunien jälkeen ja lapset lupasivat kertoa niistä myös kotona. Tämä 

on juuri tarkoitus, että lapset omalla innostuksellaan innostavat myös vanhemmat 

kotona mukaan erilaisiin mukaviin ja helposti toteutettaviin seikkailuihin. Toivottavasti 

viesti menee perille ja saamme aikaan hankkeen tarkoituksen mukaisia interventioita. 

Mielestäni ei voi koskaan liikaa painottaa seikkailukasvatuksen ideologian mukaisia 

elämyksiä ja kokemuksia ja niitä juuri koimme niinkin arkisen syksyisen asian 

ympärillä, kuin kuralätäköt. Toivon myös, että seikkailumieli valtaa jokaisen pienen, 

kuin isonkin ihmisen mielen.  

 

 

2. päivä  

 

Seikkailut jatkuivat kauniissa syyssäässä auringon paistaessa. Kokoonnuimme tuttuun 

paikkaan päiväkodin pihalle katoksen alle ja lapset alkoivat jo malttamattomina kysellä 

sadun perään, kun vielä odottelimme viimeisiä lapsia saapuvaksi. Kaikkien ollessa 

valmiina metsävarustukseen sonnustautuneena, aloin lukea päivän tarinaa. Oli mukavaa 

huomata, että lapset odottivat kovasti, miten Milon seikkailut jatkuisivat.  

 

Tänään oli vuorossa majojen rakentelua, eväiden syöntiä siellä tulevassa omassa 

majassa ja piilosilla leikittelyä. Omien tai kaverin/kavereiden kanssa yhteisen majan 

rakentelu osoittautui oikein mielenkiintoiseksi puuhaksi. Kaikki halusivat ja jaksoivat 

osallistua majojen tekoon innolla. Aremmatkin lapset lähtivät hommiin hienosti, kun 
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heidät otti mukaan yhteiseen isomman majan tekoon.  

 

Rakennuspuuhien jälkeen söimme eväät omissa majoissamme. Kaikki lapset istua 

nököttivät paikoillaan ja odottivat kun jaoimme heille näkkileivät ja lämpimät mehut. 

He olivat todella herttaisen näköisiä istuessaan risumajoissaan ja mutustellessaan 

tyytyväisenä eväitään. Kävimme ihastelemassa toistemme upeita luomuksia ja olimme 

vielä piilosilla ennen päiväkodille paluuta. Metsästä löytyi mukavia ja hieman erilaisia 

piilopaikkoja ja olipa kerrankin tilaa minne piiloutua.  

 

Päiväkodille takaisin tultuamme, piirsimme tutun kaavan mukaan muiston päivän 

seikkailuista ja tällä kertaa lähes jokainen piirsi kuvan omasta majastaan. Lapsille oli 

myös tärkeää luetella kavereiden nimet kenen kanssa he olivat yhdessä puuhastelleet. 

Toinen tärkeä asia oli jälleen eväiden syönti. Nyt oli vielä itse rakennettu maja, missä 

niitä eväitä sai napostella. Tämä oli lapsille jäänyt iloisena asiana mieleen. Tämä kertoo 

siitä, miten vahvasti eväiden syönti liittyy lasten mielikuvissa metsässä olemiseen. 

 

Tämä päivä oli oikein mukava ja onnistunut kaikin puolin. Seikkailu ei vaadi aina sen 

kummempia järjestelyjä. Metsä, eväät ja aikuisen läsnäolo monesti riittävät sen alkuun 

saattamiseen, lapset hoitavat omalla mielikuvituksellaan ja innostuksellaan loput.  

 

Kun vanhemmat tulivat hakemaan lapsiaan päivän päätteeksi, oli mukavaa kuulla miten 

he kertoivat siitä, että mitä tänään oli tehty. Eräs poika sanoi isälleen: ”Voidaanko me 

kotonakin tehdä risuista majoja?” Siihen isä vastasi todella lämpimään sävyyn, että totta 

kai. Poika istui isänsä sylissä ja iso hymy levisi kasvoille. Tämä lämmitti myös minun 

mieltä kovasti ja uskon, että näin tässä perheessä todella tulee tapahtumaan, eikä tämä 

ollut vain pelkkää puhetta. Huomenna seikkailut jatkuvat viidakon eläinten parissa… 

 

 

3. päivä 

 

Keskiviikkopäivä valkeni kauniissa auringonpaisteessa. Lähdimme hieman jännittynein 

mielin metsään, koska siellä oli edellisenä iltana nähty metsätyökone. Mietimme 

mahtoiko majamme olla vielä ehjiä ja oliko kone kenties vielä siellä. Tänä päivänä Milo 

ja Simpura tapasivat viidakon eläimiä ja oppivat heiltä uusia liikkumistapoja. Milo 
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puolestaan opetti kaikille hänen lempileikkinsä keppien parissa. 

 

Metsään päästyämme huomasimme miten metsätyökone oli siellä myllännyt. Toisaalta 

mielikuvitusta käyttäen kuvittelimme. että viidakon eläimet ne siellä olivat rymistelleet. 

Majat oli rikki, puita oli kaadettu ja edelleen syvemmältä metsästä kuului koneen ääni. 

Se sai varsinkin poikien huomion osakseen, mutta siitä huolimatta he keskittyivät myös 

meidän yhteisiin seikkailuihimme.  

 

Kaikki saivat valita itselleen kotipuun ja kiinnitin myös viidakoneläinten kuvat jokaisen 

erikseen omaan kotipuuhunsa. Sen jälkeen kuljimme eläinten opettamalla tavalla heidän 

kotipuulleen ja taas takaisin lasten oman puun luokse. Tehtävän aikana huomasi, 

etteivät kaikki innostuneet liikuntatehtävistä. Metsä varmasti paikkana tuo erilaisia 

odotuksia ja tämän tyylinen tehtävä sopii lasten mielestä paremmin liikuntasaliin. Itse 

ajattelin, että metsän tuomat maaston vaihtelut ja metsä tunnelman luojana olisi ollut 

oiva paikka tämän tyyliselle tehtävälle. Toisaalta sellaiset lapset kun innostuvat asiasta 

kuin asiasta seikkailuissa, olivat myös tässä mukana. Keppien keruu puolestaan oli 

kaikille mieluista ja tällä kertaa niistä muodostui ryhmätehtävänä pitkän pitkä 

keppijono. Lapset olivat tosi ahkeria ja keppejä kiemurteli pitkin metsää kahtena pitkänä 

jonona.  

 

Lopuksi nautimme kaikkien touhujen jälkeen lämpimästä mehusta ja löytyi sieltä 

muutama puolukkakin suuhun pantavaksi. Päiväkodilla keskustelimme piirustusten 

sijaan lasten tunnoista. Seikkailukasvatuksessa kohdataan pelkoja niin fyysisellä kuin 

psyykkiselläkin tasolla. Kokemusten kautta ihminen voi sekä tarkentaa että korjata 

itsetuntemustaan ja sitä kautta päästä eteenpäin kasvussaan ihmisenä. (Mortlock 1987, 

26-27.) Seikkailutilanne voi tosiaan olla joidenkin lasten mielestä myös pelottava ja 

siksi se tulee purkaa aina jälkikäteen. Tarkoituksenahan on kasvatuksellisuus ja 

nimenomaan seikkailukasvatuksen tuomat elämykset ja kokemukset.  

 

Lasten mielestä mukavaa metsässä oli kepit, kävely ja keppileikki, mehun juonti, 

puolukat ja kävely keppien päällä. Tylsää ei ollut suurimman osan mielestä mikään, 

vaan sieltä kuului kuorossa, että ”Haluan aina mennä uudestaan metsään!” Osaa 

mietitty, että se voisi surettaa metsässä, jos sattuisi jokin haaveri, vaikka tikku menisi 

sormeen. Muuten ei ollut mitään huolen aiheita. Ylipäätään peloista puhuttaessa, 
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metsään liittyivät pelottavina asioina metsäneläimet: karhut, ketut, sudet ja hirvet. 

Toisaalta osa lapsista pelkäsi mörköjä tai Haisulia. Vielä viidakon eläimistä 

puhuttaessa, ne sopivat lasten mielestä hyvin metsään. Mielikuvitusta riittää ja kaikille 

tuntui jäävän hyvä mieli seikkailun jälkeen. 

 

 

4. päivä 

 

Yöllä oli ollut pakkasta ja vielä aamulla mittari oli lähes nollassa. Ilma oli kuivunut ja 

kylmennyt kerta heitolla. Tänään vuorossa oli leijonan metsästystä. Virittäydyimme 

tunnelmaan leijonan metsästys -leikillä ja toki sadun myötä. Leikissä kaikki olivat 

kivasti mukana ja lapset pitivät siitä, kun olin muunnellut leikin toiminnallisemmaksi 

versioksi. Kaikilla taisi olla hieman vilu, joten juokseminen tuntui oikein mukavalta. 

Toisaalta myös huomasi sen, että kun lapset saivat aluksi purkaa energiansa, niin 

varsinkin toiminnallisemmat lapset jaksoivat tämän jälkeen paremmin keskittyä sadun 

kuuntelemiseen.  

 

Jaoin lapsille päiväkodin pihasta piirretyt kartat ja lapset lähtivät metsästämään pihalle 

kätkettyjä leijonia. Leijonan löydettyään lapset merkitsivät sen paikan rastilla karttaan. 

Isommat lapset auttoivat pienempiä, mutta jokainen sai kuitenkin ihan oman kartan. 

Ahkerimmat löysivät kaikki 12 piilotettua leijonaa ja kaikkien pienimmätkin kuitenkin 

useamman. Lapset saivat kartat kotiin vietäväksi, niin saapa nähdä innostavatko ne 

ketään kotona samankaltaisiin puuhasteluihin. Virikkeitä on kuitenkin annettu ja 

loppujen lopuksi se on vanhemmista kiinni, mitä kaikkea siellä kotona sitten tehdään.  

 

Metsästyksen päätteeksi lapset saivat vielä leikkiä ja touhuta pihalla omia mukavia 

leikkejään. Sisällä vielä kertasimme päivän tapahtumia ja leikimme lasten kanssa 

leijonaa. Komeita karjahduksia lasten suusta kuuluikin. Huomenna on sitten 

syksyseikkailun päätös ja katsotaan mitä se tuo tullessaan.   

 

 

5. päivä 

 

Viimeiseen syysseikkailupäivään heräsimme taas tuttuihin syysauringon säteisiin. Enää 
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ei ollut pakkasta ja öisen sateen jälkeen maassa oli kastetta. Kokoonnuimme jälleen 

tuttuun paikkaan Milon tarinan merkeissä. Milo kertoi ystävyydestä ja sen tuomasta 

iloisuudesta. Ajatuksena oli myös yhteistoiminnan tärkeys ja se miten saa hyvän mielen, 

kun auttaa toista tarvittaessa. Tulevassa tehtävässä oli tarkoituksena seikkailla 

pienryhmissä viidakkoradalla ja olla toinen toisen tukena. 

 

Metsään päin kävellessämme, keskustelin pienempien lasten kanssa siitä, että oliko 

siellä oikeasti viidakoneläimiä. Heitä selvästi rupesi mietityttämään, että uskaltaako 

sinne mennä ollenkaan. Osalla lapsista mielikuvitus alkoi kulkea melkoisen hurjaa 

vauhtia ja heitä piti jo hieman toppuutella, etteivät pienimmät aivan säikähdä. 5-vuotiaat 

puolestaan toistivat moneen kertaan hyvin tietäväisinä, että sinä sen radan olet tehnyt. 

Toisaalta metsään päästyämme ja alettuamme kulkea rataa pitkin, he lopulta eläytyvät 

seikkailun vietäväksi ja eivät enää ajattele sitä, että kuka on mitäkin tehnyt.  

 

Milo ja Simpura olivat yhdessä viidakon eläinten kanssa rakentaneet meille pimenevien 

syysiltojen ja tulevan talven varalta heijastimista seikkailuradan. Heijastimia 

seuraamalla löysi aina seuraavan rastitehtävän, mikä piti pienryhmissä suorittaa. Radalla 

oli viidakoneläinten kuvia ja jokaisella eläimellä oli jokin pieni tehtävä, mikä lasten piti 

tehdä. Tehtävinä oli kerätä käpyjä ja yrittää osua niillä puuhun, kurotella ylös oksiin, 

kiertää puita ja monenlaisia muita pikku askareita.  

 

Yhtäkkiä eläinten kuvat loppuivat ja esiin tuli Simpura-peikon kuvia. Lapset saivat 

tehdä itsestään peikon näköisiä löytämistään luonnonmateriaaleista, sitten he saivat 

rakentaa Peikko-kylän ja lopuksi oli vuorossa vielä Peikkojuhlat. Havunoksista ja 

kepeistä syntyi häntiä, mutta kauan lapset eivät jaksaneet itseään koristella, vaan he 

siirtyivät kylän rakennuspuuhiin. Paljon ei tarvinnut enää rakennella, sillä siellä oli 

valmiina aivan ihania kasoja, minkä päällä kiipeillä ja pieniä koloja, minne piiloutua. 

Viidakoneläimet olivat siellä niin kovasti myllänneet viritellessään rataa lapsille, vai 

oliko se sittenkin se metsätyökone? 

