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”Lapsi on sellainen herkkä ja sanotahan että lapsi ja vanhus ne menöö vähä niinku 

samalla, että.. Ne on niinku hoidon tarpees, niinku lapsi ja sitte aikunen.” 

(Vanhus 2, syksy 2014.) 

”Ne (vanhukset) alkas puhumaan niin se oli kivaa.” 

(Lapsi 2, syksy 2014.) 
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Opinnäytetyöni tavoitteena on luoda yhteistoimintaa tukevaa mallia päiväkodin ja 
vanhusten palvelukeskuksen välille. Yhteistyössä ovat olleet Tikkuvuoren päiväkoti 
ja Simunanrannan vanhusten palvelukeskus Seinäjoella. 

Teoriaosiossa kuvaan elämänvaiheina lapsuutta ja vanhuutta sekä sukupolvien 
välisen yhteistyön määritelmää. Työssä kerron ikäsyrjinnästä, jota toimintamallilla 
pyrittiin myös alentamaan. Tarkastelun alla oli myös ohjatun toiminnan merkitys ja 
aiempia tutkimuksia yhteistoiminnasta. 

Tutkimuksen olen toteuttanut laadullisena ja se on muodoltaan toimintatutkimus. 
Aineiston keruussa käytin useita erilaisia menetelmiä. Lasten vanhempien, päivä-
kodin ja palvelukeskuksen henkilökunnan ajatuksia ja odotuksia toiminnasta kerä-
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dostettaessa tärkeänä. Sukupolvien välinen yhteistyö voi avata lapsille monia ovia 
ja mahdollisuuden oppia. Toimintamalli voi toimia osana varhaiskasvatusta. Yhtei-
sen tekemisen ilo on toimintamallin yksi avain. Haasteena toimintamallin luomi-
sessa oli toiminnan sovittaminen yksikköjen arkeen sekä toiminnan soveltuvuus 
sekä vanhuksille että lapsille. 
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The purpose of my thesis is to create a model to support co-operation between a 
daycare center and an elderly service center. The daycare center, Tikkuvuori, and 
the service center of Simunanranta in Seinäjoki agreed to test this co-operation 
model under my supervision.  

In the theory part I am describing childhood and old age, as well as the concept of 
generations working together. I am also telling about age racism, which this model 
has been created to reduce. Under the magnifying glass are also the significance 
of supervised activities and some earlier researches about co-operative actions 
performed.  

This research is qualitative and an activity analysis. For collecting the material, I 
used several different types of research methods. The staff and children's parents 
were handed out qualitative inquiries, while children and the elderly were theme 
interviewed. Their responses helped me with planning the actual activities. In the 
actual testing of the model it was highly important to observe and use elaboration 
of the activities. The feedback which I gathered from the children, the elderly, staff 
and parents, from the theme interviews and feedback inquiries, gave information 
on how to develop my model even further.  

The importance of working together and listening to customers’ wishes were highly 
considered, even in the early planning of the model. The co-operation system be-
tween generations can open many doors for the children and their possibility to 
learn through action. This model can be part of child’s early education and the joy 
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1 JOHDANTO 

”Ne (vanhukset) on kivoja. Sellaset on vanhoja että ei pysty oikein hy-

vin käveleen ja tarvii välillä sauvoja ja pyörätuolia ja rollaattoria.” (Lap-

si 2, syksy 2014.) 

Kautta aikojen yleisiä ovat olleet toimintamallit, joissa päiväkotien lapset ovat vie-

railleet silloin tällöin. Tällaiset vierailut ovat kuitenkin olleet harvakseltaan toteutu-

via. Selvästi vähemmän on kehitetty sellaista toimintaa, jossa lasten ja vanhusten 

palvelut toimisivat yhteisessä palvelukeskuksessa. Varsinaista tutkimustietoa las-

ten ja vanhusten kohtaamisesta ei silti juurikaan ole Suomessa. (Ukkonen-Mikkola 

2011, 11, 37.) 

Tutkimuksessa on luotu yhteistyön toimintamallia Seinäjoella sijaitsevien Tikku-

vuoren päiväkodin sekä Simunanrannan palvelukeskuksen välille. Tarkoituksena 

on edistää sukupolvien välistä yhteistyötä ja saada lapsille kokemuksia vanhuksis-

ta. Tavoitteina tutkimuksessa on itse toimintamallin luominen, mutta myös lisätä 

vuorovaikutusta lasten ja vanhusten välille. Lisäksi tavoitteena oli varhaiskasva-

tussuunnitelman mukaisen toiminnan suunnitteleminen.  

Päiväkoteja ja vanhusten palvelukeskuksia on yhä useammin toistensa läheisyy-

dessä, ja niiden toivotaan tekevän yhteistyötä. Mukana olevat yksiköt ovat tehneet 

jo jonkin verran yhteistyötä, mutta nyt sitä tiivistetään toimintamallin avulla. Samal-

la saadaan tietoa siitä, mitä asiakkaat itse toiminnalta haluaisivat. Seuraava toi-

mintatutkimus on laadullinen ja tutkimuksen näkökulma painottuu varhaiskasva-

tukseen. 

Toimintamalli on muodostettu toimintatutkimuksen syklien avulla, joita on saatu 

lasten ja vanhusten teemahaastatteluista sekä henkilökunnille ja vanhemmille to-

teutetuista avoimista kyselyistä keväällä 2014. Lapset ja vanhukset yhdessä -

toimintamalli on kuuden viikon kestävä jakso, jossa vaihtelevat erilaiset yhteiset 

tuokiot. Tuokioissa on muun muassa tutustumista, muistelua, laulua, leikkiä ja lii-

kuntaa. Tässä mallissa lapsi ja vanhus-parit toimivat yhdessä ohjaajan ohjeista-

mana.  
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Syksyllä 2014 toimintamallia testattiin käytännössä elo-syyskuussa. Toimintaa ke-

hitettiin ja parannettiin jo testausvaiheessa sekä huomioitiin erilaisia tekijöitä kuten 

aika ja asiakkaiden jaksaminen. Tuokioista saatiin palautetta henkilökunnalta jo 

hyvin pian niiden pitämisen jälkeen. Tällä tavoin siihen vaikuttaminen mahdollistui 

jo kokeilun aikana.  

Aiheeni valikoitui oman kiinnostukseni pohjalta sekä vanhustyön kentällä kuule-

mistani haaveista, että vanhukset saisivat olla enemmän tekemisissä lasten kans-

sa. Ennen sosiaalialan koulutusta opiskelin vuoden verran vanhustyön koulutusoh-

jelmassa ja näiden kahden koulutusalan myötä olen pohtinut nykyisten opintojeni 

ajan, että miksei yhteistyö voisi olla laajempaa. 
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2 KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET  

Tikkuvuoren päiväkoti on Seinäjoella sijaitseva uudehko vuonna 2012 avattu päi-

väkoti. Se on Seinäjoen suurin ja Suomen suurimpia päiväkoteja. Päiväkoti tarjoaa 

myös iltahoitoa sitä tarvitseville perheille. 

 

Simunanrannan palvelukeskus sijaitsee aivan Tikkuvuoren päiväkodin vieressä. 

Molempien läheisyydessä sijaitsee puistoalue ja jokialue, joten ympäristö on viih-

tyisä. Simunanrannan palvelukeskuksen Pienkodilla henkilökuntaa on paikalla 

aamusta iltaan, ja yöllä muiden osastojen yöhoitaja on tavoitettavissa tarpeen tul-

len. Asukkaita Pienkodilla on noin 10 ja asuminen on kodinomaista. 

2.1 Yhteistyökumppanit 

Yhteistyökumppaneikseni lupautuivat Seinäjoelta Tikkuvuoren päiväkoti ja Si-

munanrannan palvelukeskus. Toimintamallissa kehitän yhteistyötä Tikkuvuoren 

Hehkuilvekset- lapsiryhmän ja palvelukeskuksen pienkodin vanhusten välille. Mo-

nipuolisen testaamisen kannalta yksikköjen läheinen sijainti oli eduksi. Yksiköiden 

henkilökunta voi tulevaisuudessa hyödyntää muodostunutta toimintamallia koko-

naisuudessaan tai osittain niin halutessaan. 

Lapsiryhmä valikoitui mukaan lähinnä lasten iän vuoksi. Asiaan vaikutti myös hie-

man se, että olin suorittanut erään opintoihin kuuluvan harjoitteluni kyseisessä 

päiväkodissa. Olin siis osalle lapsista jo entuudestaan tuttu. Tuttuudesta koin ole-

van hyötyä erityisesti lasten haastattelutilanteissa. Pienkodin vanhukset ovat 

ikäänsä nähden hyväkuntoisia. 



10 

 

 

2.2 Toimintamalli kehittämistyönä - tavoitteita 

Toimintatutkimuksen päätavoitteena oli luoda yhteistoimintamalli päiväkodin ja 

vanhusten palvelukeskuksen välille. Toimintamalli on kehitetty asiakkaiden ja hen-

kilökunnan toiveiden pohjalta noin vuoden mittaisena toimintatutkimuksena. Tässä 

toimintamallissa korostui myös sukupolvitoimintaa sekä sen hyötyjen tunnistami-

nen ja ikäsyrjinnän vähentäminen.  

Alatavoitteina toimintamallin muodostumisessa on lisätä lasten ja vanhusten vuo-

rovaikutusta. Tärkeänä tavoitteena toimintamallissa oli luoda myös monipuolista 

toimintaa varhaiskasvatussuunnitelman sisällöllisten orientaatioiden mukaan. 

Henkilökuntien innostaminen toimintaan mukaan oli myös tavoitteena. 