 

Joku lapsista löysi Simpuran piilottaman yllätyspaketin metsästä ja niin Peikkojuhlat 

saattoivat alkaa. Tanssimme ensin peikkotanssin ja sitten pääsimme paketin kimppuun. 

Sieltä löytyi suklaata vähän alkumaistiaisiksi, jotta jaksamme odottaa tulevaa 

talviseikkailua ja joulua. Söimme vielä keksit ja joimme lämpimät mehut.  
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Päiväkodilla vielä kaiken päätteeksi piirsimme kuvan ja saimme syksyn seikkailun 

päätökseen. Lapset saivat radalta kerätyt heijastimet muistoksi kotiin ja minä kirjoittelin 

vielä vanhemmille pienen muistilapun koko seikkailusta. Näin lapset saivat omissa 

kodeissaan yhdessä vanhempien kanssa vielä kerrata halutessaan viikon tapahtumia ja 

lähteä yhdessä perheen omiin seikkailuihin.  

 

 

Taulukko 3. Syksyseikkailu 

 

SYKSY- 
SEIKKAILU

1. PÄIVÄ 2. PÄIVÄ 3. PÄIVÄ 4. PÄIVÄ 5. PÄIVÄ 

 kuralätäköt; 
elämykset ja 
kokemukset, 
Milo-koira; 
uusille lapsille 
seikkailu 
hieman 
tutuksi, 
syksyn värit, 
matojen 
etsintää; 
tarkkaavaisuus 
luonnossa, 
eväät, paljon 
aikaa 

lasten 
kiinnostus 
seikkailun 
jatkoa 
kohtaan, 
majojen 
rakentelua, 
eväiden 
syöntiä ja 
piilosta 
metsässä, 
ihanaa 
huomata 
miten 
yksinkertainen 
on kaunista 

viidakon 
eläimet 
opettivat 
lapsille 
erilaisia 
liikkumis- 
tapoja 
metsässä; 
ei 
innostanut 
kaikkia, 
keppien 
keruuta; 
sopi lasten 
mielestä 
metsään 
oivallisesti

leijonan 
metsästys-
leikki 
päiväkodin 
pihalla; 
kartan 
hahmotus, 
omat leikit; 
varsinkin 
pienemmille 
lapsille 
leijona jäi 
myös omiin 
leikkeihin ja 
karjuntaa 
kuului 

ystävyys, 
yhteis-
toiminnan 
tärkeys ja 
toisille 
avun 
antaminen, 
seikkailu 
ryhmissä 
viidakko-
radalla 
heijastimia 
seuraten, 
Peikko-
juhlat; 
mukava 
lopetus  

 

 

 

4.4 Talviseikkailu 

 

1. päivä 

 

Hieman jännittynein mielin sai seurata taas säätiedotuksia, ennen talviseikkailun 

aloitusta. Lunta oli satanut jo viikkoa aikaisemmin ja kaikki näytti oikein lupaavalta. 

Lapset nauttivat todella lumisista puuhista ja ilma kirkastui kertaheitolla. Ennen 

seikkailumme ajankohtaa pakkasherra kuitenkin pyörtyi ja lumet alkoivat sulaa. 

Onneksi maa sentään hieman jäi valkoiseksi, niin voimme puhua talviseikkailusta. 
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Näillä kuitenkin mennään ja ei anneta sään häiritä sen enempää tekemisiämme.  

 

Milo jatkoi seikkailujaan talvisissa merkeissä. Suomen metsäneläimet siivittivät tällä 

kertaa hänen seikkailujaan. Lähdimme tarinan myötä tutuksi tulleeseen lähimetsäämme 

otsa- tai taskulamput mukanamme. Tutkimme eläinten jälkiä lumessa ja valoa 

heijastamalla niitä oli mielenkiintoista katsella. Löytyi jäniksen, ketun ja hirven jälkiä 

ainakin ja totta kai Milo-koiran. Jättiläisestä lapset myös puhuivat ja olivat innoissaan, 

kun saivat omatoimisesti puuhailla metsässä. Seikkailujen edetessä olen huomannut, 

ettei kannata suunnitella liian järjestettyä ohjelmaa, sillä lapset haluavat puuhailla oman 

mielikuvituksensa saattelemina. Erilaisia koloja oli monen mielestä myös mukavaa 

tarkastella valokeilassa. Pienillä asioilla saa aina jotain uutta ja mielenkiintoista aikaan.  

 

Tutkiessaan jälkiä, lapset itse löysivät oivallisen eväspaikan. Sinne huhuiltiin koko 

porukka sitten istuskelemaan ja nauttimaan hirvi-äidin tekemistä eväistä. Ihanaa, miten 

näkkileipä ja lämminmehu maistuvat hyvältä metsän siimeksessä. Siinä lapset 

tyytyväisinä nakertelivat evästä löytämässään paikassa ja syötyään jatkoivat tutkimista 

lamppujen loisteessa.  

 

Lopuksi leikimme vielä piilosta. Lapset löysivät aivan ihania piilopaikkoja kaadettujen 

puiden koloista. Minua helpotti mukavasti se, että lamput loistivat kivasti aina jostain 

kuusen tai männyn kolosta. Piiloleikki toimii aina ja tällä kertaa metsä ja lamput toivat 

siihen hieman jotain uutta. Päiväkodilla piirsimme tuttuun tapaan kuvia ja muistelimme 

talviseikkailun aloitusta. Lapsille mieleen oli jäänyt kaikkea tekemisiämme, jälkien 

etsintää, eväiden syöntiä ja piiloleikkiä. Minusta oli mukavaa havaita, että tällä kertaa 

heille jäi mieleen tasaisesti kaikkea mitä teimme.  

 

 

2. päivä 

 

Tarina eteni pakkasen paukkuessa, mutta meillä ei oikeasti pakkasta ollut juuri 

ollenkaan. Otimme avuksi päiväkodin pakastelokeron ja veimme sinne omatekoiset 

jäätiilemme viikonlopuksi pakastumaan. Lapset saivat värjätä veden mieluisalla 

värillään ja kun seikkailu taas jatkui, niin meillä oli kasa jäätiiliä, mitä tarvitsimme 

seuraavaksi.  
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Lapset värjäsivät vesiä innoissaan ja kaikki halusivat tehdä useamman. He kyselivät 

kovin, että miten näistä voi tulla jäätä ja minä yritin parhaani mukaan selittää. Oli 

mukavaa huomata, miten lapset olivat uteliaita ja kiinnostuneita asiasta. 

 

Milo seikkaili jäälauttojen päällä, joten me lähdimme myös ulos omien jäälauttojemme 

kimppuun. Teimme lasten kanssa yhteistoiminnallisena ongelmanratkaisutehtävänä 

jäälautalta toiselle kävelyä apuna laudan pätkät. Ongelmanratkaisutilanteessa ryhmä 

tarvitsee yhteen puristettuja voimavaroja. Entiset tutut käyttäytymismallit eivät enää 

toimikaan, vaan lasten on etsittävä uusia malleja selviytyäkseen. Yksilölliset valmiudet 

vaihtelevat, mutta yhteisessä seikkailussa lapset voivat oppia toinen toistensa 

suorituksesta. Ryhmä tarjoaa jäsenilleen uusia ajattelumalleja ja ongelmaratkaisutapoja. 

(Kokljuschkin 1999, 44.) 

 

Laatikot olivat jäälauttoja ja niitä oli enemmän kuin laudanpätkiä. Lasten piti koko 

ryhmänä päästä jäätiileltä toiselle alusta loppuun ilman, että he putoaisivat veteen. 

Heidän piti malttaa siirrellä lautoja jäälauttojen välillä niin, että jokainen lapsi pääsi 

radan loppuun asti.  

 

Lapsia oli tänä päivänä 15 ja huomasin, että se oli hieman liian suuri ryhmä tehtävän 

suorittamiseen. Lapsille tuli aika paljon odottelua ja tehtävä hankaloitui entisestään, 

koska heitä oli sen verran monta. Toisaalta kaikki halusivat päästä jäälauttojen päälle 

kävelemään, joten he olivat yllättävän kärsivällisiä ja puhalsivat onnistuneesti yhteen 

hiileen. Olen kuitenkin sitä mieltä, että pienemmällä ryhmällä tehtävä olisi ollut kaikille 

vielä mielenkiintoisempi. Lopuksi lautoja lisättiin niin, että niitä riitti joka väliin ja 

halukkaat lapset saivat kulkea rataa vielä moneen kertaan uudelleen. 

 

Olen samaa mieltä Kokljuschkin (1999, 44) kanssa, ongelmanratkaisutilanteet antavat 

lapsille syvällisen mahdollisuuden oppia uusia asioita heille mielekkäällä tavalla. 

Lisäksi ongelmanratkaisut ovat kasvattavia ja tukevat lapsen kehitystä monella tavalla. 

 

Lapset ovat ihania ja mielikuvitusrikkaita. Luettuani tarinaa, joku kyseenalaistaa sen tai 

sanoo, että minä olen sen kirjoittanut. Vastaan heille aina, että niin olen tämän tekstin 

tähän paperille kirjoittanut, mutta Milo seikkailee omia seikkailujaan. Taas he alkavat 

pohtimaan juttua ja ovat valmiita uusiin seikkailuihin. 
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3. päivä 

 

Viikonlopun jäljiltä jäätiilet olivat jäätyneet oikein hyvin. Kävin piilottelemassa ne, 

sekä poro-tytön kaulakorun timantit pitkin päiväkodin pihaa ja lapset saivat etsiä niitä 

yhdessä. Etsiminen oli kaikista mielenkiintoista ja mukavaa puuhaa. Isoja timantteja 

löytyi helpommin ja pienemmissä oli vähän enemmän haastetta. Oli hienoa huomata, 

että kaikille riitti puuhaa timanttijahdissa. 

 

Lapset keräsivät kaikki timantit yhteen kasaan ja sen jälkeen he saivat alkaa rakennella 

niistä taideteoksia. Tässä vaiheessa saattoi huomata, että toimijalapsilta loppui 

mielenkiinto ja he lähtivät puuhastelemaan omia juttujaan. Ajattelijalapset taasen 

pääsivät tosi toimiin, kun he saivat mietiskellä mitä he rakentaisivat. He myös kyselivät 

innolla, että miten timantit oikein olivat jäätyneet. Rakentelu sopi myös pienemmille 

lapsille ja oli mukavaa seurata lasten ilmeitä ja puuhia. 

 

Toiset lapset siis touhusivat omia pihapuuhiaan ja toiset rakentelivat timanttiveistoksia. 

Tämän jälkeen keräännyimme vielä kaikki yhteen ja pelasimme pidä puolesi puhtaana–

leikkiä. Lumipalloja emme pystyneet tekemään ja toisaalta niiden heitteleminen on aika 

vaarallista puuhaa. Niinpä heittelimme häntäpalloja puolelta toiselle kovalla vauhdilla. 

Vaihdoimme välillä puolia, sillä tuuli teki hieman tepposia vastatuuleen heittäneille. 

Tässä huomasi miten ulkona pelattaessa on otettava myös luonnon voimat huomioon. 

Lapset juoksivat mielellään häntäpallojen perässä ja heittelivät niitä oikein ahkerasti. 

 

Tämän päivän talviseikkailumme teemana olivat pelit ja leikit ulkona lumessa. Lapset 

viihtyivät mielestäni hyvin ja olivat tyytyväisiä päivään. Sisällä he taas piirsivät 

mukavimpia muistoja. Jäätiilet ja timantit olivat ykkösjuttu ja monen mielestä ennen 

kaikkea niiden etsiminen. 

 

 

4. päivä 

 

Koko yön oli satanut lunta ja aamulla lumisade vain jatkui. Ympärillämme vallitsi 

kaunis luminen maisema. Pakkasimme reppuumme köysiä, seikkailuvöitä, liukureita ja 

eväät, suuntasimme tienviereen ja hyppäsimme linja-auton kyytiin. Seikkailu alkoi. 
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Linja-auto kuljetti meidät lähelle mäkeä ja niin meillä oli lyhyt matka kävellä perille 

asti. Kapusimme kaikki mäen huipulle ja sieltä halukkaat saivat laskea mäkeä tai 

kokeilla mäen toiselle puolelle laskeutumista köyden avulla. Tämä jakoi lasten 

mielipiteitä, sillä kaikki eivät halunneet laskeutua. Mäenlasku liukurilla sen sijaan oli 

kaikkien mieleen.  

 

Oli mielenkiintoista huomata, että yleensä suuna päänä joka paikassa olevat 5-vuotiaat 

poikamme eivät halunneetkaan laskeutua köyden avulla. He aivan selvästi arastelivat 

uutta elementtiä ja eivät uskaltaneet ottaa riskiä siinä, että onnistuisivatko he 

suorittamaan tehtävän kunnialla loppuun asti. Toki joku kokeili ja onnistui hienosti, 

mutta sekään ei saanut kaikkia lapsia liikkeelle. Pienemmät taas innostuivat asiasta 

kovin ja olivat aivan mielissään.  

 

Seikkailutehtävien tarkoituksena on, että kaiken tyyppiset lapset pääsevät toteuttamaan 

itseään ja se, että mitään ei ole pakko tehdä, jos ei halua. On myös tärkeää, että on 

monenlaisia askareita, että jokaiselle kuitenkin löytyy jotain tekemistä, eikä kukaan 

tunne oloaan ulkopuoliseksi.  

 

Lunta pyrytti edelleen ja kaikki alkoivat olla melko märkiä. Lähdimme välillä eväiden 

syöntiin. Kaikki malttoivat juoda lämmintä mehua, mutta tekeminen taisi olla niin 

kivaa, että kaikki eivät malttaneet leipiä edes syödä. Tämä oli erona metsäretkiimme, 

sillä siellä eväät ovat yksi niin oleellinen osa retkemme ohjelmaa. Lapset tekivät vielä 

viimeiset laskut hurjaa vauhtia alas mäkeä ja sitten pieni kävelymatka tien viereen taas 

linja-autoa odottamaan. 

 

Päiväkodille päästyämme laitoimme märät vaatteet kuivumaan ja aloimme 

piirustushommiin. Lapset piirsivät hienoja mäkiä ja iloisia lapsia mäen huipulle. 

Piirustuksiin tuli sekä laskeutumista köydellä, että laskemista liukurilla. Vain yhteen 

kuvaan ilmestyi linja-auto, joten kyllä se kertoo siitä, että talvisiin ykköspuuhiin kuuluu 

ehdottomasti kaikenlainen laskeminen ja lasten iloiset ilmeet. Retkemme oli kaikin 

puolin onnistunut ja tämän voisi ottaa mieluusti joskus uudestaan. Todellisuudessa niin 

me myös teimme ja lähdimme laskiaisena uudelleen samaan paikkaan mukanamme 

pulkat, hyvät eväät ja reipas mieli. 
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5. päivä 

 

Tänään satoi lisää lunta ja sitähän ei ole koskaan liikaa. Oli ihanaa lähteä retkelle 

metsään, kun lumihiutaleet hiljalleen leijailivat maahan. Metsässä ei näkynyt juuri 

mitään jälkiä, koska uutta lunta oli satanut niin paljon. Metsäneläimet olivat vetäytyneet 

koloihinsa ja vain Milon jälkiä saattoi havaita siellä täällä.  

 

Lapset lähtivät tarinan mukaan etsimään yllätystä ja he tarpoivat lumessa ristiin rastiin, 

kunnes löysivät korin puun kolosta. Siellä oli Milolta kirje ja hyvän joulun toivotus 

kaikille seikkailijoille. Sieltä löytyi myös jouluiset karkkikepit jokaiselle ja yllätys, 

yllätys ne olivat lasten mieleen.  

 

Tämän jälkeen aloimme laulaa jouluisia lauluja, jotta osaisimme ne tulevassa illan 

joulujuhlassa sitten esittää yhdessä vanhempien kanssa. Tähdet tuikkivat, pikkuinen 

tonttu hyppeli, soihdut sammuivat ja kattilat olivat täynnä puuroa. Nämä laulut raikuivat 

metsän keskellä ja toivottavasti ne kajahtavat vielä komeammin joulujuhlassa. Kaikki 

eivät aivan malttaneet keskittyä lauluihin, sillä metsä houkutteli lapsia leikkimään.  

 

Ennen leikkejä söimme vielä eväät tutuksi tulleella eväspaikallamme. Mehut ja leivät 

maistuivat jälleen kerran oikein hyvin. Urheat seikkailijamme leikkivät vielä viimeiset 

touhut ennen päiväkodille lähtöä ja hyvästelivät metsän tälle vuodelle. Talviseikkailu ja 

koko seikkailurupeama alkoi olla joulujuhlaa vaille valmis.  

 

Vuodenaikaseikkailu oli haastava, mutta toteuttamisen arvoinen projekti. Lapset pitivät 

siitä ja muistavat Milon varmasti tämän jälkeenkin. Tämän päivän piirustuksiin ilmestyi 

päivän touhujen lisäksi myös paljon Milo-koiran kuvia. Nyt vielä joulujuhlatunnelmaan 

ja sitten on seikkailut seikkailtu tällä erää.  

 

 

Joulujuhla 

 

Ilma oli kuin postikortista, kaunis lumimaisema ja pikkupakkanen. Kuu valaisi iltaa ja 

ulkotulet loivat mahtavan tunnelman. Olin viritellyt seikkailuradan valmiiksi. Pitkä naru 

kulki pitkin poikin pihaa ja välillä oli erilaisia tehtäviä. Perheiden piti yhdessä etsiä 
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puiden sekaan piilotettuja tonttuja, kierrellä puita, ryömiä tunnelista, kiipeillä 

narutikkaiden ja esteiden yli, heitellä lumipalloja maalin, ratkoa jouluarvoituksia, 

selviytyä sokkelosta, ylittää mäki ja lopuksi sytyttää tähtisädetikku, minkä palaessa sai 

esittää äänettömiä joululahjatoiveita. Nenäkämpässä puolestaan takkatuli loimusi, 

kynttilät paloivat, puuro ja glögi olivat lämpimiä ja piparit tuoksuivat. Kaikki oli 

valmista tulevaa joulujuhlaa varten. 

 

Lapset perheineen saapuivat lamppujen valaisimina ja niin me asetuimme yhteen piiriin. 

Lauloimme yhdessä harjoittelemamme joululaulut ja virittäydyimme tunnelmaan. 

Ohjeistin perheet vielä illan ohjelmaan eli tulevaan seikkailuun ja niin me lähdimme 

toiminnan pariin.  

 

Osa aloitti puurolla ja osa syöksyi radan kimppuun. Perheet pääsivät radalle 

seikkailuvöihin sidottuina. Jokainen sai vyötärön ympärille vyön ja se kiinnitettiin 

yhteen seikkailuradan narun kanssa. Tämä toimi hyvin, toi haastetta ja perheet pysyivät 

hienosti kasassa. Seikkailurata sai todella positiivista kiitosta ja monet halusivat mennä 

radan useaan kertaan. Kokonaisuutta ajatellen joulujuhla oli onnistunut ja 

lämminhenkinen, muutamista viluväreistä huolimatta. Oli mukavaa ja kannustavaa 

saada perheiltä positiivista ja kiittävää palautetta. 

 

Mielestäni seikkailuvöitä oli monta, kun niitä oli parikymmentä. Tästä huolimatta syntyi 

pientä odottelua.  Olin varannut sitä varten pelejä, mutta kuitenkin kaikki halusivat 

odotella. Liekö siinä oma tunnelmansa ja jännityksensä ollutkin? Lopulta kaikki 

pääsivät radalle ja siellä se odottelu unohtui viimeistään ja jokainen keskittyi radan 

salaisuuksiin. En lähtisi tästä konseptista mitään muuttamaan, vaan olen myös itse 

tyytyväinen juhlaamme kokonaisuutena. 

 

Näin oli vuodenaikaseikkailu takana ja Milo oli palannut takaisin isäntänsä luo. Lapsilla 

oli myös edessä ansaittu joulutauko ja joulu itsessään on aivan oma seikkailunsa. 

Seikkailut päiväkodissa hiljeni hetkeksi ja sitähän ei koskaan tiedä mitä tuulia uusi 

vuosi tuo tullessaan.  
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Taulukko 4. Talviseikkailu 

 

TALVI-
SEIKKAILU

1. PÄIVÄ 2. PÄIVÄ 3. PÄIVÄ 4. PÄIVÄ 5. PÄIVÄ 

 talven 
merkit, 
metsän 
eläinten 
jälkien 
seurantaa 
tasku-
lamppujen 
avulla, mieli-
kuvitukselle 
paljon aikaa, 
eväät, 
taskulamppu-
piilosta 
rauhallinen 
aloitus talvi-
seikkailuun 
toi tulosta ja 
lapset 
osasivat 
keskittyä sen 
hetkisiin 
toimintoihin 

jää 
elementtinä, 
värjätyn 
veden 
jäätyminen; 
lasten 
kiinnostus 
jäätymistä 
kohtaan, 
yhteis-
toiminnallisia 
ongelman-
ratkaisu-
tehtäviä; 
jäälauttojen 
ylitys, 
ryhmän koko 
tulee 
huomioida 
tehtävää 
suorittaessa 
hyvin 

jäätimanttien 
etsintää, 
löydetyistä 
timanteista 
tilataide-
teosten 
rakentelua, 
etsintään 
osallistuivat 
kaikki hyvin, 
mutta 
rakentelu 
kiinnosti 
vain osaa 
lapsista, pidä 
puolesi 
puhtaana 
leikki 
häntäpalloilla

linja-
autoreissu, 
laskeutu-
minen 
köyden 
avulla ja 
mäen 
laskentaa 
pulkalla 
sekä 
liukurilla; 
mukavaa 
nähdä 
lasten 
jännitty-
neet 
ilmeet ja 
se miten 
he saivat 
elämyksiä; 
laskemista 
ei talvella 
voita 
mikään, 
eväät 

päätösretki 
metsään, 
yllätyksen 
etsintää; 
jouluiset 
karkki-
kepit, 
joululauluja 
laulamalla 
valmistau-
tuminen 
illan joulu-
juhlaan  
Joulujuhla: 
seikkailu-
polku 
perheittäin 
seikkailu-
vöihin 
kiinni 
laitettuina; 
matkalla 
erilaisia 
tehtäviä, 
puuron 
syönti ja 
mukavaa 
yhteisoloa, 
ihana 
tunnelma 
kynttilöin 
valaistussa 
metsässä 
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5.  ARVIOINTI 

 

 

Arviointitutkimuksen käsitettä voimme lähestyä tarkastelemalla erikseen "arviointia" ja 

"tutkimusta". Arvioinnilla tai evaluaatiolla ymmärretään kirjaimellisesti arvottamista eli 

arviointi pitää sisällään arvon määrittämisen (Mäntysaari 1999, 54; Dale 1998, 11; 

Robson 2001, 25). Arviointia tapahtuu kaikilla elämänalueilla joko ei-formaalisti tai 

formaalisti. Muodollisen ja tietoisen arvioinnin tavoitteena on yleensä tiedon ja 

ymmärryksen lisääminen kohteena olevasta toiminnasta. Ajatuksena on, että 

kokemuksesta voi ottaa oppia arvioinnin kohteena olevan toiminnan parantamiseksi 

(Dale 1998, 11). Ei-formaali tai tutummin arkielämän arviointi ei ole tutkimusta, koska 

se ei ole systemaattista. 

Nyqvistin mukaan tutkimus yhdistetään usein arvovapauteen, kuvaamiseen, 

selittämiseen ja ymmärtämiseen. Tieteelliseen tutkimukseen kuuluvat myös tietyt 

elementit, joita ovat mallit, käsitteet, teoriat, hypoteesit, metodologia ja metodit. 

Niiden kautta tutkija määrittää asemansa suhteessa tutkimuskohteeseen.  

Peter Rossin ja Howard Freemanin (1989, 18) perusteos määrittelee 

arviointitutkimuksen seuraavasti: "Evaluaatiotutkimus on systemaattista 

sosiaalitutkimuksen menettelytapojen soveltamista arvioitaessa sosiaalisiin 

interventio-ohjelmiin liittyviä käsityksiä ja suunnitelmia sekä niiden toteuttamista ja 

hyödyllisyyttä. Toisin sanoen arviointitutkijat käyttävät sosiaalitutkimuksen 

menetelmiä arvioidakseen ja parantaakseen toimintatapoja, joilla erilaisia 

palvelujärjestelmiä ja -ohjelmia toteutetaan lähtien niiden määrittelystä ja 

suunnittelusta päätyen niiden toteuttamiseen ja kehittämiseen." Robson (2001, 25) on 

samoilla linjoilla todetessaan, että arvioinnin ja tutkimuksen yhteys on siinä, että 

laadukas arviointi vaatii aina harkittua tutkimusasetelmaa, havaintoaineiston 

keräämistä, analyysiä ja tulkintaa. Tieteellisen tutkimuksen sääntöjen noudattaminen 

varmistaa samalla havaintojen ja niistä tehtävien suositusten luotettavuutta. Ian Shaw'n 

(1999, 17-18) mukaan evaluaatio ja tutkimus erottuvat usein vain yleisellä tasolla — 

mistään ehdottomista kategorioista ei voi tässä mielessä puhua. Hänen mukaansa on 

olemassa arviointia, jossa teoretisointi ja tiedontuotanto yhtyvät. Tällöin voimme 

puhua arviointitutkimuksesta. 
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Kehittämishankkeessani lähtökohtana oli Robsonin ajatus laadukkaasta arvioinnista. 

Tein harkitun tutkimusasetelman, keräsin havaintoaineistoa havaintopäiväkirjan, 

kuvien ja videoinnin avulla sekä haastattelin muutamaa lasten vanhempaa hankkeen 

lopuksi, joista yksi oli samalla meidän työntekijämme. Näin sain kahdesta eri 

näkökulmasta tietoa, mikä oli oikein arvokasta. Lopuksi oli vuorossa vielä tiukkaa 

analyysia ja tulkintaa. Toivon, että näiden kaikkien avulla sain aikaan laadukkaan 

arvioinnin. 