Laajempi yhteistyö päiväkodin ja palvelukeskuksen välillä oli koettu jo aiemmin 

tarpeelliseksi ja sitä toimintamallissa lähdettiin kehittämään. Yhteistoiminnan malli 

muodostuu tutkimuksen aikana viikko-ohjelmaksi, jota testataan käytännössä kuu-

den viikon ajanjaksona. 
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3 AIEMPIA TUTKIMUKSIA 

Lasten ja vanhusten välistä yhteistyötä ja toimintaa on tutkittu erilaisissa yhteyk-

sissä. Aiheesta on olemassa opinnäytetöitä ja ainakin yksi väitöskirja. Väitöskirjan 

on kirjoittanut Ukkonen-Mikkola (2011). Opinnäytetyöt ovat keskittyneet ensisijas-

sa järjestöjen kokemuksiin. Käyn tässä luvussa läpi lähinnä aihealueesta löytyviä 

tutkimuksia tai projekteja. Määrittelen myös sukupolven käsitettä lähemmin sekä 

miten eri sukupolvet voivat olla keskenään yhteistyössä. 

3.1 Tutkimuksia varhaiskasvatuksen ja vanhustyön kohtaamisesta 

Ukkonen-Mikkola on tehnyt väitöskirjan aiheesta ”Sukupolvien kohtaamisia lasten 

ja vanhusten palvelukeskuksessa”. Hän tutki lasten ja vanhusten kohtaamisia pal-

velukeskuksessa havainnoiden ja haastatellen. (Ukkonen-Mikkola 2011, 11.) 

Tutkimuskysymykset olivat: millaiset toimintakäytännöt lasten ja vanhusten yhtei-

seen toimintaan voivat liittyä, millaisissa ympäristöissä lapset ja vanhukset koh-

taavat, millaiset sosiaaliset suhteet lasten ja vanhusten välillä on sekä millainen 

merkitys yhteisellä toiminnalla voi olla (lapsilta, vanhuksilta, henkilökunnilta, van-

hemmilta). Varsinaisissa lasten ja vanhusten kohtaamistilanteissa Ukkonen-

Mikkola hyödynsi osallistuvaa havainnointia ja haastatteluja, joiden avulla hän ar-

vioi tutkimustaan. Hän nosti havainnoistaan esille tilanteet, joissa lapset ja van-

hukset kohtasivat palvelukeskuksessa, heidän käytöksensä ja miten heidän sosi-

aaliset suhteensa rakentuivat sekä millaisia yhteisiä toimintakäytäntöjä lopulta 

muodostui vanhusten ja lasten välille. (Ukkonen-Mikkola 2011, 54, 72, 75-79.) 

Tulosten mukaan innokkuutta lasten ja vanhusten yhteistoimintaan löytyi. Vastuu 

järjestämisestä oli silti pääasiassa päiväkodilla. Lapset ja vanhukset saivat itse 

osallistua vain vähän suunnitteluun. (Ukkonen-Mikkola 2011, 91-95.) 



12 

 

Yhteistä toimintaa lasten ja vanhusten välillä oli monenlaista. Lasten ja vanhusten 

välisessä kohtaamisessa opeteltiin hyviä tapoja, kuten tervehtimistä kohdatessa 

toisia käytävällä. Yhteiset ruokailuhetket, leikkihetket ja työpajat, joihin kuului esi-

merkiksi kädentaidot ja leipominen olivat myös mieluisia yhteisiä toimintoja. Van-

hukset olivat mukana myös lasten aamupiireissä, joissa laulettiin ja juteltiin yhdes-

sä. Lisäksi heillä oli yhteisiä juhlia ja muita hetkiä, jotka toivat muistoja. (Ukkonen-

Mikkola 2011, 100-120.) 

Sisällöt pyrittiin saamaan sekä lapsille että vanhuksille sopiviksi, silti varsinaiseen 

suunnitteluun olisi haluttu enemmän voimavaroja. Toiminnan suunnittelussa huo-

mioitavia asioita olivat lasten ja vanhusten terveydelliset rajoitukset, kuten esimer-

kiksi allergiat ja erityisruokavaliot. Tulosten mukaan lapset olivat mielellään van-

husten kanssa tekemisissä ja menivät mielellään heidän puolelle taloa. Vanhusten 

jaksaminen tulee silti tulosten mukaan huomioida. Vanhuksilla voi olla myös en-

nakkoasenteita omaa osaamistansa kohtaan. (Ukkonen-Mikkola 2011, 91-95.) 

Seuraavaksi tarkastelen Lehtilän opinnäytetyötä, jossa vanhukset ja lapset toimi-

vat yhdessä luovien menetelmien innoittamina. Lehtilän opinnäytetyön nimi on ”Iso 

ja pieni on yhdessä kaksi, kaksi voi yhdessä leikkiä.” Hankkeen tavoitteena oli 

tuoda vanhustyöhön sosiokulttuurista työotetta ja innostaa vanhuksia osallistu-

maan. Tavoitteena oli lisäksi sukupolvien välisen vuorovaikutuksen tukeminen luo-

villa menetelmillä sekä käytäntö, jossa lapset ja vanhukset olisivat satunnaisia vie-

railuja enemmän yhdessä. Lehtilän mukaan osallistuminen erilaisiin toimintoihin 

voi mahdollistaa iäkkäille onnellisen vanhenemisen. (Lehtilä 2009, 6-7.) 

Tutkimukseen osallistui 3-5 -vuotiaita lapsia. Vanhukset saivat osallistua toimin-

taan oman kuntonsa mukaan. Arviointi tapahtui pääosin havainnoimalla vuorovai-

kutusta lasten ja vanhusten välillä osallistuvan havainnoinnin menetelmällä. Lehti-

lä, tutkijana ja ohjaajana, osallistui myös itse toimintatilanteisiin. Kaikissa toiminta-

tuokioissa oli mukana lisäksi yksi lapsiryhmän aikuinen, joka samalla kirjasi myös 

omia havaintojaan ylös. Havainnoissa keskityttiin lasten ja vanhusten kohtaami-

seen, katsekontakteihin, lasten ja vanhusten yhteisiin puheenaiheisiin. Lisäksi 

henkilökunnalle ja lasten vanhemmille tehtiin palautekysely. Kyselyssä selvitettiin 

mitä tällaisesta toiminnasta ajateltiin ja miten se on sujunut. Kyselyssä selvitettiin 

myös mahdollista jatkoa tällaiselle toiminnalle. (Lehtilä 2009, 15-17.) 
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Tulosten mukaan yhteistoiminta lasten ja vanhusten välillä oli toivottua ja sitä olisi 

toivottu olevan enemmän. Vanhukset saivat päiviinsä vaihtelua sekä iloa, koska 

saivat tehdä asioita lasten kanssa. Vanhukset pitivät etenkin musiikkihetkistä. Ne 

herättivät muistoja ja jo lasten laulamisen sekä leikkimisen seuraaminen herätti 

tunteita. Vuorovaikutusta lasten ja vanhusten välille syntyi parhaiten maalaustuo-

kiossa ja tuolijumpassa, koska näissä painottuivat lapsen ja vanhuksen yhteistyö. 

Henkilökunta kaipasi toiminnan vakinaistamista, toiminnan ohjaamisen toivottiin 

olevan silti vapaaehtoista. Vanhemmat olisivat kaivanneet taas enemmän tietoa 

toimintamallista. (Lehtilä 2009, 32-33.) 

3.2 Järjestöjen kokemuksia lasten ja vanhusten yhteistoiminnasta 

Esiin nousseena aiheena on viimeaikoina noussut sukupolvitoiminnan merkitys 

sekä toive lasten ja vanhusten kasvavasta yhteistoiminnasta. Tarpeeseen ovat 

vastanneet muun muassa yhdistykset ja järjestöt järjestämällä eräänlaista sijais-

mummo- ja vaaritoimintaa. Lapsille on eri tavoin pyritty antamaan mahdollisuuksia 

olla ikäihmisten kanssa tekemisissä. Kaikilla ei ole omaa mummaa ja pappaa, jo-

ten kaipuuta tällaiseen on.  

Punaiselta ristiltä löytyy muun muassa varamummot, Mannerheimin lasten suoje-

luliitolla on kylämummit ja Vanhus- ja lähimmäispalveluliitolla on sijaismummotoi-

minta. Kaikilla edellä mainituilla toiminnoilla on jollain tapaa yhtenevät periaatteet: 

tarjota lapsille aikaa, syliä ja lohtua sekä mielekästä tekemistä - olla siis mummona 

kun oma mummo asuu kaukana tai on muuten saavuttamattomissa. (Uittomäki 

2006; Auvinen 2012; Kylämummi- ja vaaritoimintaan… 2014.) Perusajatuksena 

on, että lapset kaipaavat sukupolvien välistä kohtaamista ja hyötyvät siitä muun 

muassa oppimalla uusia taitoja, esimerkiksi vanhoja leikkejä sekä saavat tärkeää 

aikaa aikuiselta. 
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Aiheesta on tehty myös muutamia opinnäytetöitä ja esittelen kahta Kylämummi- ja 

-vaaritoiminnasta kertovaa opinnäytetyötä. Toisen on tehnyt Lipponen (2012) ja 

toisen ovat tehneet Huikkonen, Sipura ja Örn (2010). Jälkimmäinen painottaa nä-

kemystään lapsiin ja ensin mainittu vanhuksiin. Kummassakin haetaan toiminnan 

merkitystä näille asiakasryhmille. (Lipponen 2012, 1-2 ; Huikkonen, Sipura ja Örn 

2010, 1.)  

Huikkonen ym. (2010, 28-31) opinnäytetyössä keskityttiin tutkimaan järjestöjen 

näkökulmaa toimintaan.  Järjestökartoitus toteutettiin kyselyin. Kyselyistä selvisi 

että suurin osa vastaajista koki isovanhempi-ikäisen tuovan lapselle valmiuksia 

hyvään kasvuun ja kehitykseen. Tutkimuksessa ilmeni myös se, että sukupolvien 

välistä kohtaamista pidettiin tärkeänä lapsille. 

Lipponen (2012) on myös tutkinut Kylämummi-toimintaa, erityisesti vanhusten nä-

kökulmasta. Lipposen (2012, 28) tutkimustulosten mukaan toiminta on tuonut va-

paaehtoisille ikäihmisille elämään sisältöä ja rytmiä. Toimintaan osallistuneet ku-

vailivat toiminnan antavan iloa elämään, vireyttä, ihmisiin tutustumista sekä tar-

peellisuuden tunteen. Lisäksi lasten kanssa touhuaminen auttoi elämän ikävien 

asioiden unohtamisessa, jolloin mieli sai levätä hetken. Vapaaehtoisille oli tärkeää, 

että päiväkodin henkilökunta on heitä kohtaan myönteinen päiväkodilla. Tämä ko-

ettiin tärkeäksi, koska kylämummit olivat mukana lasten hoitopäivässä. He auttoi-

vat muun muassa pukemis- ja riisumistilanteissa, leikkivät ja vahtivat ulkona ja 

osallistuivat pienryhmätoimintaan. Tutkimuksen kylämummit olivat leikkineet lasten 

kanssa muun muassa hippaa tai lukeneet kirjoja. Lapset olivat kuvailleet toimintaa 

kivaksi, mutta tarkempi kuvaileminen ei aina onnistunut. Lapsi elää tilanteessa ja 

vastausten täsmentäminen oli hänen mukaansa lopulta hankalaa. Toisaalta lapset 

saattoivat myös päästä tekemisiin vanhusten kanssa, minkä vanhemmat kokivat 

hyväksi. Osa vanhemmista oli halunnut lapsensa juuri kyseiseen päiväkotiin, kos-

ka lapsella ei välttämättä ollut omia isovanhempia. Lasten sosiaalinen ja emotio-

naalinen kehitys saivat myös tukea kun sukupolvet kohtasivat. (Lipponen 2012, 

30-33.) 
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3.3 Sukupolvi ja sukupolvien välinen yhteistyö 

Lapsuuden ja vanhuuden välillä vallitsee toisinaan sukupolvien välinen kuilu. Sitä 

on pyritty helpottamaan vähitellen erilaisten edellä kuvattujen yhteistyömuotojen 

kautta  päiväkotien ja vanhusten palvelukeskusten välillä. Itsessään sukupolven 

käsitteen voi ymmärtää monella tapaa. Se voi tarkoittaa lasten ja aikuisten tai van-

husten erottamista omiksi sukupolvikseen. Toisaalta se voi tarkoittaa myös ryh-

mää, joka koostuu samanikäisistä, samaan aikaan eläneistä tai elävistä ihmisistä. 

Biologisesti se voi merkitä suvun polvia eli tietyn suvun vanhemmista ja lapsista 

koostuvaa ketjua. Sukupolvea voi yhdistää tietynlainen menneisyys ja kokemuk-

set, joita halutaan jakaa tuleville sukupolville. (Ukkonen-Mikkola 2011, 16-17.)  

Ukkonen-Mikkolan (2011, 39) tutkimuksissa on todettu sukupolvien välisen koh-

taamisen edistävän lasten sosiaalista ja emotionaalista kehitystä. Tutkimuksessa 

painotetaan myös sitä, että sukupolvitoiminta voi muuttaa lasten mielikuvaa van-

huudesta. Vanhuuteen suhtautuminen voi myös kehittyä positiivisempaan suun-

taan. 

Yhteistoiminta sukupolvien välillä on perintöä ns. vanhoilta ajoilta. Silloin kun lasta 

ei voinut ottaa mukaan pellolle tai tehtaalle tarvitsi lapsi hoitajaa. Ennen nykyistä 

varhaiskasvatusjärjestelmää lasten hoitaminen oli pääosin joko lapsen vanhempi-

en sisarusten tai vanhojen naisten vastuulla. Oli siis hyvinkin mahdollista, että lap-

sen kaitsijana oli isovanhempi silloin kun vanhempi oli töissä. (Välimäki 1999, 64-

65). 

Sukupolvitoiminnan tavoitteena pidetään, että päiväkodit ja vanhusten palvelut 

tekisivät yhteistyötä, jossa vanhuksia hyödynnetään niin sanottuina kasvattajina. 

Vanhukset voivat kertoa lapsille entisajan elämästä, näyttää erilaisia perinteisiä 

kädentaitoja tai leipoa lasten kanssa. Tutkimustietoa aiheesta ei ole paljon, mutta 

on havaittu, että yhteistyön myötä lasten asennoituminen iäkkäisiin muuttunut 

myönteisemmäksi ja käsitykset vanhoista ihmisistä ovat muodostuneet sisällöil-

tään moninaisemmiksi kuin vertaisryhmällä. Lapsilla ja vanhuksilla on monia mah-

dollisuuksia toimia keskenään. He voivat pelata pelejä, piirtää, tanssia, soittaa ja 

laulaa, lukea, laittaa ruokaa ja esimerkiksi hoitaa puutarhaa. Yhteistyö mahdollis-
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taa sen, että lapset kohtaavat vanhukset yksilöinä. (Ukkonen-Mikkola 2011, 37-

39.) 

Vanhukselle mahdollisuus toimia lasten kanssa, eli sukupolvien välinen vuorovai-

kutus, voi luoda kokemuksen siitä, että hän kuuluu yhteiskuntaan ja elämälle tulee 

tarkoituksenmukaisuutta. Se voi edesauttaa mielenterveyden säilymistä ja lisätä 

tyytyväisyyttä elämään. Lapselle se tuo oikeanlaista kuvaa vanhuudesta ja ikään-

tymisestä. Vuorovaikutus vanhan ihmisen kanssa edesauttaa muun muassa vuo-

rovaikutustaitojen kehittymistä ja yhteisöön kuulumista. Molemmat saavat siis jota-

kin. Mitä varhemmin lapsi on tekemisissä ikäihmisten kanssa, sen todennäköi-

semmin hän on avarakatseisempi. Näin voidaan vaikuttaa stereotypioiden syntyyn. 

Lapsi voi omaksua kulttuuriperinnettä, tietoja ja taitoja vanhuksilta. Yhteistyö voi 

vaikuttaa niin lapsen asenteisiin kuin käsityksiin. (Ruoppila, Kotilainen & Vasikka-

niemi 1999, 344-346.) 
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4 LAPSUUS JA VANHUUS ELÄMÄNVAIHEINA 

Lapsuus ja vanhuus ovat elämän ääripäitä, mutta niissä on myös joitakin saman-

kaltaisia tekijöitä. Sekä lapset että vanhukset tarvitsevat usein toisten ihmisten 

apua. Ikävaiheiden erona on, että lapset ovat kehityksen alussa ja vanhusten toi-

mintakyky puolestaan heikkenee. Niin lapsella kuin vanhuksella voi olla huoltaja ja 

molempien ikäryhmien päivä on usein rytmitetty laitoksissa. 

Siinä kun lapset vasta opettelevat elämää, ovat vanhukset nähneet jo paljon. Van-

hukset joutuvat opettelemaan uudelleen elämään tilanteessa, missä ikä tuo muka-

naan omat haasteensa. Käsittelenkin seuraavaksi lapsuutta ja vanhuutta omina 

elämänvaiheinaan. Lapset ja vanhukset voivat saada toisiltaan paljon yhteisen 

tekemisen merkeissä. 

4.1 Lapsuus 

Lasta voidaan tarkastella osana ympäristöään. Hän syntyy aina johonkin perhee-

seen, kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Kuitenkin lasta on katsottava hänen omasta ti-

lanteestaan käsin. Lapsi tarvitsee hoitoa ja huolenpitoa. Kehitys ja kasvu ovat riip-

puvaisia vuorovaikutuksesta ympäristön kanssa. Lapsuudessa tulee erityisesti 

vaalia ja suojella tiettyjä asioita kuten lapsen mielikuvitusta, luovuutta, leikkimisen 

taitoa ja kykyä sanattomaan ilmaisuun. Lapsi voidaan nähdä kussakin iässään 

aktiivisena toimijana ja hänen kasvunsa on eräänlainen prosessi, lapsi myös vai-

kuttaa myös ympäristöönsä aktiivisesti. Usein ajatellaan, että lapsi oppii aikuisilta 

ja tovereiltaan, mutta myös aikuinen voi oppia lapselta. Tämä vaatii aikuiselta 

avointa ja herkkää toimintaa yhdessä lapsen kanssa. (Vilén, Vilhunen, Vartiainen, 

Sivén, Neuvonen & Kurvinen 2008, 12.) 

Lapsi ei pelkästään kehity aikuiseksi vaan jokainen kehitysvaihe on luonteeltaan 

ainutlaatuinen (Kronqvist 2011, 16.) Fyysinen kehitys lapsella on vaiheittaista, 

herkkyyskausina hän voi oppia uusia taitoja. Vauvana lapsi oppii vähitellen istu-

maan, seisomaan ja lopulta kävelemään eli karkeamotoriset taidot kehittyvät. Pari-

vuotias osaa jo potkia palloa ja juosta. Nelivuotias on jo hyvin taitava ja osaa esi-
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merkiksi hyppiä yhdellä jalalla ja kävellä rappusissa hyvin. Hienomotoriset taidot 

kehittyvät vastaavasti eli muun muassa käsien hallinta. (Vilén ym. 2008, 133-144.) 