Sosiaalityön osalta arviointi ja arviointitutkimus liittyvät tavallisesti tuotetun palvelun, 

ohjelman, innovaation, intervention tai projektin organisointiin, ominaisuuksiin ja 

toiminnan tuloksellisuuteen. Interventiolla voidaan ymmärtää suppeasti esimerkiksi 

muodollista puuttumista asiakkaan ongelmaan, mutta se voidaan ymmärtää myös 

laajemmin, kuten Robert F. Schilling (1997, 174) määritelmässään: "Interventiossa on 

kyse sosiaalityöntekijän tai auttamistahon toiminnasta, jolla tavallisesti 

yhteisymmärryksessä asiakkaiden kanssa pyritään parantamaan tai ylläpitämään 

yksilön, perheen, ryhmän, yhteisön tai väestön toimintakykyä ja hyvinvointia." 

Englanninkielisessä evaluaatiokirjallisuudessa puolestaan usein esiintyvä 

"program(me) evaluation" voi liittyä kaikkiin edellä mainittuihin toiminnan 

muotoihin. Käsite on pohjoisamerikkalaista alkuperää ja se vastaa sisällöllisesti 

erilaisia auttamistyön organisointimuotoja. (Robson 2001, 24.) 

Omassa kehittämishankkeessani tavoitteena oli interventioiden aikaansaaminen lasten 

kodeissa. Nyt hankkeen loputtua täytyy myöntää, että en päässyt Scillingin 

määritelmän tasolle. Muodollista puuttumista on tapahtunut varmasti ja toki olen 

saanut aikaan parannusta perheiden mahdollisuuksiin toteuttaa seikkailukasvatusta 

myös kotioloissa. Se kuinka pysyvää se tulee olemaan, niin se jää vain muutaman 

perheen harteille. Toisaalta nämä perheet jotka tosissaan innostuivat asiasta, ovat 

saaneet kivoja ideoita perheen yhteisiin seikkailuhetkiin. Lisäksi kuitenkin voi puhua 

myös hyvinvoinnin parantumisesta, sillä yhteiset toiminnat seikkailun merkeissä 

luovat perheille yhteistä laatuaikaa.  

Vanhemmilta käy teemahaastattelussa ilmi, että kotioloissa melko arkiset asiat voivat 

olla yhteistä seikkailua ja se on hyvä se. He ovat mielissään päiväkodissa pidettävästä 

seikkailukasvatuksesta, mutta eivät koe sitä kovin tarpeelliseksi, että sitä samaa 

toteutettaisiin vielä kotona. Päiväkodissa voin muiden työntekijöiden kanssa tuottaa 
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erilaisia elämyksiä ja kokemuksia lapsille ja vanhemmat taas kotonaan omanlaisiaan 

yhdessä koko perheen voimin. Alle olen koonnut teemahaastattelun kokonaisuudessaan.  

 

 

Taulukko 5. Teemahaastattelu osalle lasten vanhemmista 

 

TEEMAHAASTATTELU 
LASTEN VANHEMMILLE 
 

VASTAUKSET 

1. SEIKKAILU- 
KASVATUKSEN 
LÄHTÖKOHDAT 

elämykset ja kokemukset ovat tärkeimmät lapsille, 
Milo-koira nousee esille lasten puheista, 
mielenkiintoisimmat asiat siirtyvät puheissa ja leikeissä 
kotiin, jokainen elää seikkailun omalla tavallaan ja ikä 
tuo paljon tullessaan 
 

2. SEIKKAILU- 
KASVATUS  
MENETELMÄNÄ 

hyvä menetelmä, normaalista poikkeavaa, nähdään 
vaivaa lasten hyväksi, hyvin jäänyt lasten mieleen 
vuodenaikojen välilläkin, luonnonläheisyys tärkeää, 
lapsilähtöistä toimintaa; ikätasojen huomiointi 
parantunut loppua kohden, tukee lapsen kasvua, 
mielikuvitusrikasta toimintaa, tarina on tukenut  
kokonaisuudessaan seikkailun kulkua 
 

3. SEIKKAILU- 
KASVATUKSEN 
TOTEUTUS 

toteutettu ammattitaidolla ja turvallisessa ympäristössä; 
lasten on annettu kokeilla juttuja, unohtamatta 
turvallisuutta, mutta kuitenkaan liikaa kieltämälläkään, 
lapsilähtöisesti toteutettu ja lapsi tuo kotiin sen minkä 
haluaa; ei olla jääty ulkopuolisiksi, on saatu tarpeeksi 
infoa ja päästy omalta osaltamme mukaan seikkailuun, 
voisi kuitenkin laittaa Milon tarinan liitteeksi kotiin  
 

4. SEIKKAILU- 
KASVATUKSEN 
REFLEKTOINTI 

kiva saada oman lapsen piirustukset yhtenä pakettina 
kotiin, liitteeksi riittää Milon tarina, muutama 
seikkailuvinkki voisi myös olla mukana 
 

5. INTERVENTIOT olisi mukavaa tehdä jotain vastaavaa kotona, tahto- ja 
aikakysymys, vaatii pysähtymistä itsellä ja ajatusta 
mukaan, voisi tehdä retkillä pienimuotoisesti jotain 
seikkailujuttuja, kotiin syntymässä merirosvoseikkailu, 
ei tarvitse olla extremeä, innostuneisuus ja halu tärkeitä, 
pääasia kuitenkin päiväkodissa tapahtunut 
mielenkiintoinen seikkailu; on tykätty, että tällainen on 
ollut olemassa ja soveltuu hyvin päiväkotiin, oikein 
mukava juttu! 
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Laitisen (2001) mukaan arvioinnin ja evaluaation arvojen määrittelyyn liittyneet 

yleiset yhteenvedot osoittavat, että yhtäältä työ ei ole helppo ja että toisaalta arvoja on 

olemassa riippumatta määrittelyn prosessista. Kysymys on ennemmin siitä, mitkä 

arvot todella ohjaavat arviointia. 

Arvioitsijalta odotetaan menetelmien hallintaa ja välineellistä osaamista, jonka 

arvokuvaus on tällöin ’osaaminen’. Arvioitsijan taustalla on tutkijavastuu ja yhteisö 

joka antaa oikeuden tehdä arviointitutkimusta ja myös luo arviointikäytäntöjä. Samalla 

yhteisö valtuuttaessaan normittaa. Siten arvioinnin etiikka on enemmän kuin vain 

menetelmien oikeaa käyttöä. Menetelmien oikean käytön kohdalla puhutaan toiminnan 

sisäisistä normeista eli menettelytapojen hallinnasta ja validisuudesta. 

Arviointitoiminnan ulkoiset normit taas ovat tekijöitä jotka liittävät arvioitsijan 

tulosten soveltamisen ja koko toimintahorisontin yhteisölliseen kenttään. Siksipä 

arviointitutkimuskin on aina yhteistyön tulosta ja siten ainakin välillisesti yhteisöön 

liittyvää. Tausta-ajatuksena on, että toiminnassa toteutuu rehellisyys ja reiluus ja että 

tutkimus on sosiaalisesti relevanttia tietoa. (Laitinen 2001.) 

 

 

Taulukko 6. FES:n määrittelemä evaluaation etiikan malli ko yhdistyksen 

arvioitsijoiden omaan käyttöön; samalla se on rohkaisu erilaisten arvioinnin eettisten 

mallien luomiseen ja keskusteluttamiseen osana arvioinnin perustaa. 

 

Arvioitsija 
TOTUUS 
- tutkimuksen vapaus 
- asioiden totuus- ja tietoperustaisuus 
 

Arvioitava 
OIKEUDENMUKAISUUS 
- ihmisarvoinen kohtelu, yksilönsuoja 
- kyky asettua uhrin asemaan, 

hienotunteisuus 
- arvioitavien riittävä informointi 

käyttötarkoituksista 
 

Arviointiprosessi 
OSAAMINEN 
- asiantuntemus, prosessin 

kokonaishallinta  
- arvioinnin edellyttämä ammatillinen 

taso 
 

Yhteisö, yhteiskunta 
VASTUULLISUUS 
- vastuu tuloksista ja niiden käytöstä; 

vastuu siitä että yhteisölliset oikeudet 
säilyvät loukkaamattomina 

- vastuu toimenpiteistä arviointitulosten 
jälkeen 
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Mielestäni edellä olevassa mallissa on esitelty myös neljä itselle tärkeää asiaa. Halusin 

kehittämishankkeessani olla rehellinen, tuoda esille totuuden seikkailukasvatuksesta ja 

sen tiedon ja asiantuntijuuden, mitä suinkin olen oman osaamiseni kautta voinut tuoda. 

Yritin luoda koko vuoden kestävästä hankkeesta kokonaisvaltaisen ja mielekkään. 

Oikeudenmukaisuutta pyrin opettamaan myös lapsille erilaisten seikkailukasvatukseen 

liittyvien tehtävien myötä. Tietenkin lähtökohtana oli olla itse oikeudenmukainen 

jokaista lasta ja perhettä kohtaan. Vastuullisuus on myös kaiken perusta, sillä mitään ei 

tule tehdä vain puolittain. Minulla oli projektin vetäjänä vastuu monesta asiasta, 

kehittämishankkeen onnistumisesta kaiken kaikkiaan, lasten turvallisuudesta ja monesta 

muusta matkan varrella ilmenneestä asiasta. Onneksi itse toteutuksen aikana saatoin 

jakaa vastuuta, mutta loppukädessä se oli minulla itsellä.  

 

 

5.1 Itsearviointi   

 

Itsearvioinnissa omaa toimintaa, toimintatapoja ja kokemuksia tarkastellaan 

järjestelmällisesti tiettyjä arviointikriteerejä vasten. Itsearviointi edellyttää kykyä asettaa 

oma toiminta kriittisen tarkastelun kohteeksi (reflektointi). Tarkastelu voi kohdistua 

toiminnassa syntyneisiin kokemuksiin, tunteisiin, havaintoihin ja palautetietoihin. 

(Sosiaaliportti.) 

 

Itsearvioinnissa pyritään ymmärtämään, miksi asiat tapahtuvat tietyllä tavalla. Se 

kuuluu tärkeänä osana prosessi- ja vaikutusten arviointiin sekä vertaisarviointiin ja 

kehittämistyöhön. Arvioinnin tarkoitus ja arviointikysymykset ohjaavat arvioinnin 

toteutustapaa. Arvioinnin rakenteet pyritään pitämään riittävän kevyinä. 

Parhaimmillaan itsearviointia toteutetaan osana normaalia toimintaa. Silloin arviointi 

tukee yksilön ja yhteisön oppimista ja toiminnan kehittämistä. (Sosiaaliportti.) 

 

Itsearvioinnissa hyödynnetään perinteisiä tutkimus- ja tiedonkeruumenetelmiä, 

erityisesti yksilö- ja fokusryhmähaastatteluja, päiväkirjoja ja lomakekyselyjä. 

Toiminnallisillakin menetelmillä voidaan tuottaa käyttökelpoista arviointitietoa, 

etenkin jos tarvitaan nopeaa palautetta suurelta ihmismäärältä tai arvioijana on jokin 

erityisryhmä. (Sosiaaliportti.) 
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Itsearvioinnin avuksi on kehitetty eri tarkoituksiin soveltuvia arviointityökaluja, kuten 

itse- ja vertaisarviointimenetelmä Kuvastin, Empowerment-arviointi, SWOT-analyysi, 

erilaiset vertaisarvioinnin menetelmät ja organisaatiolähtöiset laadun- ja 

tuloksellisuuden arviointiin kehitetyt menetelmät. (Sosiaaliportti.) 

 

Kehittämishankkeessani käytin SWOT-analyysia. Koin, että siitä oli hyötyä, sillä sen 

avulla hahmotin paremmin kokonaisuuden. Hyvää oli myös se, että tein sen hyvin alku 

vaiheessa kehittämishanketta, näin olen pystynyt peilaamaan sitä matkan varrella.  

 

Empowerment-arviointi suomennetaan tavallisesti voimaannuttavaksi, valtaistavaksi 

tai mahdollistavaksi arvioinniksi. Empowerment-arvioinnilla tarkoitetaan 

arviointikäsitteiden, -tekniikoiden ja -tulosten hyödyntämistä niin, että jokin toiminta 

paranee ja asianosaisten vaikutusmahdolliset lisääntyvät. Keskeistä siinä on 

demokraattinen arviointiprosessi, jossa kaikki asianosaiset arvioijaa myöten ovat 

tasavertaisia osallistujia. (Sosiaaliportti.) 

 

Tavoitteena olisi päästä empowerment tasolle. Miten sinne pääsisi? Tämä oli hankalaa 

ja työlästä, sillä mielestäni missä tahansa olosuhteissa itsearviointi ei ole helppoa. 

Itselle tulee olla kriittinen, mutta kuitenkin realistinen. Mielestäni tämän 

seikkailukasvatushankkeen myötä toiminta parani päiväkodissamme ja lapset saivat 

omalta osaltaan myös itse vaikuttaa tapahtumien kulkuun. Loppua kohden seikkailu 

parani kokonaisuudessaan valtavasti ja näin itsekin opin koko ajan hankkeen edetessä.  

Menetelmiä on monenlaisia ja niistä on vain löydettävä parhaat. Toivottavasti osasin 

ottaa huomioon tarvittavat asiat ja valitsin oikein. Tietynlaista arviointia tein läpi 

kehittämishankkeeni pitämällä havaintopäiväkirjaa. Arvioin siinä heti päivien 

päätyttyä lasten käyttäytymistä yksilöinä ja ryhmässä. Samalla suoritin itsearviointia 

arvioimalla omaa työskentelyä kussakin tilanteessa. Jälkikäteen pystyin vielä 

kuvattujen videopätkien ja otettujen valokuvien avulla arvioimaan tilanteita uudelleen 

ja syvällisemmin.  