Kognitiivinen kehitys eli muun muassa havaitsemiseen, muistiin, kieleen ja oppimi-

seen liittyvät kehitykselliset valmiudet ovat olemassa jo vastasyntyneellä. Jo pieni 

vauva reagoi puheeseen ja nämä taidot kehittyvät asteittain. (Vilén ym. 2008, 144-

148.) Myös lapsen persoonallisuus alkaa näkyä jo vauvana. Jo tällöin voidaan ha-

vaita temperamenttieroja. Temperamenttiin liittyvät luonteenpiirteet sekä tunnere-

aktiot, joiden laatua ja voimakkuutta voidaan tarkastella. Lapsi oppii kasvaessaan 

tuntemaan itsensä irrallisena olentona, että hän on hän. Toisaalta noin kolmevuo-

tiaana lapsi osaa jo kertoa keksimiään tarinoita ja kykenee kertomaan omista aja-

tuksistaan. (Vilén ym. 2008, 149-155.) 

Sosiaalinen kehitys koostuu puolestaan lapsen vuorovaikutustaidoista ja siitä, mi-

ten hän pystyy toimimaan yhdessä muiden kanssa. Lapsi oppi näitä taitoja usein 

lähipiirinsä ihmisiltä, kuten vanhemmilta. Tähän kuuluu erilaiset roolit ja empa-

tiakyky sekä moraalikäsitys. Pieni vauva kykenee olemaan tekemisissä aluksi vain 

parin ihmisen kanssa. Nämä ovat yleensä vanhemmat. Vähitellen lapsi kykenee 

olemaan myös muidenkin kanssa tekemisissä eli vierastaminen alkaa vähetä. 

Kaksivuotias kiinnostuu jo enemmän muista lapsista, mutta yhdessä leikkimiseen 

lapsi tarvitsee aikuisen ohjausta. Yhdessä leikkimistä lapsi harjoittelee kolmen 

vanhana, kunnes noin neljävuotias lapsi on hyvin kiintynyt kavereihinsa ja tiedos-

taa jo joitakin käytösmalleja toisin kuin kolmevuotias, joka vasta opettelee leikkien 

sääntöjä. Viisivuotias kykenee jo leikkimään pitkään ja olemaan isommassa ryh-

mässä ohjauksessa ja jopa ratkoo jo ristiriitoja kavereidensa kanssa jollain tasolla. 

(Vilén ym. 2008, 156-160.) 

4.2 Vanhuus 

Lapsi haparoi ensiaskelillaan ja tarvitsee usein tukea alkumetreillään. Sama pätee 

vanhuuteen, kun toimintakyky alkaa heiketä ja asiat eivät enää suju kuten ennen. 

Jyrki Jyrkämän (2001, 268) mukaan vanhuus merkitsee toisinaan hitaampaa ja 

toisinaan nopeampaa kunnon alenemista, mutta kuitenkin jossain vaiheessa fyysi-

nen ja osittain myös psyykkinen kunto heikkenee. Vanhuuteen voi liittyä sairauk-
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sia, lähinnä niiden puhkeamismahdollisuudet voivat lisääntyä iän myötä. Toisin 

sanoen vaikka ikää on, voi olla kuitenkin suhteellisen hyvässä kunnossa. (Jyrkämä 

2001, 268.)  

Suomessa vanhusväestönä pidetään tilastoinnissa 65 vuotta täyttäneitä ja van-

hempia. Käsitteitä, jotka liitetään vanhuuteen, on monia. Voidaan puhua ikäihmi-

sistä, vanhuksista, ikääntyneistä, iäkkäistä ja senioreista. Vanhat ihmiset ovat kui-

tenkin elämänsä loppuvaiheessa ja nähneet paljon. Vaikka vanhuksilla voikin olla 

monenlaista perimätietoa, mielletään vanhukset usein liian raihnaisiksi. (Ukkonen-

Mikkola 2011, 26-29.) Monilla voi olla jopa ennakkoluuloja vanhenemista ja vanho-

ja ihmisiä kohtaan, joten niiden rikkominen jo lapsuudessa voi edesauttaa sitä, että 

tulevaisuudessa nykypäivän pienet lapset sitten aikuisina antaisivat lastensa olla 

useammin tekemisissä ikäihmisten kanssa. 

Tärkeää on myös muistaa, että sekä vanhuuteen että lapsuuteen sisältyy paljon 

ääripäitä. Ihmisiä kannattaa ajatella yksilöinä. Kaksi saman ikäistä ja sukupuolista 

vanhusta voivat olla täysin erilaisessa tilanteessa samaan aikaan. Toinen voi olla 

aktiivinen matkailija samaan aikaan kun toinen on vuodeosastolla hyvin heikossa 

kunnossa. Kaikki vanhukset eivät välttämättä myöskään koe itseänsä vanhaksi 

vaikka täyttäisivätkin esimerkiksi tilastollisen vanhuuden rajan, He voivat kokea 

itsensä nuoremmaksi kuin ovat. Lisäksi vanhuus ja vanhus ovat sellaisia sanoja, 

mitä mielellään kartetaan, kenties niihin liittyvien mielikuvien vuoksi. Asenteiden 

muuttuminen voisi olla paikallaan, että tulevaisuudessa ihminen uskaltaa sanoa 

itseään vanhaksi ja vanhukseksi sekä olla siitä ylpeä kenties sen vuoksi, että ikä 

on tuonut hänelle sellaista tietämystä, mitä ei nuoremmilla ole. (Jyrkämä 2001, 

269, 283-285.) 

4.3 Ikäsyrjintä asennekysymys 

Ikäsyrjintää voi kohdata kuka tahansa eri ikävaiheissa. Ikäsyrjintää on kaikki toista 

ihmistä kohtaan kohdistettu ennakkoluuloisuus tai syrjintä, jonka syynä on hänen 

ikänsä. Ikään liittyy kielteisiä mielikuvia, asenteita, käytännöllis-materiaalisia, ra-

kenteellisia ja sosiaalisia elementtejä. (Jyrkämä, & Nikander 2006, 182.) Käytän-

nössä ikäsyrjintä voi ilmetä asenteina, jossa uskotaan, ettei iäkäs pysty tähän 
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ikänsä vuoksi tai tiloja ei suunnitella esteettömiksi. Toisaalta taas esimerkiksi 

ikäihmistä saatetaan pitää avuttomana ja häntä pitää auttaa joka asiassa vaikka 

fyysinen kunto ja vanhuksen oma näkemys itsensä kunnosta olisi hyvä. Tärkeää 

olisikin saada aikaan muutosta yhteiskunnassa, niin että vanhuksiin liittyvissä 

asenteissa saadaan aikaan uusia tuulia ja negatiivisuus vähenee (Kurki 2007, 

161.)  

Lapsi voi kohdata myös ikäsyrjintää. Ei ole epätavallista, että lapsen taitoja aliarvi-

oidaan iän perusteella. Hän on joko liian pieni siihen tai ei ole tarpeeksi vanha tä-

hän. Ympäristö on usein tehty aikuisen maailmaan sopivaksi huomioimatta lapsen 

omaa perspektiiviä. 
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5 OHJATTU TOIMINTA ERI ELÄMÄNVAIHEISSA 

Tässä luvussa tutustutaan lapsille ja iäkkäille järjestetyn toiminnan periaatteisiin. 

iäkkäiden palveluissa puhutaan yleensä viriketoiminnasta ja varhaiskasvatuksessa 

lapsen oppimista tukevasta toiminnasta, joka on usein ohjattua ryhmätoimintaa.  

Lapselle ominaiset tavat oppia ja toimia on esiteltynä jo valtakunnallisesti varhais-

kasvatuksen sisältöä ohjaavassa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -

oppaassa. Nämä asiat tulee siis huomioida kun tehdään varhaiskasvatussuunni-

telmia eli vasuja eri tarkoituksiin kuten kunnalle, päiväkodille ja jokaiselle lapselle 

omansa. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 3.) 

Pienten lasten kehityksen, kasvun ja oppimisen kannalta varhaiskasvatus on mer-

kityksellistä. Siinä yhdistyy hoiva ja pedagogiset menetelmät lapsen ikätaso huo-

mioiden. Tavoitteena on saada lapselle sosiaaliset taidot ja itsenäistymistä vähitel-

len. Näitä periaatteita pyritään noudattamaan, kun toimintatuokioita suunnitellaan. 

Lasten toimintatuokiot voivat liittyä esimerkiksi tutkimiseen, liikkumiseen tai leikki-

miseen, mitkä tukevat lapsen oppimista. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

2005, 11,13.) 

Vanhusten virkistystoiminnassa painottuu myös hyvin samankaltaisia asioita, mitä 

lapsillakin. Päivärytmiin voi kuulua niin liikunnallisia tuokioita, taiteellista ilmaisua 

kuin leikkejä. Iäkkäille suunniteltu toiminta on toki hieman erilaista, mutta kuitenkin 

melko samantyyppistä kuin lasten.  Samalla toiminnalla voi olla vain erilaisia funk-

tioita. Kun otetaan jokin esine tarkasteluun, lapsi voi tutkia ja vanhus muistella. 

Tällainen toiminta voi olla iäkkäille antoisaa, kun se suunnitellaan heille sopivaksi. 

Viriketoiminnalla tuetaan vanhuksen itsetuntoa, lisätään sosiaalisia taitoja ja säily-

tetään päivittäisessä elämässä tarvittavia taitoja (Airila 2007, 10-11.) 
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5.1 Oppiminen toiminnan kautta 

Toimiminen on merkityksellistä sekä lapsuudessa että vanhuudessa. Vanhus tar-

vitsee toiminnallista vanhuutta, että toimintakyky säilyisi mahdollisimman pitkään. 

Lapselle oppiminen on puolestaan luontaista toiminnan kautta. Seuraavaksi kerron 

tarkemmin vanhusten viriketoiminnasta sekä lapselle ominaisista tavoista toimia.  

 

Lapselle oppiminen on edellytys elämän alkutaipaleella. Se tapahtuu toiminnan 

kautta kokeillen. Oppimista tapahtuu läpi elämän, mutta vanhukselle se voi merkitä 

ainakin joissain tapauksissa uusien taitojen opettelua. Mikäli toimintakyky heikke-

nee jollain alueella merkittävästi voi vanhus oppia tapoja, joilla kompensoida me-

netystä tietyllä alueella.  

Oppiminen on lapselle luontaista, hän on luonteeltaan utelias, tutkiva, oppiva ja 

hän haluaa kerrata sekä toistaa asioita. Kaikki aistit ovat mukana kun lapsi oppii ja 

harjoittelee uusia taitoja. Vuorovaikutus ympäristön kanssa mahdollistaa lapselle 

asioiden ja tilanteiden liittämisen omiin kokemuksiin, tuntemuksiin ja käsiteraken-

teisiin. Muiden ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa oleminen on lapsen oppimi-

sen kannalta tärkeää. Hyvä oppiminen ja myönteisyys oppimiseen syntyvät turval-

listen ihmissuhteiden myötä. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 18.) 

Vanha ihminen puolestaan nauttii kun saa muistella asioita esimerkiksi ympäris-

tönsä avulla ja olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Vuorovaikutus on myös 

lapsen kannalta tärkeä asia ja vanhukset pitävät lasten kanssa tekemisissä olemi-

sesta. Heille lapset merkitsevät elämän jatkuvuutta. Yhteys toisiin ihmisiin ja ym-

päristöön tukeekin vanhuksen psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä voi ko-

hottaa mielialaa. (Airila 2007, 8-9). 
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Lasten oppimiselle on ominaista, että he eivät varhaisvuosinaan opettele koulun 

kävijälle ominaisia taitoja. He oppivat silloin kun olosuhteista tehdään sopivat lap-

sen omalle, luontaiselle toiminnalle. (Kronqvist 2011, 21.) Kun lapsille suunnitel-

laan toimintaa, on mietittävä asioita lapsilähtöisesti. Lapsilähtöisyys on lapsen 

kunnioittamista ainutlaatuisena yksilönä, jota hoidetaan yksilönä, autetaan kasva-

maan ja ohjataan oppimaan. Lapselle annetaan mahdollisuus kehittää omaa toi-

mintaa, ajattelua, ilmaisua ja tunteita. Se on painottunut ihmettelyyn, tutkimiseen ja 

oppimiseen sekä itse tekemiseen. Oppimisessa painottuu siis lapsen oma aktiivi-

nen toiminta, elämyksellisyys, leikki ja tehtävät, jotka ovat sopivan haasteellisia. 

Lapsen tarpeet ja mielipiteet huomioidaan, niin että hänellä on turvallinen olla. 

(Järvinen, Laine & Hellman-Suominen 2009, 35-36.) 

5.2 Vanhusten viriketoiminta 

Vanhusten viriketoiminnalla tarkoitetaan niitä toiminta- ja työskentelytapoja sekä 

ympäristöön vaikuttavia tekijöitä, jotka tukevat niin psyykkistä kuin sosiaalista toi-

mintakykyä ja samalla korottavat mielialaa. Sillä voidaan tukea vanhuksen henkis-

tä vireyttä, omia voimavaroja ja sillä voidaan ehkäistä apaattisuutta, masentunei-

suutta ja toimintakyvyn ennenaikaista alenemista. ( Airila 2007, 9). 

Asiakas itse on viriketoiminnan lähtökohtana ja toiminnan tarkoitus on olla tavoit-

teellista ja kuntouttavaa. Asiakaslähtöisyys mainitaan esimerkiksi laissa ”Laki So-

siaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista” ensimmäisen luvun ensimmäi-

sessä pykälässä (L 22.9.2000/812.) Saman lain viidennen pykälän mukaan asiak-

kaalle on kerrottava hänen oikeutensa ja velvollisuutensa, on pyrittävä myös sii-

hen, että asiakas tämän ymmärtää. Lain kahdeksas pykälä kertoo erityisesti siitä, 

miten asiakkaalle on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa 

suunnitteluun ja toteutukseen. 
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Lapsen kohdalla on huomioitava hänen ikänsä ja kehitystasonsa ensimmäisen 

luvun yhdeksännen pykälän mukaan (L 22.9.2000/812). Asiakaslähtöisyys näin 

ollen korostaa ainakin seuraavia asioita: asiakas voi ilmaista itseään ja hänen toi-

veitaan kuunnellaan, sekä havaitaan hänen mahdolliset erityistarpeensa mahdolli-

simman hyvin. Siinä huomioidaan vanhuksen yksilöllisyys ja se onkin vanhusläh-

töistä. Vanhuslähtöisyyttä voisi ajatella myös asiakaslähtöisyyden kautta  

Vanhusten ryhmätoimintaa suunnitellessa on hyvä muistaa etenkin yhteisöllisyys 

ja muiden kanssa toimiminen. Itsessään pääperiaatteena voisi pitää sitä, että viri-

ketoiminnassa ylläpidetään ja tuetaan vahuksen omia kykyjä, taitoja, selviytymistä 

ja lisätään voimavaroja. Siinä arvioidaan jatkuvasti toimintakykyä, määritellään 

tavoitteita ja se toteutetaan suunnitelmallisesti. Myös toiminnan monipuolisuus 

koetaan tärkeäksi eli toiminta voisi koostua niin taiteesta, liikunnasta, leikkimisestä 

ja asioiden pohtimisesta.(Airila 2007,11). 

5.3 Lapselle ominaiset tavat toimia  

Toiminta on lapselle ominaista kaikessa, mitä lapsi siis tekee jo ihan luonnostaan. 

Lapsen voi nähdä leikkimässä, liikkumassa ja tutkimassa asioita, toisaalta lapsi voi 

myös ilmaista itseään muun muassa taiteellisesti. Nämä on erityisen tärkeää ottaa 

huomioon toimintatuokioiden suunnittelussa. Lapsille olevat tuokiot ovat tavoitteel-

lisia ja osana varhaiskasvatusta sekä perustuvat usein sisällöllisiin orientaatioihin. 

Näitä lapselle ominaisia tapoja voidaan myös soveltaa niin, että ne käyvät myös 

vanhuksille kunhan myös heidän rajoitteensa ja toimintakykynsä huomioidaan. 

Lapsille ominaisiin tapoihin toimia liittyy myös vahvasti sisällölliset orientaatiot, joi-

ta ovat matemaattinen, luonnontieteellinen, historiallis-yhteiskunnallinen, esteetti-

nen, eettinen ja uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio. (Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteet 2005, 20,26.) Etenkin vanhalta ihmiseltä voi saada katsausta 

esimerkiksi historiasta ja yhteiskunnasta sekä oppia eettisyyttä. Vanhuksilla on 

viisautta ja tietämystä, mitä lapsi voi hyödyntää. Vanhukset voivat muistella esi-

merkiksi esineiden tai kuvien merkityksiä, jotka voivat olla lapsille outoja (Airila 

2007, 44-45.)  
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Leikkiminen. Leikki on lapsen kaiken kehityksen keskeinen kasvualusta. Lapsen 

elämässä on hyvä olla iloa ja riemua, onnistumisen kokemuksia. Leikkiessä opi-

taan ja pidetään hauskaa, mikä on yksilön kannalta mielekästä. Leikki ei kuulu yk-

sin lapsille vaan kaiken ikäisille. Kuitenkin on tärkeää ymmärtää, että lapset eivät 

leiki oppiakseen vaan oppivat leikkiessään. Lapset ovat myös yksilöitä. Toisin sa-

noen vaikka joku lapsista pitääkin erityisesti jostakin tietystä leikistä, voi toinen 

lapsi innostua enemmän jostain muusta. Toisaalta lapsi on luonteeltaan hyvin so-

siaalinen. Niinpä vertaisryhmän asenne ja mielenkiinto leikkiin vaikuttavat helposti 

leikin kulkuun (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 20-21) . Leikin avul-

la lapset saavat valmiudet koulun aloitukseen. (Kronqvist 2011, 21.) 

Lasten leikkiä ohjaaja tukee parhaiten havainnoimalla ja hyvällä kyvyllä erotella 

leikkitilanteita. Onnistuneessa leikissä yhdistyy niin vapaus kuin toisaalta epäsuora 

ohjaus tai suora ohjaus. Toisinaan ohjaaja voi olla leikistä ulkopuolisena havain-

noijana ja toisinaan osallistua leikkiin, tähän vaikuttaa muun muassa lasten ikä, 

leikkimisen taidot, leikin laji tai muut tilannetekijät. (Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet 2005, 21.) Leikki on siis vapaaehtoista ja tapahtuu lapsen omasta tah-

dosta, lasta ei voi siihen pakottaa. Toisaalta lapsi voi innostua leikkiin kun häntä 

siihen ohjaa ja houkuttelee. (Vilén ym. 2008, 474.)  

Leikillä on suuri rooli lapsen kuvittelun kyvyn muodostumisessa, kielen oppimises-

sa, toisen huomioimisessa, liikunnallisten ja sosiaalisten taitojen kannalta. Var-

haiskasvatuksessa ja lasten toimintatuokioiden suunnittelussa on kyettävä hyö-

dyntämään näitä leikkejä, mutta toisaalta antaa tilaa lasten rajuillekin omille leikeil-

le. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 22.)  

Myös vanhus osaa leikkiä. Vanhukset voivat lorutella tai leikkiä pihaleikkejä, jotka 

ovat heille tuttuja omasta lapsuudesta. Lapsetkin voivat toisaalta oppia vanhoja 

perinneleikkejä kuten kymmenen tikkua laudalla tai muita vastaavia ryhmäleikkejä. 