 

Arvioinnissa tulee olla kriittinen ja rehellinen. Tulee ottaa huomioon kaikki asiat 

alusta loppuun asti. Voin edelleen todeta, että hanke parani loppua kohden 

huomattavasti. Alussa en osannut ottaa huomioon kaikkia tarvittavia asioita ja yritin 

mahduttaa päiviin aivan liikaa toimintoja. Tavallaan unohdin itse seikkailukasvatuksen 
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tärkeimpiä elementtejä; anna lapsille aikaa ja tilaa. Halusin vain tuoda esille kaiken 

osaamani, siinä kuitenkaan onnistumatta. 

 

Onneksi sain loksautettua palasia kohdalleen ennen kuin oli liian myöhäistä. Loppua 

kohden seikkailu niin sanotusti heräsi henkiin ja sai aivan uuden ulottuvuuden. Tästä 

olen saanut myönteistä palautetta kaikilta. Oli hienoa huomata, että sitä pystyi itse 

kehittymään hankkeen aikana ja näin sai luotua kaikille paremman ja kattavamman 

seikkailun. Tavoitteena ollut lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukeminen onnistui 

osittain, mutta olisin halunnut vielä paremmin saada aikaan muutosta. Interventiot 

vanhempien välillä jäivät aika suppeiksi, mutta kuitenkin sitä jonkun verran tapahtui. 

  

Tuliko hankkeesta voimaantuva ja valkaistava? Sitä en vielä osaa sanoa, aika näyttää 

miten se tavoittaa muut päiväkodit ja onko sillä käyttöarvoa. Kokonaisuutta ajatellen 

voin olla moneen tyytyväinen, mutta asioita jäi myös hampaan koloon. Tästä sai kyllä 

kattavan vuodenaikaseikkailukasvatus-paketin aikaan. Jollain pienillä muutoksilla 

halukkaat voivat tämän avulla varmasti räätälöidä omalle päiväkodilleen sopivan 

muodon. Tämä kehittämishanke on nyt viittä vaille valmis ja ei muuta kun uusia 

seikkailuja kohden. 

 

Arvioinnin päätteeksi, miksi evaluaatio on tärkeää? Se on työlästä tehdä, mutta 

varmasti kun sen saa tehtyä, niin se kannattaa. Koko hankkeesta tulee 

kokonaisvaltaisempi ja itse sekä muut oppivat koko prosessista paljon enemmän. Vielä 

loppupohdintaa ja sitten kehittämishanke on kokonaisuudessaan paketissa. 
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6. POHDINTA 

 

 

Mielestäni pitkäkestoisena toimintona seikkailukasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista 

kehitystä. Olen tyytyväinen, että tein hankkeesta koko vuoden kestävän ja erityisesti 

jokaiselle vuodenajalle oman seikkailunsa. Näin lapset saivat elämyksiä ja kokemuksia 

Suomen kauniista luonnosta eri vuodenaikojen mukaan. Erityyppiset lapset saivat 

toteuttaa itseään ja lapsista löytyi myös aivan uusia rooleja toimittaessa erilaisessa 

ympäristössä. Lapset osasivat myös eläytyä tekemääni tarinaan ja värittää sitä sopivasti 

omalla mielikuvituksellaan.  

 

Seikkailukasvatustoiminnot olivat lapsilähtöisiä ja lapset saivat seikkailussa esittää omia 

ehdotuksiaan seikkailun etenemisestä. Ikätasonmukaiset tehtävät eivät ihan seikkailun 

alusta asti onnistuneet, sillä halusin tuoda liikaa osaamiani asioita esille yhdellä kertaa. 

Pienemmät lapset jäivät hieman ulkopuolisiksi ja se oli harmillista. Onneksi seikkailun 

edetessä moni asia loksahti kohdalleen ja loppua kohden kaikki lapset saivat olla 

tasavertaisesti seikkailussa mukana.  

 

Olen tyytyväinen, että pystyin kehittämään itse tarvittavia seikkailukasvatukseen 

soveltuvia materiaaleja sekä metodeja ja juuri päiväkotimiljööseen sopivia. Näin 

voidaan puhua nolla budjetilla toteutetusta seikkailusta ja se sopii varmasti monelle 

seikkailukasvatusta suunnittelevalle päiväkodille.  

 

Se miten kehittämishankkeeni tavoittaa muut päiväkodit, en osaa vielä sanoa. Olen 

lähettänyt Oulun seudun varhaiskasvattajille kirjeen, minkä avulla he voivat tutustua 

hankkeeseeni. Se miten he sen ottavat vastaan, niin se jää nähtäväksi. Seikkailu on joka 

tapauksessa tehty niin, että se voidaan toteuttaa kansalais- ja aluelähtöisesti missä 

tahansa päiväkodissa. Mielestäni seikkailukasvatuksen myötä päiväkotiin saadaan aivan 

uutta elämää normaalien päiväkotirutiinien sekaan. 

 

Onnistuin juuri arkirutiinien rikkomisessa ja niin, ettei se ollut kenellekään liian 

vaivalloista. Sain tehtyä seikkailukasvatusta tunnetuksi ja työtoverini tietävät nyt 

millainen sosiaalialan työmenetelmä se on. Miten he tulevat sitä tulevaisuudessa 

hyödyntämään? Sitä en voi tietää, mutta toivoa voin, että seikkailukasvatus jää jollain 
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tasolla elämään heidän mieliinsä. Tämän hankkeen jälkeen työtovereillani pitäisi 

ainakin olla tavoitteen mukaisesti matalampi kynnys alkaa toteuttaa seikkailukasvatusta. 

 

Miten hanke puolestaan innosti lapsia toimintaan? Mielestäni positiivisesti, sillä 

narratiivisuus auttoi lapsia seikkailun makuun ja sitä kautta itse toimintoihin mukaan. 

Totta kai jokainen lapsi käsittelee seikkailun omalla tavallaan ja kaikki eivät innostu 

kaikista asioista. Joka tapauksessa seikkailukasvatus antaa erityyppisille lapsille 

mahdollisuuksia oppia asioita nimenomaan toiminnan kautta. Omassa hankkeessani otin 

mielestäni hyvin huomioon erityyppiset lapset ja kehittelin erilaisia toimintoja, jotta 

jokainen lapsi innostui ainakin jostain seikkailun osasta.  

 

Innostusta oli tarkoitus saada aikaan myös lasten vanhemmissa. He olivat tyytyväisiä 

päiväkodissa tapahtuvaan seikkailuun ja osallistuivat innokkaasti kesä- ja 

talviseikkailun päätteeksi yhteisiin juhliimme. Varsinaisesti haluamiani interventioita 

lasten koteihin ei syntynyt. Vanhemmat katsoivat seikkailukasvatuksen olevan 

oivallinen toiminto nimenomaan päiväkodissa toteutettuna, mutta eivät katsoneet 

tarpeelliseksi tuoda sitä koteihin. Toisaalta lasten vanhemmat olivat sitä mieltä, että 

monet arkiset asiat ovat heillä kotona seikkailua. Hyvä näin, sillä seikkailu ei monesti 

paljon vaadikaan, sillä lapset osaavat omalla mielikuvituksellaan luoda monen monta 

seikkailua.  

 

Kaiken kaikkiaan kehittämishanke oli toteuttamisen arvoinen ja voin olla moneen asiaan 

tyytyväinen. Kyseessä on kehittäminen, joten se olisi aivan liian täydellistä, jos mitään 

kehitettävää ei näin jälkeenpäinkin olisi. Toivon, että tämän lopullisen raportin myötä 

tätä seikkailupakettia hieman jalostamalla, saadaan aikaan vielä toimivampia 

kokonaisuuksia, missä ja kuka ikinä tätä toteuttaakin.  

 

Itselle tämä oli taas uusi kasvun paikka ja uusi seikkailu. Opin tästä kokonaisuutena 

paljon. Tiedän, että minulla seikkailukasvatus tulee aina säilymään yhtenä tärkeänä 

työmenetelmänä ja tämä projekti vain vahvisti asiaa.  
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LIITTEET 

 

 

LIITE 1 

 

Vuodenaikasatu 
(Sadusta luetaan aina pätkä jokaisena päivänä niin, että se etenee loogisesti tehtävien 
seikkailutoimintojen mukaan.) 
 
Kevät 
 
Kevään ensimmäiset auringonsäteet lämmittivät ikkunan läpi Milon turkkia. 
Pieni koiranpentu ei meinannut silti saada silmiään auki yöunien jäljiltä. Milo 
venytteli tassujaan ja suoristi häntänsä. Taas yksi päivä edessä, isäntä oli 
tapansa mukaan jo lähtenyt töihin ja kupissa olisi varmasti ruokaa sekä 
raikasta vettä. Milo tassutteli olohuoneen läpi keittiöön ja suoraan 
ruokakupille. Yllätyksekseen koira huomasi kuppinsa olevan ihan tyhjä. Milo 
sulki silmänsä ja ravisteli päätänsä, mutta se ei auttanut. Kuppi pysyi 
edelleen tyhjänä. Hätääntyneenä pienet tassut lähtivät juoksemaan pitkin 
taloa. Koiranpentu päästi jopa sydäntä raastavan ulinan, mutta kukaan ei 
tuntunut kuulevan häntä. Kulkiessaan edestakaisin pitkin huoneita Milo 
huomasi, että sama auringonsäde tuntui lämmittävän entistä enemmän. 
Eteisessä ovi oli auki, nälissään koira katsoi vielä kerran taaksensa ennen 
kuin astui ulos ovesta uuteen seikkailuun. 
 
Maa oli vielä kylmä, kun Milo käveli metsän reunaan. Kevään ensimmäiset 
linnut lauloivat jo puissa. Raikas tuoksu kantautui pennun nenänpäähän, 
ensimmäistä kertaa häntä heilahti iloisuuden merkiksi. Samassa Milo kuuli 
murinaa aivan läheltä ja hän pelästyi suunnattomasti. Missään ei näkynyt 
mitään ja kesti hetken aikaa ennen kuin Milo tajusi sen olevan hänen oma 
mahansa. Nyt oli jostain saatava ruokaa. Nenänpää kohti maata Milo liikkui 
varovasti uusia tuoksuja haistellen. Pian hän saikin nenäänsä vainun ja lähti 
liikkumaan yhä nopeammin. Hajua seuraten Milo unohti katsoa eteenpäin ja 
samassa hän törmäsikin johonkin karvaiseen. Koira hypähti taaksepäin ja 
jähmettyi tuijottamaan outoa naamaa. Pelästyneenä hän kysyi tuolta oliolta: 
”Kuka sinä oikein olet?” ”Minä olen Maahinen, älä turhaan pelkää. Voimme 
näyttää aika kummallisilta, mutta olemme aika kilttejä”, kumma olento 
vastasi. 
 
”Voisitkohan sinä auttaa? Minulla nimittäin on kova nälkä, enkä tiedä mistä 
täältä saisi ruokaa”, Milo kysyi uudelta ystävältään. ”Toki voin auttaa, tiedän 
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yhden hyvän ruokapaikan, mutta sinne on hieman matkaa, jaksatkohan 
kävellä hieman?” 
 
Ja niin uudet ystävät lähtivät syvemmälle metsään yhdessä kävellen. Matkaa 
oli kuljettu jo melkoisesti kun eteen avautui leveä puro. Toverukset 
katsoivat puroa ja sitten toisiaan. Miten he pääsisivät tuon solisevan puron 
ylitse. Purossa oli vettä normaalia enemmän kun kaikki jäät olivat sulaneet ja 
vettäkin oli satanut. Milo aikoi jo luovuttaa ja palata takaisin, mutta 
nälkänsä ansiosta hänen oli pakko yrittää. Niinpä hän ehdotti Maahiselle: 
”Voimme varmasti uida puron läpi.” ”En usko. Virtaus on niin suuri, että se vie 
meidät mukanaan”, Maahinen puolestaan vastasi.  
 
Milo katsoi ympärilleen ikään kuin ideaa hakien. Metsän lomassa näkyi jotain 
vaaleanvihreää ja Milo sai ajatuksen: ”Tuolla on varmasti joku apuväline 
meille, mennään katsomaan.” ”Enpä tiedä. Luultavasti se on auringon lämmön 
aiheuttama uuden kasvin alku”, Maahinen kohautti hartioitaan. 
 
Epäilyistä huolimatta ystävykset lähtivät kohti vaaleanvihreää kohdetta. He 
olivat jo melkein perillä kun he huomasivat, että se nousi ilmaan ja tömähti 
takaisin maahan juuri heidän edessään. Vaistomaisesti molemmat kiljahtivat 
suunnattomasti ja sulkivat silmänsä. Varovasti he raottivat taas silmiään ja 
huomasivat, että heitä tuijotti kaksi jättimäisen suurta silmää. Silmät 
näyttivät ystävällisiltä ja hetken aikaa toisiaan tuijottaen toverukset 
uskalsivat katsoa kenelle silmät kuuluivat. Silmien lisäksi he näkivät suuren 
pään, vartalon, jalat ja ne vaaleanvihreät kengät. 
 