Tehdessäni kesätöitä päivätoiminnassa eräällä paikkakunnalla ajattelin kokeilla 

vanhusten kanssa hirsipuuta. Käytin apuna vanhoja sanoja ja vanhukset innostui-

vat kovin sitä arvuuttelemaan, vaikka se ei ollut heille tuttu. Toimintaa suunnitel-

lessa täytyykin huomioida vanhuksen sen hetkiset taidot ja kyvyt sekä tukea niiden 

säilymistä. Kun vanhus saa onnistumisen kokemuksia hän voi saada myös lisää 

voimavaroja itselleen. (Airila 2007, 11-12). 
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Liikkuminen. Liikunta on tärkeää sekä lapsen että vanhuksen hyvinvoinnin kan-

nalta. Lapsen terve kasvu ja hyvinvointi mahdollistuvat kun lapsi saa liikkua päivit-

täin. Itsessään liikkuminen on luonnollinen tapa tutustua itseensä ja kehoonsa se-

kä sen hallintaan, toisaalta taas esimerkiksi yhdessä liikkumisen kautta on tutus-

tuminen muihin ihmisiin helppoa. Siihen kuuluu niin hikeä ja vauhtia kuten myös 

elämyksiä, riemua ja oppimisen kokemuksia. (Varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteet 2005, 22-23.)  

Molempien ikäryhmien kannalta on tärkeää luoda virikkeellinen ympäristö liikun-

taan välineineen, joita voi saada käyttöönsä muulloinkin kuin vain liikuntahetkissä. 

Ympäristönä voi toimia piha, liikuntasali tai vaikka lähimetsä. (Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet 2005, 23.) Vanhusten viikkojärjestyksissä näkee usein 

erilaisia jumppia, etenkin tuolijumppa on yleinen, koska siihen pystyy moni. Tässä 

täytyy vain muistaa se, että kukin tekee sen minkä pystyy. Apuna voi käyttää niin 

huiveja, nystyräpalloja kuin keppejäkin. Mielikuvitusjumppiakin voi pitää eli voi läh-

teä mielikuvitusretkelle marjametsään ja tehdä siihen liittyviä liikkeitä kuten esi-

merkiksi poimimista. Tässäkään mielessä lasten liikuntahetket eivät ole kovin 

eroavaisia vanhusten tuokioista, toki vanhusten kanssa täytyy ottaa rauhallisem-

min. Toisaalta lasten on hyvä opetella kärsivällisyyttä, mihin lasten ja vanhusten 

yhteiset liikuntahetketkin saattavat toimia. (Brand, Holmi & Kuikka (toim.) 1/2013, 

25). 

Tutkiminen. Kukapa ei muistaisi, miten lapsena on ihmetellyt maailmaa. Nämä 

muistot elävät varmasti myös vanhusten mielissä. Tutkiessaan lapsi pohtii ja kyse-

lee huomioimistaan asioista, hän on luonnostaan utelias ja tutkiva. Lapsen tutkies-

sa hän kokee olevansa osallinen ympäröivään maailmaan ja yhteisöön. Samalla 

hän tyydyttää uteliaisuuttaan. Tärkeänä apuna lapsen tutkiessa ovat muut lapset 

sekä aikuiset ihmiset. Lapsen oppimisen kannalta tärkeää on merkityksellisyys, 

joten lapsen ihmettelyyn on syytä vastata ja olla aidosti läsnä. Aikuisen omat asen-

teet ja toiminta voivat siis joko edesauttaa tai haitata lapsen tutkimalla oppimista. 

Ohjaajan tai kasvattajan on siis hyvä auttaa lapsen mielenkiintoa erilaisilla välineil-

lä tai materiaaleilla, joita voi löytyä esimerkiksi luonnosta. (Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteet 2005, 25.) 
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Vanhusten asioiden tutkiminen on hieman erilaista. Mikäli vanhukselle tuodaan 

jokin asia, kuten esimerkiksi käpy, voi se herättää vanhuksessa yllättäviäkin muis-

toja. Muistelu on vanhukselle tärkeää, silloin käsitellään elettyä elämää. Vanha 

ihminen tietää monista asioista ja lapselle voi olla suuri kokemus kuulla ensin, mi-

kä jokin esine on ja mitä se vanhukselle merkitsee. Lapsen aito kiinnostus asiaan 

voi laukaista vanhuksessa innon kertoa asiasta lisää tietoa janoavalle ihmisen alul-

le. (Airila 2007, 44-45.) 

Taiteellinen ilmaisu. Taide on keino ilmaista itseään ja tarjoaa elämyksiä ihmisil-

le, siitä nauttii jokainen ikään katsomatta. Lapsen taiteellinen kokemus ja ilmaisu 

mahdollistuvat kun on tarjolla erilaisia materiaaleja sekä mahdollisuus käyttää 

kaikkia aisteja. Taiteellisuus voi olla musiikillista, kuvallista, draamallista tai tans-

simista. Toisaalta lapsi voi käyttää kädentaitojaan tai lasten kirjallisuutta voidaan 

käyttää hyödyksi. Muodot, värit, äänet, hajut ja tuntemukset auttavat herättele-

mään aisteja. Lapsi voi olla taiteellinen joko yksilönä tai voidaan tehdä ryhmä-

tuotoksia. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 23-24.) 

Lapselle tulee mahdollisuus olla luova ja käyttää mielikuvitustaan mahdollisimman 

usealla erilaisella tavalla. Hän voi esimerkiksi saada piirtää tai maalata, kertoa ta-

rinoita tai vaikka rakentaa puumajan. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

2005, 24.) Lapsi tarvitsee paljon monipuolisia kokemuksia nykyajan ja entisajan 

käden töistä. Erilaisiin materiaaleihin tutustuminen antaa tietoa niiden käyttäytymi-

sestä ja siitä miltä ne tuntuvat. Mistä sitä voisi tietää, miltä esimerkiksi puu tuok-

suu, näyttää ja maistuu, ellei sitä ole ikinä päässyt kokemaan. (Vilén ym. 2008, 

495-496.) 

Taiteellinen ilmaisu on myös vanhuksilla yksi virkistysmuoto. Se voi olla laulamis-

ta, musiikin kuuntelua tai kädellisiä töitä. Joku voi nauttia luonnon kauneudesta ja 

toinen kun saa luoda jotain kaunista. (Airila 2007, 44-48.) Näistä asioista myös 

lapset saavat paljon. Erona voisi nähdä toiminnan tarkoituksen. Lapset oppivat tie-

tämättään asioita toimiessaan itselleen luontaisesti. Vanhuksille toiminta on ar-

keen tullutta vaihtelua ja keino olla muiden kanssa vuorovaikutuksessa.  
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6 TOIMINTATUTKIMUS LAADULLISENA TUTKIMUKSENA 

Tutkimus aloitettiin syksyllä 2013 saadessani tutkimussuunnitelmani hyväksytettyä 

ohjaavalta opettajaltani. Kyseessä on toimintatutkimus, joka tehdään yhteistyössä 

Seinäjokelaisen päiväkodin ja vanhusten palvelukeskuksen kanssa. Kehitän yksi-

köiden asiakkaiden toiveiden pohjalta toimintamallin, jossa painottuu sukupolvien 

välinen kohtaaminen. Tutkimuksessani korostuu etenkin varhaiskasvatuksellinen 

näkökulma. 

 Saatuani yhteistyökumppanit tietooni oli seuraavana vaiheena hankkia tutkimus-

luvat, jotka sain joulukuussa 2013. Seuraavana tärkeänä vaiheena oli laatia en-

simmäiset kyselyt, jotka toimitin asianosaisille tammikuussa 2014. Tutkimukseen 

liittyviä haastatteluja toteutin yksiköissä helmikuun alussa.  

Hain tutkimuslupia erikseen sekä varhaiskasvatuksen että vanhustyön osalta viral-

lisilta tahoilta (Liite 1). Tarvittavat luvat on saatu päiväkodin osalta Seinäjoen var-

haiskasvatusjohtaja Aija-Marita Näsäseltä. Lasten haastatteluihin luvat on kerätty 

keväällä (Liite 3) ja syksyllä, jolloin kysyin lupia toimintamallin testaukseen osallis-

tumiseen (Liite 4). Luvan vanhustyön osalta myönsi Seinäjoen apulaiskaupungin-

johtaja Harri Jokiranta. 

6.1 Toimintatutkimus 

Tutkimusotteeni on toimintatutkimuksellinen. Toimintatutkimus on tiedon tuottamis-

ta käytännön kehittämiseksi. Yleisimmin toimintatutkimusta käytetään tutkimis- ja 

kehittämisprojekteissa. Toimintatutkimuksessa tutkijan rooli ei ole olla taustaseu-

raaja vaan hän on myös mukana toiminnassa, jota tutkii. Voimaannuttaminen ja 

valtauttaminen ovat tavoiteltavia asioita, joita pyritään aikaansaamaan toimintatut-

kimuksessa mukana oleville ihmisille, jota kautta pyritään valamaan uskoa omiin 

kykyihin ja mahdollisuuksiinsa. (Heikkinen 2008, 16-17, 19-20.) 
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Aihe toimintatutkimukseen löytyy useimmiten käytännön ongelmasta, johon halu-

taan tuoda muutosta. Ensin tehdään tavallisesti taustakartoitus, kerätään hyvin 

taustatiedot ja sitten luodaan toimintamalli. Toimintatutkija osallistuu usein itse tut-

kimusaineiston tuottamiseen jossakin yhteisössä. ( Huovinen & Rovio 2008, 94-

95.) Halusin tuoda sukupolvien välistä vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa parem-

min esille varhaiskasvatuksessa sekä vanhusten laitoshuollossa. Tutkimuksessani 

on esiteltynä tutkimuksen kannalta olennaista teoriaa koskien lapsuutta ja van-

huutta elämänvaiheina sekä millaista toimintaa näissä ikävaiheissa yleensä järjes-

tetään. Lisäksi hankin tietoa aiemmista aiheen tutkimuksista, joiden uskon perus-

televan aiheen valintaa.  

Toimintatutkimus perustuu usein sykliseen toimintatapaan: Tutkimuksen eri vai-

heissa kerätään tietoa kun tutkimusta toteutetaan. Sitten arvioidaan ja jälleen kehi-

tetään toimintaa. Oleellista on, että tutkija toimii samalla myös havainnoijana ja 

kerää palautetta, jonka pohjalta toimintaa voidaan kehittää ja kokeilla uudestaan. 

Vaiheiden toistuvuuden määrällä ei niinkään ole merkitystä kuin sillä kuinka suun-

nitellaan, toimitaan ja arvioidaan. (Heikkinen, Rovio & Kiilakoski 2008, 78-79, 82.) 

Toimintatutkimus on luonteeltaan usein laadullista tutkimusta. Laadullisesta tutki-

muksesta käytetään joskus nimitystä kvalitatiivinen tutkimus. Yleisimpiä kvalitatii-

visia aineistonkeruumenetelmiä on useanlaisia ja toimintatutkimukselle onkin tyy-

pillistä, että käytetään useita aineistonkeruumenetelmiä. Käytettyjä aineistoke-

ruunmenetelmiä voivat olla haastattelu, kysely, havainnointi ja erilaisiin dokument-

teihin perustuva tieto. Näitä menetelmiä voidaan käyttää joko yhdessä tai erik-

seen. Itse keräsin aineistoa sekä avoimia vastausvaihtoehtoja sisältävällä kyselyllä 

että teemahaastatteluilla.(Tuomi & Sara-järvi 2009, 71-73.)  

Toimintatutkimukselle on ominaista, että tutkimuskysymykset ja -ongelmat kehitty-

vät sekä muotoutuvat tutkimuksen edetessä. Toisaalta voi löytyä ihan uudenlaisia 

kysymyksiä ja ongelmia.  On siis luonnollista, että toteutettaessa tutkimusta tapah-

tuu valikoitumista ja tarkentumista, kun saadaan lisäinformaatiota. (Heikkinen, Ro-

vio & Kiilakoski 2008, 86.) 
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Luodessani toimintamallia osallistuin ohjaajana toimintaan, jota pyrin kehittämään. 

Tärkeää on myös osallistaa tutkimuskohteena olevia ihmisiä ja auttaa heitä vuoro-

vaikuttamaan. He ovat apuna suunnittelussa (ohjelma), aineiston keruussa (en-

nakkotieto toimintamallin tarpeellisuudesta) ja tulkintojen sekä päätelmien tekemi-

sessä (palautteen keruu). He osallistuvat tutkimuksen kaikkiin vaiheisiin. Itse tutki-

jana reflektoin koko ajan eli arvioin itseäni ja tutkimuksen toteutumista mahdolli-

simman neutraalisti kuin olisin ollut ulkopuolinen (Heikkinen 2008, 34-37). 

6.2 Aineiston keruu 

Tutkimuksen aineisto on kerätty haastatteluilla ja kyselyillä. Asiakkaiden toiveet 

toimintatuokioiden sisällöistä sain puolistrukturoitujen teemahaastatteluiden avulla. 

Toteutin teemahaastatteluita keväällä ja syksyllä 2014. Syksyllä tarkoituksena oli 

lähinnä palautteen saaminen. 

Teemahaastattelut toteutin iäkkäille ja lapsille. Teemahaastattelurungon laadin 

siten, että apunani oli muutama teema-alue, joihin pyrin haastattelussa saamaan 

vastauksia. Teemahaastattelun etuna on joustavuus ja mahdollisuus toistaa kysy-

mys. Haastattelija voi oikaista väärinymmärryksiä, jos haastateltava ei ymmärrä 

kysymyksiä oikein ja käydä keskustelua tiedonantajan kanssa. Haastattelu helpot-

tuu kun haastateltavat saavat tietoa haastattelun aiheesta jo ennen haastatteluti-

lannetta. Kun haastattelun litteroi eli kirjoittaa nauhurilta paperille voi samalla kir-

joittaa ylös saamiaan havaintoja itse haastattelutilanteessa.  

Tässä tutkimuksessa oli käytössä puolistukturoitu teemahaastattelu. (Tuomi, & 

Sarajärvi 2009, 72-73, 75.) Teemahaastattelu on puolistrukturoitu, siinä on valmiita 

teemoja ja kysymyksiä, joiden esittämisjärjestys voi vaihdella. Etuna on se, että 

siinä ei niinkään määrätä haastattelukertojen määrää eikä siinä tarvitse mennä 

kovin syvälle. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 47-48.) 

Teemahaastattelut toteuttiin niin, että sain riittävät tulokset toimintamallin suunnit-

telua ja kehittämistä varten. Tärkeintä oli siis se, että aineistoa saa riittävästi ja 

kyseessä oli harkinnanvarainen näyte pikemmin kuin otos. Alustavasti ajattelin 

noin viittä lasta ja vanhusta, jotka haastattelin lopulta yksilöinä teemojeni pohjalta. 
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Pyrkimykseni oli, ettei aineistoa synny liikaa ja mikäli se olisikin jäänyt suppeaksi, 

olisi otosta voinut laajentaa. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 58-60.)  

Varsinaiset teema-alueet muodostuivat teoreettisen pohjan perusteella eli tässä 

tapauksessa kartoitan toimintoja, jotka tukevat lapsen toimintaa ja oppimista. Täl-

laisia ovat esimerkiksi leikkiminen, liikkuminen ja taiteellinen ilmaisu. Tarkoitukse-

na oli löytää sellaista yhteistä puuhaa lapsille ja vanhuksille, mikä voisi hyödyttää 

lapsia näillä osa-alueilla. Toisaalta sukupolvi käsitteen kannalta oleellista oli tietää 

se, mitä lapset ja vanhukset ajattelevat tällä hetkellä toisistaan. (Hirsjärvi & Hurme 

2008, 66-67.) 

Haastattelutilanteessa on huomioitava se, että lapsen ja vanhuksen haastatteluis-

sa on myös samalla havainnoitava. Etenkin kun on kyse nuoresta lapsesta, kuten 

päiväkoti-ikäisestä, täytyy muistaa lapsen kertovan asioista myös kehollaan, leluil-

la sekä muilla välineillä. Lapsi on siis toiminnallinen ja haastattelutilanne kannattaa 

suunnitella sen mukaan. Haastattelusta on annettava riittävästi tietoa lapselle tä-

män kehitystaso huomioiden. Aikuisen haastattelijan on hyvä myös puhua lapsen 

omalla kielellä tilanteen mukavoittamiseksi. Itse haastattelutilanteessa tutkija voi 

myös tarkentaa teema-alueeseen liittyviä vastauksia lisäkysymyksillä, jotka haas-

tattelun edetessä tulevat mieleen. (Alasuutari 2005, 146, 148,154.)  

Haastattelun alussa esittelin itseni ja mitä olen tekemässä haastateltaville. Lapset 

haastattelin erillisessä huoneessa ja vanhukset heidän omissa huoneissaan eli 

menin yksiköihin paikan päälle. Lapset olivat aiemmasta harjoittelusta minulle tut-

tuja, mikä mahdollisti lasten uskaltavan kertoa minulle paremmin toiveistaan. Van-

hukset nauttivat asioiden kertomisesta ja välillä keskustelu piti saada takaisin ”oi-

keaan suuntaan” . Lasten vastaukset olivat lyhyempiä ja he tarvitsivat enemmän 

apukeinoja kertomiseen eli he saivat samalla pyöritellä esimerkiksi lelua käsissään 

sekä pohtia asiaa omien isovanhempien kautta.  

Vanhuksen kanssa tehdyssä haastattelussa voi olla haasteena vanhuksen mah-

dolliset fyysiset ja kognitiiviset rajoitteet. Haastattelu voi viedä aikaa ja vaatia työtä, 

mutta heidän äänensä on myös syytä saada kuuluviin. Vanhus voi kokea arvok-

kaaksi asiaksi jo sen, että juuri häntä haastatellaan ja pyydetään haastateltavaksi. 

Liiallisia ennakko-odotuksia ja asenteita ei haastattelijan kannata omata. On hyvä, 

että vuorovaikutustilanteessa vanhuksen kanssa on haastattelijalla eräänlaista 
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herkkyyttä tunnistaa ja hyödyntää vanhuksen tunnetiloja haastattelussa mahdolli-

sesti tekemällä tarkentavia kysymyksiä. (Lumme-Sandt 2005, 127-133, 143-144.) 

Vanhus sai esittelyn lisäksi paperin, jossa oli tietoa tutkimuksesta. Osa pystyi sen 

lukemaan itse ison fonttikoon vuoksi, mutta osa ei nähnyt tässäkään tapauksessa. 

Kävin tutkimuksen tiedot läpi esittelyn yhteydessä ja kerroin, että he voivat pyytää 

esimerkiksi henkilökuntaa kertomaan, mistä tutkimuksessa oli kyse. Vanhukset 

olivat pääosin innokkaita juttelemaan, mutta osa tarvitsi myös apua asioiden poh-

timiseen. Tällöin pyysin ajattelemaan, mitä itse halusi tehdä lapsena oman mum-

man kanssa tai mitä on tehnyt omien lastenlasten kanssa. Aika ajoin kysyin asian 

uudelleen, koska kysymys oli jo unohtunut. Olikin tärkeää huomata, että kysymys-

ten oli oltava riittävän ytimekkäitä ja selkeitä etenkin muistisairaiden kohdalla. 

Huumori ja haastattelun keskustelumainen tilanne olivat myös tärkeitä seikkoja. 

6.3 Laadullinen kysely 

Päiväkodin ja palvelukeskuksen henkilökunnalle sekä lasten vanhemmille toteutin 

kyselyt keväällä ja syksyllä 2014. Kyselyjen avulla pyrin saamaan tietoa vanhem-

milta ja henkilökunnalta toimintamallin suunnitteluun sekä heidän arvioitaan toimin-

tamallista. Kyselyissä oli avoimia kysymysvaihtoehtoja eli niihin sai vapaasti kirjoit-

taa haluamansa vastauksen. Samantyylinen lomake oli myös vanhemmille. 