”Sinun täytyy olla Jättiläinen”, Maahinen sai ensimmäiseksi suunsa auki. 
”Sinähän viisaalta vaikutat ja olet oikeassa, olen tämän metsän suurin 
olento”, vastasi Jättiläinen ja hymyili leveällä suullaan. ”Voisitkohan sinä 
auttaa meitä? Olemme matkalla ruokapaikalle, mutta emme pääse millään 
tuon puron yli”, uskalsi Milokin jo kysyä.  
 
Jättiläinen kaappasi sekä Milon että Maahisen syliinsä ja yhdellä 
harppauksella he olivat puron toisella puolella. Iloisesti kiittäen toverit 
jatkoivat matkaansa kohti ruokapaikkaa. Matkan teko viivästyi hieman, 
koska Milon teki mieli välillä haistella kaikkia uusia hajuja joita metsässä oli. 
Olihan tämä ensimmäinen kerta kun Milo oli näin kaukana kotoa.  
 
Päivä oli jo pitkällä, kun he pääsivät määränpäähänsä. Maahinen johdatti 
Milon pimeään tunneliin. Aluksi koiranpentua pelotti hieman, mutta urheana 
hän käveli uuden ystävänsä perässä yhä syvemmälle pimeyteen. Hetken 
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aikaan käveltyään Milo sai uuden tuoksun nenänpäähänsä. Se oli selvästi 
ruokaa. Askeliaan kiiruhtaen he miltei juoksivat jo eteenpäin. Samassa 
eteen avautui syvennys johon luolan raosta pääsi auringonsäteitä, keskellä 
syvennystä oli iso kasa ruokaa ja sen ympärillä suuri joukko takkutukkaisia 
olentoja.  
 
”Hei peikot! Olisiko mahdollista, että yksi nälkäinen koira tulisi myös 
syömään?” Maahinen kysyi takkutukilta. ”Sinähän tunnet kaikki täällä”, Milo 
katsoi ihastuneena uutta ystäväänsä. ”En oikein tiedä, voiko ystävääsi 
luottaa”, suunsa nyt avasi isoin peikoista tuiman näköisenä. ”Älähän nyt 
kiusaa pientä nälkäistä ystävää”, sanoi puolestaan ystävällisemmän näköinen 
peikko ja hymyili sievästi. 
 
Iloisena molemmat siirtyivät ruokailemaan ja juttelemaan mukavia. Syömisen 
jälkeen ja matkasta uupuneena kaikki uudet ystävykset päättivät ottaa 
päiväunet luolassa. 
 
Milo heräsi varovaiseen tönäisyyn. Hän raotti silmiään ja huomasi vieressään 
sen ystävällisen näköisen peikon. ”Hei, minun nimeni on Simpura. Haluaisitko 
lähteä minun kanssani reissulle?” Peikko kysyi Milolta. ”Tottahan toki, 
rakastan seikkailuja”, vastasi Milo innostuneena. ”Lähdemmekö kaikki 
matkaan?” ”Luulenpa, että muut eivät jaksa kulkea niin pitkää matkaa”, 
Simpura kertoi. 
 
Hieman surullisena Milo jätti muut uudet ystävänsä ja lupasi palata vielä 
tapaamaan heitä. Reippaina ja innostuneina Milo sekä Simpura lähtivät kohti 
uutta seikkailua.  
 
He olivat matkustaneet jo monta päivää, mutta väsymättä Simpura vain 
jatkoi eteenpäin. Kevät oli edennyt jo pitkälle ja puissa pilkottivat 
vaaleanvihreät lehdenalut. Uusia tuoksuja ilmaantui joka päivä ja Milo oli 
aivan innoissaan kaikesta tästä. Silti hän yhtenä päivänä kysyi Simpuralta: 
”Kerrohan toveri, minne oikein olemme matkalla?” ”Katsos, tapasin viime 
keväänä aivan ihanan tytön ja nyt minun on pakko taas matkustaa hänen 
luokseen”, Simpura hymyili vienosti. 
 
Nyt Milo alkoi ymmärtää Simpuran intoa matkata niin nopeasti. Hän ajatteli 
mielessään, että tyttö oli varmaan todella kaunis, mutta ei osannut 
kuitenkaan odottaa pian näkemäänsä loistoa. Jo peikon käyttäytymisestä 
koira tiesi, että nyt oltiin perillä. He astuivat puun oksilla vuorattuun 
linnaan. Heitä vastassa oli tanssin pyörteissä kymmenittäin vaaleissa 
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mekoissaan pyörivää neitoa. Kesti aikansa ennen kuin Milo tajusi heidän 
olevan keijuja. Tanssin loputtua yksi keiju juoksi kepein askelin kohti heitä 
ja hymyili kauniisti. Milo tiesi, että juuri tämä kaunis neito oli se johon 
Simpura oli viime keväänä ihastunut. Milo jätti peikon keijujen kanssa ja 
lähti jatkamaan matkaansa. Hänen oli pakko jatkaa seikkailuaan vielä, että 
voisi palata joskus takaisin isäntänsä luo.   
 
 
Kesä   
 
Taas yksi ihana päivä avautui Milon suuressa seikkailussa. Hieman haikein 
mielin hän oli jättänyt jo useamman uuden ystävänsä matkan varrelle, mutta 
mielessään hän ajatteli, että tapaisi heidät kaikki vielä. Lehdet puissa olivat 
jo kasvaneet melkoisesti. Syvällä metsässä auringonsäteet hädin tuskin 
ylettyivät maahan asti. Maassa Milo näki jotain kimmeltävää, pieni 
auringonsäde osui siihen juuri sopivasti. Milo hyppeli haukahtaen esineen luo 
ja nuuhkaisi, jopa nuolaisi sitä. Tassujen välissä esinettä pideltyään hän 
huomasi sen olevan suurennuslasi. Innostuneena Milo alkoi kulkea 
suurennuslasin kanssa ja pian hän huomasikin maassa hyvin erilaisia jälkiä.  
 
Mahtoiko jättiläinen olla kävellyt täälläpäin, tai kenties peikot. Milo oli niin 
keskittynyt työhönsä, ettei huomannut lainkaan isoa esinettä edessään ja 
vahingossa hän jopa törmäsi siihen. Hetkiseltään katsottuaan hän oli 
näkevinään ystävänsä Simpuran edessään, mutta tarkemmin katsottuaan se 
olikin suuri puu. Puu näytti kuitenkin niin ystävälliseltä, että Milo tajusi sen 
olevan hänen oma ystäväpuunsa. Samassa puun takaa ilmestyi kettulauma ja 
he kutsuivat Milon kanssaan leikkimään.  

 
Tovin leikittyään kettujen kanssa Milolle ja hänen uusille ystävilleen tuli 
kova jano. Milo maistoi kesän maun suussaan. Uudet kettuystävät 
nauroivatkin Miloa, koska hän näytti niin hullunkuriselta haukkoessaan kesän 
makua suuhunsa. Naurahdellen ystävykset lähtivät kulkemaan pientä 
ojanpiennarta pitkin, kunnes saapuivat ihanalle pienelle lammelle. Milo 
syöksähti heti juomaan vettä, mutta kettuystävät huusivat hänen peräänsä: 
”Sinun täytyy olla varovainen. Et yhtään tiedä kuinka syvää lammessa on.” 
 
Vasta sitten Milokin tajusi ettei veden kanssa olisi leikkimistä. He joivat 
kaikki lammen reunasta ja mutustelivat raikkaan veden makua pitkään 
suussaan. Milo huomasi yhtäkkiä, että yksi ketuista oli laumastaan poissa. 
Hätääntyneenä hän katseli ympärilleen, kunnes iloinen ketunpää katseli 
häntä aivan lähietäisyydeltä. ”Tiedätkös mikä tämä on?” kysyi hetken 
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kadoksissa ollut kettu. 
 
Milo katseli veneen näköistä esinettä ketun kädessä, mutta hänellä ei ollut 
aavistustakaan siitä mikä se olisi ollut. ”Tämä on kaarnalaiva, tein sen juuri 
äsken”, kettu sanoi. ”Voiko sitä syödä?” kysyi Milo hämmästyneenä. ”Ei 
tietenkään, mutta tule katsomaan kuinka se kelluu lammessa.” Ja niin 
ystävykset katselivat kuinka hieno kaarnalaiva kellui aalloissa. Hiljaa 
mielessään Milo mietti muitakin esineitä jotka mahdollisesti voisivat kellua. 
 
Leikkiessään kaarnalaivalla lampeen kätköistä nousi esiin jotain kimaltelevaa. 
Haukahdellen Milo nosti esineen ylös. Kaikki ihmettelivät suuresti miten 
tuollainen pullo oli päätynyt lampeen. Pullossa oli vielä korkki päällä. Hetken 
sitä tutkailtuaan Milo avasi pullon korkin ja sisältä ilmestyi paperi, jossa oli 
kartta. ”Mahtaako tämä viedä aarteen luo?” kysyi Milo innoissaan. ”En tiedä, 
mutta nyt te saatte kaikki piirtää minulle kartan mikä ohjaa teidän aarteen 
luo”, vastasi kettulauman johtaja. 
 
Hymyillen Milo katsoi pullosta otettua karttaa ja rupesi piirtämään omaansa. 
Hän päätti salakirjoituksella laittaa karttaan pienen viestin, mikä olisi 
tarkoitettu Simpuralle. Jännityksellä hän jäi odottamaan, että löytäisikö 
joku hänen viestinä. 
 
Milo sai käteensä kettuystävän tekemän kartan ja lähti innoissaan 
seuraamaan sen osoittamaa reittiä. Luonnossa oli niin mahtavia makuja, että 
Milo pysähtyi useasti milloin minkin kannon tai pensaan juurelle. Siitä Milo 
saikin mahtavan idean, hän laittoi jokaiseen pysähdyspaikkaansa pienen 
jäljen itsestään, ikään kuin pienen rastin, jotta takana tulijat osaisivat 
samaa reittiä mahdollisen aarteen luo. Äkkiä Milo oli matkannut niin pitkälle, 
ettei enää nähnyt kettuja vilaukseltakaan. Hän mietti hetken, että pitäisikö 
lähteä samaa reittiä takaisin, mutta seikkailustaan niin innostuneena hän 
päätti jatkaa vielä hieman eteenpäin. Milo vaistosi, että yksi aarre oli vielä 
piilossa. Niinpä hän päätti jatkaa matkaa niin kauan kunnes sen löytäisi. 
 
Taas uusi päivä valkeni ihanasti kesäisen aurinkoisena. Milo oli jo valmis 
jatkamaan seikkailujaan yksin, kun kettulauma oli jatkanut matkaansa eri 
suuntaan, kunnes kuuli iloista laulantaa metsästä. Hieman pelästyneenä hän 
piiloutui puun taakse kuuntelemaan. Hetken ajan päästä hän näki tutun 
kasvon, se oli Simpura. Milo juoksi Simpuraa vastaan innostuneena. 
 
”Tervehdys ystäväiseni”, Simpura virnisti. ”Nyt vien sinut luontopolulle 
oppimaan paljon uusia sekä jo vanhoja tärkeitä asioita luonnosta! Ja usko tai 
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älä, niin karhut ovat tainneet jo herätä talviuniltaan. Ne ovat 
mielenkiintoisia eläimiä ja niiden kanssa on mukava temmeltää. Lähdetään 
yhdessä seikkailuun!” ”Onpa mukava ja jännittävä juttu”, Milo sanoi ja niin 
ystävykset lähtivät matkaan mielenkiinnolla odottaen mitä tuleman pitää. 
 
Vielä myöhäisenä iltana metsästä saattoi kuulla kahden iloisen kaverin 
laulamista: ”Jos sun lysti on…” ja seikkailuradan pyörteissä he olisivat 
viihtyneet vaikka kuinka kauan. Sen verran sentään malttoivat välillä 
lopettaa, että muistivat täyttää mahansa herkullisella murkinalla. Näin kesä 
oli virallisesti julistettu alkavaksi ja seikkailu edelleen jatkuvaksi…  
 
 
Syksy 
 
Kesän lämpö oli jäänyt taakse, uusi vuodenaika odotti. Niin kuin aina syksy 
saapui tänäkin vuonna tuoden jotain uutta tullessaan Milon elämään. 
Kasteisena aamuna, huonosti nukutun yön jälkeen Milo heräsi siihen, että 
Simpura kutitti hänen nenänpäätänsä lehdellä. Aluksi Miloa hieman harmitti, 
koska hän olisi halunnut nukkua vielä, mutta nähdessään 
oranssinpunakellertävän vaahterapuun lehden edessään hän piristyi 
hetkessä. Yöt olivat jo kylmentyneet, niinpä Milo ja Simpura päättivät 
rakentaa itselleen majan kauniista värikkäistä lehdistä sekä risuista.  
 
Juuri kun he olivat saaneet majansa valmiiksi, metsän uumenista alkoi kuulua 
töminää. Hämmentyneenä kaverukset jäivät katsomaan, kun lauma viidakon 
väkeä juoksi heidän ohitseen. ”Hei, minne teillä on noin kova kiire?” Huusi 
Simpura heidän peräänsä. Huudosta yllättyneenä viidakon väki pysähtyi ja 
pian he leikkivätkin jo yhdessä Milon ja Simpuran kanssa. Kirahvi opetti 
heille miten liikkua mahdollisimman korkealla. Norsu taas opetti miten 
liikkua niin, että kuuluu mahdollisimman kova ääni. Apina opetti miten liikkua 
mahdollisimman ketterästi. Leijona opetti miten liikkua niin, että karjuu 
samalla. Tiikeri opetti miten liikkua mahdollisimman nopeasti. Alligaattori 
taas opetti miten liikkua mahdollisimman matalalla. Kenguru taas opetti 
miten liikkua hyppimällä. Ja heillä kaikilla oli todella hauskaa koko päivän 
leikkien lomassa. 
 
Seuraavana päivänä kastetta oli tavallista enemmän maassa. Syksyaurinko 
paistoi, mutta ei enää jaksanut lämmittää niin kuin kesällä. Auringon säteet 
heijastivat kimalletta kastepisaroille ja siitä ystävykset keksivät seuraavan 
leikin. He juoksivat aina seuraavalle kastepisaralle ja kilpailivat kumpi löytää 
isomman pisaran. Välillä heidän oli kuitenkin pakko levähtää ja syödä 
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eväitään omassa majassaan. Koko päivän paistoi aurinko ja vielä illalla 
myöhään he katselivat kuinka laskeva aurinko heijasti taivaalle punertavia 
sävyjä. Sitten he katselivat toisiaan ja olivat tyytyväisiä, koska heistä oli 
tullut niin hyvät ystävykset.  
 
Milo heräsi seuraavana aamuna kovaan viluun. Hänen turkkinsa oli aivan 
märkä, vettä satoi kaatamalla. Hän herätti Simpuran nopeasti ja yhdessä he 
huomasivat, että majan katto vuotaa. He päättivät lähteä luolaan suojaan 
sateelta. Jotta he olisivat perillä mahdollisimman nopeasti, he päättivät 
ottaa juoksukilpailun. Lähes samaan aikaan he olivat suojassa luolassa ja 
päättivät vielä torkahtaa hetkeksi. Herättyään he huomasivat sateen jo 
olevan ohi. Ulkona oli silti vielä todella märkää ja sade oli tehdyt paljon 
kuralammikoita metsään. Siellä he näkivät monta sammakkoa hyppimässä 
lammikoiden yli. ”Mahtaako tuo olla helppoa?” kysyi Milo Simpuralta. ”En 
tiedä, mutta mennään kokeilemaan”, vastasi Simpura. Sammakot olivat hyvin 
tyytyväisiä, koska he saivat hyppelyseuraa. Toinen toisilleen he opettivat 
uusia hyppytyylejä.  
 
Seuraavan aamun herätys oli ainakin Simpuralle mieleinen. Hänen ystävänsä 
keiju tuli Milon ja Simpuran majaan. Keiju oli hieman hätääntyneen oloinen. 
”Voitteko auttaa minua? Minun lemmikkiheinäsirkkani on kadoksissa”, keiju 
kysyi ystävyksiltä. ”Toki autamme mielellämme, minun nenääni voi aina 
luottaa vainuasioissa” Milo vastasi häntäänsä heiluttaen. Niin alkoi ystävien 
matka metsässä etsien kadonnutta heinäsirkkaa. Milo kulki nenänpää maassa 
kiinni ja yritti saada vainua. Äkkiä hänen aistinsa valpastuivatkin ja hän lähti 
juoksemaan eteenpäin kovalla vauhdilla. Keiju ja Simpura pysyivät hädin 
tuskin perässä. Milon matka päättyi valtavaan hämähäkin verkkoon. Itse 
seitin kutoja ei ollut paikalla, mutta seitin kulmaan oli heinäsirkka jäänyt 
jalastaan kiinni. Onnellisena keiju auttoi sirkan irti verkosta ja kiitti kovasti 
Milon ja Simpuran apua. Ystävykset olivat tyytyväisiä, koska olivat saaneet 
auttaa keijua. ”Kyllä toisten auttamisesta tulee vallan hyvä olo” Milo sanoi ja 
toverukset nauroivat iloisina.  
 
 
Talvi 
 
Milo ja Simpura olivat asustelleet luolassa jo jonkin aikaa. Yöt alkoivat 
kylmetä ja eräänä aamuna heidän herättyään maa oli värjäytynyt valkoiseksi. 
Yöllä oli satanut runsaasti lunta ja edelleen pieniä hiutaleita leijaili maahan, 
oli tullut talvi. Luolan ovesta alkoi tulla sisään jotain ruskeaa ja kovaa. Aluksi 
Milo säikähti suunnattomasti kunnes hän tunnisti hirven sarvet. Äiti-hirvi 
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kurkisti sisään ja hymyili leveästi: ”Nyt kuulkaas pienokaiset ulos leikkimään 
kinoksissa.” Kaveruksia ei tarvinnut kauaa houkutella, varsinkin kun äiti-
hirvellä oli eväät mukana. Joukossa oli myös poroja, oravia, metsäjäniksiä ja 
kettuja. Hangella näkyi myös isoja jälkiä, joista leikkikaverit tiesivät, että 
karhuperhekin oli mennyt tästä hetki sitten ohi. Äiti-hirvi kertoi myös 
nähneensä susilauman jälkiä. Päivä kului ripeästi ja pimeä tuli nopeammin kuin 
kesällä. Koska ystävyksillä oli piiloleikit vielä kesken, he päättivät ottaa 
taskulamput avuksi ja niin he leikkivät pitkälle iltaan. 
 
Seuraavana aamuna pakkasta oli niin paljon, että Milon vesikuppi oli 
jäätynyt. Kuppiin oli jäänyt eilisistä eväistä marja, joten jää oli värjäytynyt 
punaiseksi. Siitä innostuneena metsän eläimet, yhdessä Milon ja Simpuran 
kanssa, päättivät testata millä tavalla jäätä voisi värjätä eri väreillä. 
Lopputuloksena oli huikea kasa erivärisiä ja kokoisia jääveistoksia, joista 
kaverukset olivat erittäin ylpeitä. Alkutalvi ei ollut vielä jäädyttänyt koko 
puroa, joten siellä täällä purossa vaelteli erikokoisia jäälauttoja. 
Laudanpaloja apuna käyttäen ystävät siirtyivät lautalta toiselle ja kaikki 
onnistuivat olla kastelematta varpaitaan, ainakaan kovin pahasti. 
 
Uusi päivä valkeni auringonpaisteessa, pakkanen oli lauhtunut ja heti aamulla 
Milo oli valmis rakentamaan lumesta kaikkea kivaa. Yhdessä Simpuran kanssa 
he tekivät monta lumiukkoja sekä lumilyhtyä. Kun molemmat olivat 
pyörittelemässä jättikokoista lumipalloa, nuori kaunis tyttöporo oli heitä 
vastassa. Häneltä oli rikkoutunut timanttinen kaulakoru ja kaikki timantit 
olivat kadonneet lumen joukkoon. Koska Milolla ja Simpuralla oli niin paljon 
ystäviä, he nopeasti löysivät porolle kaikki hukassa olleet timantit. Itse 
asiassa niiden etsiminen hangen kimalluksesta oli haastavaa, mutta samalla 
mielenkiintoista hommaa. Tyttöporo oli ikionnellinen, kun hän sai kasaan 
kaikki timantit. Hän oli nimittäin saanut korun äidiltään.  
 
Ystävysten leikit olivat kuljettaneet heidät lähemmäs autotietä ja ruokaa 
etsiessään he saapuivat tien varteen. Ohi sattui ajamaan linja-auto ja 
nälkäisinä, Milon vainun perässä, he aivan kuin vahingossa astuivat bussiin 
sisälle. Hölmistyneenä he hyppäsivät seuraavalla pysäkillä pois. He löysivät 
suuren mäen, jossa oravat olivat laskemassa risukelkkojen kanssa huimaa 
vauhtia. Milokin lähti kiipeämään mäkeä ylös, mutta puolessavälissä 
kompastui ja pyöri koko mäen alas asti. Pöllähtäneenä hän puristeli lumia 
turkistaan pois ja nauroi. ”Voihan sitä mäkeä noinkin laskea” naurahti myös 
Simpura ja lähti kiipeämään kohti huippua. Nauru raikui, kun he keksivät 
erilaisia tapoja tulla mäkeä alas. Hetkeksi he melkein jo unohtivat nälkänsä, 
kunnes Simpura kaivoi eväät esiin ja onnellisina he nauttivat ihanasta 
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ruoasta lumen äärellä. 
 
Koska he olivat tulleet niin lähelle autotietä, Milo alkoi tuntea nenässään 
tuttuja tuoksuja. Haikeana hän päätti hyvästellä kaikki uudet ystävänsä, 
varsinkin Simpuran, josta oli tullut hänelle todella läheinen. Nenä kohti 
maata hän kuitenkin lähti määrätietoisesti kävelemään eteenpäin.  
 
Alkoi tulla jo pimeää ja Miloa alkoi vähän pelottaa yksin. Jostain näkyi 
kuitenkin valonleimahduksia ja pidemmälle käveltyään Milo huomasi niiden 
olevan ulkotulia. Jossain vilahti jotain punaista ja hiljalleen alkoi musiikki 
soida. Tontut leikkivät jo joululeikkejä ja ottivat Milon seikkailuun mukaan. 
Joulumuori oli tehnyt maittavaa joulupuuroa, jota Milokin sai maistella 
etukäteen. Vatsa täynnä hän käveli vielä jonkin matkaa, kunnes tuli tutulle 
pihalle. ”Vihdoinkin kotona” hän sanoi itselleen ja luikahti sisään. Isäntä oli 
jo nukkumassa, joulukuusen alla oli lahjoja ja kinkku paistui uunissa. 
Varovasti hän hivuttautui isännän viereen ja huomasi hänen avaavan 
silmänsä. Mitään sanomatta isäntä rutisti Miloa ja niin he nukahtivat 
vierekkäin ja molemmat näkivät unta tulevasta ihanasta joulusta.   
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LIITE 2 

 

 

Seikkailun vuosi 2008 

(Reflektointi joka päivän päätteeksi: piirustus päivän seikkailuista.) 

 

Kevätseikkailu: 

 

1. päivä 

• Tunnista tuoksu 

Tehdään kuvakortit (kaksi aina samaa kuvaa) luonnosta löytyvistä materiaaleista, kuten 

sammal, käpy, puunoksa, multa, muta, hiekka…  

sekä laitetaan kyseiset luonnon oikeat materiaalit pusseihin.  

Lapset haistelevat pusseja ryhmittäin ja yrittävät löytää vastaavan kuvakortin. Metsässä 

yritetään vielä löytää kuvaa vastaava oikea luonnon materiaali itse. Lopuksi ohjaaja 

piilottaa toiset kuvista maastoon tietylle alueelle ja lapset yrittävät löytää kuvakorttiaan 

vastaavan kuvan ryhmittäin.  

 

2. päivä 

• Miten ylittää oja?! Sillanrakennusta… 

Mietitään koko porukalla miten päästään ojan yli kastumatta… lähelle tuotu valmiiksi 

eripituisia lautoja sekä käytetään hyväksi metsästä löytyviä kaadettuja puita. 

Rakennetaan yhdessä isot pienempiä auttaen silta, että päästään ojan yli. Metsästä 

etsitään jättiläisen jälkiä… 

• Arvaa mikä? 

Yksi ryhmästä piirtää maahan/tekee luonnon materiaaleista jonkun eläimen ääriviivat ja 

toiset arvaavat mitä se esittää matkimalla ja esittämällä ko. eläintä.  

 

3. päivä 

• Seikkailua tunnelissa ja ongelmanratkaisutehtävä 

Mennään edellisenä päivänä rakennettua siltaa pitkin ja ojan toiselta puolelta löytyy 

isosta pressusta viritetty peikkojen tunneli ja luola. Kuljetaan tunnelia pitkin luolalle, 

missä selviää, että eväät ovat piilossa. Etsitään niitä yhdessä ja ne löytyvät puusta. 
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Ongelmanratkaisutehtävänä lasten pitää keksiä keino, miten ne saadaan sieltä pois. 

Apuna voi käyttää esimerkiksi keppejä tai rakentaa vaikka lapsista pyramidin, jotta he 

yltävät eväisiin. Lopuksi mennään nauttimaan toivottavasti puusta alas saadut eväät 

peikkojen luolaan. 

 

4. päivä 

• Merkkien seurantaa viestin luo 

Peikot ovat vieneet metsään merkkejä mitä seurataan. (Merkit voi tehdä itse esimerkiksi 

wc-paperirullista ja ne voi päällystää eri väreillä, niin niitä on helpompi löytää, ne on 

myös helppo kiinnittää puun oksiin.) Samalla merkit kerätään talteen, jotta tiedetään 

mistä on jo kuljettu. Merkit johdattavat paperirullan luo, mikä osoittautuu viestiksi 

keijuilta. Keijut kehottavat jokaisen lapsen etsimään itselleen ystäväpuun. Lisäksi he 

ovat jättäneet jokaiselle onnenkeksin ja sen syötyään voi toivoa jotain.  

• Peikot ja keijut 

Lopuksi kerätyt merkit toimivat loppuleikin aarteina. Jaetaan lapset kahteen ryhmään. 

Aarteet ripotellaan tietylle alueelle. Puolet on peikkoja ja he laittavat silmät kiinni tai 

esimerkiksi pipon silmilleen. Toinen puoli on keijuja ja he antavat peikoille suullisesti 

ohjeita, että miten peikot löytäisivät aarteet sokeina. Leikki toimii samalla 

luottamustehtävänä.  

Kerätään vielä lähtiäisiksi luonnonmateriaaleja ja päiväkodilla lapset saavat jokainen 

yhden aarteen. Näistä rakennetaan jokainen oma aarre kotiin vietäväksi, johon olen 

liittänyt vanhemmille viestiä seikkailumme kulusta.  

 

 

Kesäseikkailu 

 

1. päivä 

• Tutkimusretki metsään 

Näkyvätkö kesän merkit? – lehtien puhkeaminen, vihreys jne. Tutkitaan ympäristöä 

suurennuslasien avulla. Onko Milon koti tallella? Näkyykö jättiläisiä, peikkoja tai 

keijuja? Muistatko oman ystäväpuun? Muistellaan kevätseikkailua ja virittäydytään 

kesäseikkailun tunnelmiin. 

• Tuo minulle –leikki 
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Ohjaaja pyytää tuomaan erilaisia luonnosta löytyviä materiaaleja ja lapset hakevat niitä. 

Leikkiä voidaan leikkiä joko niin, että jokainen tuo aina oman tai sitten jaetaan lapset 

pieniin ryhmiin ja riittää kun ryhmä yhdessä löytää pyydetyn materiaalin. 

• Puuhippa 

Yksi on hippa ja muut juoksevat karkuun. Puut ovat turvia. Aina kun joku saadaan 

kiinni, niin hippa vaihtuu. 

 

2. päivä 

• Ryhmätoimintatehtäviä ja makuaisti 

Jaetaan lapset kahteen ryhmään ja voidaan hieman kisaillakin. Joukkueet saavat keksiä 

itselleen nimen.  

• Kujanjuoksu 

Merkitään leikkialue (esim. 10mx8m). Toinen joukkue asettuu kujan toiseen päähään. 

Sen tarkoitus on ylittää leikkialue ”hengissä”. Toinen joukkue ryhmittyy kujan 

ulkopuolelle molemmin puolin. Joukkueen tehtävänä on pommittaa häntäpalloilla kujan 

läpi yrittävän joukkueen jäseniä. Jokaisesta läpi päässeestä pelaajasta joukkue saa 

pisteen. Osia vaihdetaan moneen kertaan.  

• Sangot täyteen 

Lapset kuljettavat pienellä hiekka-ämpärillä vettä saavista isompaan ämpäriin. Kisan 

voittaa joukkue, joka saa ensimmäisenä isomman ämpärin täyteen. Kun ämpärit ovat 

täynnä, lapset saavat kokeilla mitkä kaikki ympäristöstä löytyvät ainekset uppoavat ja 

mitkä kelluvat. 

• Kesän maut 

Lapset laittavat silmät kiinni tai heille laitetaan huivi silmille. Aikuinen antaa heille 

maistiaisiksi kesän eri makuja, esim. erilaisia marjoja ja lapset yrittävät arvailla mitä 

mikin on. Lopuksi he saavat maistiaisiksi jäätelöä. 

 

3. päivä 

• Kartanpiirustus ja aarteen etsintä 

Pienryhmissä lapset piirtävät sovitusta alueesta kartan ja merkkaavat rastilla aarteen 

paikan. Kartat sekoitetaan ryhmien kesken ja näin etsitään toisten piilottama aarre. 

Aarre on paperilappu, mihin on kirjoitettu viesti, mikä selviää, kun kaikki laput on 

löydetty. Viesti: Kartan avulla vielä yksi aarre etsikää ja onnenmurusien avulla kesää 
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miettikää! Ohjaaja on piirtänyt vielä yhden kartan ja piilottanut aarteeksi esim. karkkeja.   

 

4. päivä 

• Luonto- ja tehtäväpolku 

Lapset kulkevat pienryhmissä metsään viritettyä luontopolkua pitkin ja ratkovat tehtäviä 

matkan varrella. 

1. Kysymyksiä luonnosta 

2. Tunnista kuvasta 

3. Kysymyksiä ystävyydestä 

4. Rakenna palapeli 

5. Karhutietoutta ja leikki 

6. Eväsrasti 

 

5. päivä 

• Kesän päätös yhdessä vanhempien kanssa Virpiniemessä 

Seikkailurata matalaköysistä, seikkailumitalien jako  kullattu käpy kaulanauhassa, Jos 

sul lysti on -laulu omilla sanoilla täydennettynä. Esim. Jos sul lysti on, niin puuta halaa 

näin… 

Makkaranpaistoa, seurustelua ja mukavaa yhdessäoloa. 

 

 

Syksyseikkailu 

 

1. päivä 

• Värileikki luonnossa 

Jokaiselle lapselle annetaan värikortti ja kukin lapsi lähtee etsimään oman korttinsa 

värisiä lehtiä, marjoja, kiviä, kukkia jne… Kerätään ne yhteen kasaan ja tutkitaan 

yhdessä mitä kaikkea on löydetty. Lopuksi tehdään tilataideteos yksin tai yhdessä. 

• Madot kadoksissa 

Ohjaaja piilottaa langanpätkiä tietylle alueelle. Kuka löytää? Lapset voivat tuoda aina 

löytämänsä madot ohjaajalle ja hän voi piilottaa niitä aina lisää, niin kaikki lapset 

varmasti löytävät matoja. 
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2. päivä 

• Majojen rakennusta ja eväiden syöntiä omassa majassa 

Rakennellaan luonnonmateriaalista majoja joko yksin tai pienissä porukoissa. Majan 

valmistuttua nautitaan eväät siellä. 

• Piiloutuminen maastoon! 

Leikitään piilosta ja katsotaan kuinka hyviä piilopaikkoja sieltä metsästä oikein löytyy. 

 

3. päivä 

• Viidakoneläinten puut 

Laitetaan piirretyt kuvat eläimistä kiinni puuhun. Lapset lähtevät kotipuusta liikkeelle 

ohjaajan sanoman eläinpuun luokse eritavalla liikkuen. Esim. Mennään hyppimällä 

tapaamaan kengurua. Mennään karjuen leijonan luo. Krokotiilin luokse menemme 

ryömimällä. 

• Keppikisa 

Jaetaan lapset kahteen ryhmään. Etsitään luonnosta keppejä yksi kerrallaan ja asetellaan 

ne jonoon. Kummalla ryhmällä on pidempi? Lopuksi heitellään varovasti kepit takaisin 

luontoon. 

 

4. päivä 

• Leijonan metsästys 

Piilotetaan tietylle alueelle metsässä tai päiväkodin pihalle useita (12) leijonan kuvia. 

Annetaan lapsille alueesta valmiiksi piirretty kartta ja kynä. Lapset alkavat metsästää 

leijonia ja aina kun löytävät, he merkkaavat sen rastilla karttaan. Etsitään 

mahdollisimman monta ja opetellaan hahmottamaan karttaa. 

 

5. päivä 

• Suunnistus lähimetsässä ja peikkojuhlat 

Merkitään narulla reitti metsään ja laitetaan sinne 6-10 rastia. Eläinten kuvissa on 

erilaisia liikuntatehtäviä ja lopuksi laitetaan muutama peikkokortti. 

1. Hypi 10 kengurun tasahyppyä 

2. Kerää itsellesi viisi käpyä ketterästi kuin apina ja yritä heittää ne päin puuta 

3. Juokse nelinkontin vikkelästi kuin tiikeri 

4. Ryömi matalana kuin krokotiili 
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5. Tömistele kuin norsu ja kurkista lopuksi jalkojen välistä 

6. Tee itsestäsi peikon näköinen löytämistäsi luonnonmateriaaleista 

7. Rakenna itsellesi ja peikko-ystävillesi peikkokylä 

8. Nyt on peikkojuhlien aika, keksi porukalla peikkotanssi ja sitten on pienten 

maistiaisten vuoro.   

 

 

Talviseikkailu 

 

1. päivä 

• Metsäretki, majat, eväät ja taskulamput 

Katsastellaan talven merkkejä metsässä  näkyykö lumessa eläinten jälkiä, entä Milon 

jäljet? Tasku- ja otsalamppuja voidaan käyttää apuna tarkkailussa. Rakennetaan majoja 

lumesta ja muusta metsästä löytyvästä materiaalista. Syödään eväät luonnonhelmassa. 

Lopuksi leikitään vielä piilosta taskulamppujen loisteessa.  

 

2. päivä 

• Jääkuutiot 

Värjätään lasten kanssa vettä eriväreillä ja laitetaan sitä useisiin leikattuihin 

maitopurkkeihin. Annetaan niiden jäätyä yön yli ja katsotaan mitä seuraavana päivänä 

on tapahtunut. 

• Jäätikön ylitys 

Ohjaaja laittaa 6-10 laatikkoa nurinpäin maahan ja varustaa kolme eripituista laudan 

pätkää siihen vierelle. Lasten tehtävänä on päästä jäätiköltä toiselle lautoja pitkin 

kulkien, niin etteivät he putoa maahan. Laatikoiden välimatkat ovat eripituisia, joten 

lasten pitää hoksata, että mikä lauta sopii mihinkin väliin. Lautoja tulee kuljetella 

edestakaisin, jotta ryhmän jokainen jäsen pääsee maaliin asti. Tehtävä kannattaa ottaa 

muutaman hengen ryhmissä, ettei tule liikaa odottelua. Ohjaaja auttaa tarvittaessa ja 

tilanteen mukaan.  

 

3. päivä 

• Timanttikenttä 

Ohjaaja käy levittelemässä valmiiksi lasten edellisenä päivänä jäädyttämät kuutiot ja 
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lisäksi pienempiä jäädytettyjä timantteja ulos tietylle alueelle. Merkistä lapset saavat 

alkaa etsiä timantteja ja he tuovat ne sovitulle paikalle. Kannustetaan löytämään myös 

pienimmät timantit.  

• Timanttiveistoksia 

Kun kaikki timantit on saatu kasaan, lapset saavat rakentaa niistä yksin tai ryhmässä 

timanttiveistoksia. Tuodaan astioissa vettä, niin että timantit saadaan liimattua yhteen. 

Annetaan jäätyä rauhassa ja katsotaan millaisia luomuksia lapset saavat aikaan.  

 

4. päivä 

• Rinnettä alas köyden avulla (köysiä ja seikkailuvöitä lainasin PopLilta) 

Jos rinteen huipulla on tukeva puu, köyden voi kiinnittää sinne tuplakahdeksikolla. 

Silloin lapsella on selkä menosuuntaan päin ja köyttä liu’utetaan molempien käsien läpi. 

Jos puita ei ole, ohjaaja voi varmistaa köydellä laittamalla sen tukevasti selkänsä takaa 

ja antamalla aina löysiä lapsen laskiessa alas. Köyden päähän laitetaan 

tuplakahdeksikko ja lapsi kiinnitetään siihen seikkailuvyön avulla. Laskeutuminen 

suoritetaan kävellen. Laskeutuminen on turvallisempaa, kun ei olla vain käsivoimien 

varassa, vaan nojataan kunnolla rinteeseen päin.  

• Mäenlaskua ja eväät 

Talven ykköspuuha on varmasti mäenlasku. Pulkat ja liukurit mukaan ja ei kun mäkeen! 

Touhutessa myös nälkä yllättää ja ulkona eväät maistuvat ihanalla. 

 

5. päivä 

• Joulujuhla 

Köysireitti perheittäin  Ohjaaja laittaa valmiiksi pitkän köyden/narun kiertämään 

pitkin pihaa, puita apuna käyttäen. Perheet sidotaan seikkailuvyön avulla köyteen kiinni. 

Välillä on erilaisia rastipaikkoja sekä köyteen laitettu ongelmia. Pitää ylittää este, 

mennä tunnelista, kiemurrella vanteiden läpi ja kiertää puita. Rasteina jouluun liittyviä 

juttuja: laske tontut kuusen juurella, heittele lumipalloja maaliin, ratko jouluarvoituksia 

ja lopuksi sytyttäkää perheen kanssa tähtisädetikku ja toivokaa hiljaa jotain. 

 

Tehtävien suunnittelussa käytin apuna seuraavaa lähdettä: 

Hytönen, Arja & Jukarainen, Janne & Pulli, Elina (toim.), Risteelä, Lassi-Pekka & Kari, 

Jouko 2002. Seikkailuliikuntaa. Nuori Suomi ry. SLU-Paino, Helsinki. 
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LIITE 3 

 

 

Lapsen piirustus: Kevätseikkailu 

”Eväspusseja puussa.” 
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LIITE 4 

 

 

Lapsen piirustus: Kesäseikkailu  

”Värikkäitä… Kaikki ne tavarat joita tuotiin: käpyjä, sammalta, neulasia…” 
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LIITE 5 

 

 

Lapsen piirustus: Syksyseikkailu 

”Sataa. Etitään matoja.” 
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LIITE 6 

 

 

Lapsen piirustus: Talviseikkailu 

”Hanna vettää mua alas köydellä.” 

 

 