Kyselyyn vastanneita vanhempia oli keväällä 9 ja sama määrä oli myös syksyllä. 

Henkilökunnan kyselyihin vastasi molemmista yksiköistä kolme henkilöä. Palau-

tusprosentti oli erittäin korkea, koska keväisistä henkilökunnan kyselyistä palautui 

kaikki ja syksyisistä jäi uupumaan yksi vastausajan puitteissa. Kyselyt menivät 

kymmenelle vanhemmalle joka kerralla ja yhdeksän vastasi. 

Avoimiin kysymyksiin vastattin hyvin, osan vastaukset olivat pidempiä ja joitakin 

kohtia oli jätetty tyhjäksi, jos ei ollut mitä siihen vastaisi. Kyselyistä kävi esille se, 

miten yhteistoiminta nähdään tärkeänä ja toivottavana asiana. 

Kyselyn etuna on, että se voidaan täyttää rauhassa joko koulussa tai työpaikalla. 

Lisäksi kyselyyn ei mene niin kauaa, kuin haastattelutilanteeseen. Myöskään aika-

tauluja ei niin tarvitse yhteen sovittaa. Toisaalta kyselyn haittana on joskus pieni 
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palautusprosentti, mikä voi johtua ajanpuutteesta. Tässä tutkimuksessa tästä ei 

muodostunut ongelmaa. Kyselyn toteuttamista suunnitellessa on tärkeää muistaa 

varata riittävästi aikaa vastaajille vastaamiseen ja palauttamiseen. Henkilöitä voi-

daan myös kannustaa kyselyyn vastaamiseen erilaisin keinoin, mitä tällä kertaa ei 

tarvittu. 

6.4 Osallistuva havainnointi 

Tämän toimintamallin luomisen tukena on käytetty osallistuvaa havainnointia. 

Osallistuva havainnointi on erittäin tavallinen aineistonkeruumenetelmä toiminta-

tutkimuksessa. Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija osallistuu toimintaan ja te-

kee muistiinpanot jälkeenpäin. Toisaalta toisinaan tutkija voi toimia vain havainnoi-

jan roolissa. Tutkimispäiväkirja on väline, jonka avulla tutkija voi jäsennellä ajatuk-

siaan ja sinne aineiston saa hyvin talteen. Päiväkirjassa on tietoa itse tutkimuksen 

etenemisestä, omista kokemuksista, palautteesta, kysymyksiä tai esimerkiksi 

hämmentäviä asioita. Näin se toimii pohdinnan välineenä. (Huovinen & Rovio 

2008, 104, 106-107.) 

Havainnointia voidaan tehdä asiakkaan normaalissa ympäristössä tai järjestetyssä 

tilassa. Tärkeää on tarkkailla tutkittavien reaktioita tutkimuksen aikana ja kirjoittaa 

tutkijana omista tuntemuksista sekä ajatuksista muistiinpanoja. Kyse on siis kuun-

telusta, katselusta ja keskustelusta. (Törrönen 1999, 221-222.) 

Tässä tutkimuksessa havainnointi tapahtui tuokion suoritusympäristössä pienkodil-

la. Se perustui asiakkaiden vuorovaikutuksen ja tunneilmaisujen seuraamiseen 

sekä miten he viestivät sanallisesti. Tutkijana olin paljon ohjaavassa roolissa tuo-

kioiden aikana, mutta huomioin ohjaustilanteissa asiakkaiden ilmeet ja eleet. Kiin-

nitin huomiota vireystilaan, jaksamiseen, nauruun, hymyyn ja siihen, miten lapset 

ja vanhukset toimivat keskenään. Saamani havainnot kirjoitin ylös jokaisen kerran 

tuokion suunnitelmaan eri tuokioiden kohdalle.  

Tuokioiden aikana huomasin, että vanhukset olivat nauravaisia ja hymyileviä tuo-

kioiden aikana. Jo lasten ääni sisään tullessa aikaan sai iloista rupattelua vanhus-

ten välillä lasten tulemisesta. Lapset olivat myös innolla osallistumassa tuokioihin 

ja ymmärsivät hyvin vanhusten kanssa toimimisen periaatteita. Lapset alkoivat 
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tiedostaa sen, että miten vanhusten läsnäollessa kannattaa puhua ja he oppivat 

asioita. Vähitellen lapset ja vanhukset ottivat myös toisiinsa kontaktia juttelemalla, 

mikä ilahdutti itseäni tutkijana.  

6.5 Analyysimenetelmät 

Eräs suosituimmista ja käytetyimmistä laadullisen tutkimuksen aineiston analyysi-

menetelmistä on sisällön analyysi. Sisällönanalyysi on menettelytapa, jolla voidaan 

analysoida dokumentteja systemaattisesti. Tutkittavasta ilmiöstä pyritään saamaan 

kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä muodossa. Aineisto pyritään saamaan tiiviiseen 

muotoon samalla kadottamatta sen antamaa informaatiota. Sisällönanalyysi tuo 

selkeyttä aineistoon, jotta selkeät ja luotettavat johtopäätökset tutkittavasta ilmiös-

tä mahdollistuvat. (Tuomi, & Sarajärvi 2009, 103, 108-111.) 

Sisällön analyysi etenee seuraavasti: Aluksi aineisto hajotetaan ensin pienempiin 

osiin, käsitteellistetään ja kootaan uudestaan loogiseksi kokonaisuudeksi. Analyy-

sia tehdään tutkimuksen joka vaiheessa. Aineisto pitää aluksi pelkistää, sitten se 

ryhmitellään ja lopulta luodaan teoreettisia käsitteitä. Kun on olemassa esimerkiksi 

haastatteluaineisto, se pelkistetään jättämällä epäolennainen pois litteroidessa. 

Pelkistyksen jälkeen saaduista ilmaisuista luodaan ryhmittelyperusteita. Teoreetti-

set käsitteet voidaan luoda lopulta kun olennainen tieto on saatu edeltävien vai-

heiden avulla (Tuomi, & Sarajärvi 2009, 103, 108-111.) 

Hyödynsin aineistonkeruumenetelmissäni jo olemassa olevia teemoja pelkistäes-

säni saatua aineistoa helpommin tutkittavaan muotoon. Litteroidessani minun piti 

jättää epäolennaisia asioita pois liittyen esimerkiksi haastateltavan sukulaissuhtei-

siin, jotka olivat tutkimuksen kannalta epäolennaisia. Lopulta sain niin kyselyistä 

kuin haastatteluista tietoa toivotusta toiminnasta, millaiset näkemykset lapsilla ja 

vanhuksilla on erilaisista toiminnoista ja mitä tulee huomioida erityisesti, kun toi-

mintamallia suunnittelee. Esimerkiksi toiminnan käsitteen alla on erilaisia alakäsit-

teitä kuten leipominen ja liikunta. Leipomisen alla on erilaiset leipomukset, joita 

asiakkaat haluaisivat toistensa kanssa tehdä.  



35 

 

6.6 Tutkimusetiikka lasten ja vanhusten kannalta 

Etiikka on moraalisten toimenpiteiden systemaattista pohdintaa. Tämä on tärkeää 

myös tutkimusta tehtäessä. Työntekijän on oltava avoin erilaisille vaihtoehdoille ja 

suvaitsevaisuuden kasvaminen on eettisyyden lähtökohta. Hyvän työntekijän on 

itse reflektoitava toimintaansa eettisesti omassa eettisessa pohdinnassaan, miksi 

on kykyä tarkastella ja kuunnella omia ajatuksia ja tunteita. Kuitenkin on muistetta-

va, että auttamis- ja tukemistyössä voi toiselle aiheuttaa kärsimystä ja mielipahaa 

vaikka ei haluaisikaan, pahaa voi tehdä vaikka tarkoitus on hyvä. (Vílen, ym. 2008, 

37,38.) 

Tutkimuksessa tulee huomioida se, että osallistuminen tutkimukseen on vapaaeh-

toista tutkittaville eikä siitä saa aiheutua heille haittaa. Tutkimuksesta annetaan 

heille riittävästi tietoa ja varmistetaan, että tutkimuksen tarkoitus on ymmärretty. 

Lisäksi tutkittaville kerrotaan, että heidän henkilötietonsa pidetään salassa ja heitä 

ei yksittäisinä tutkimuksesta tunnista.  (Aineiston hankinta ja tutkittavien kohtelu 

29.8.2014.) 

Muita tärkeitä asioita tutkimusta tehdessä ovat hyvät lähdeviitteet, jotka ovat oi-

kein. Näin oikea ihminen saa kunnian tekemästään työstä. Tutkimuksessa tuo-

daan ilmi hankitut ja saadut tutkimusluvat sekä yhteistyötahot. Näillä varmistetaan 

tutkimusetiikkaa. (Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsittelemi-

nen Suomessa 2012, 6-9.) 

Asiakaslähtöisyys on keino, jolla voidaan toteuttaa eettisesti laadukasta sosiaali-

työtä. Asiakkaan ihmisarvoa tulisi kunnioittaa kuten myös itsemääräämisoikeutta. 

Periaatteessa työntekijän tulee kunnioittaa näitä, mutta välillä täytyy miettiä muita 

rajoittavia tekijöitä, jotka vallitsevat yhteiskunnassa kuten esimerkiksi lainsäädäntö 

ja toisen koskemattomuus. (Raunio 2004, 83-87.) 

On kuitenkin tilanteita, joissa voi syntyä eettisiä ristiriitoja. Näissä tilanteissa on 

käytettävä tarkkaa eettistä harkintakykyä. Eettisiä ristiriitoja voi syntyä asiakas-

ryhmien, systeemien/instituutioiden ja asiakasryhmien välillä tai eri ammattiryhmi-

en välillä. Esimerkiksi tehokkuuteen pyrkivät työtavat voivat aiheuttaa sen ettei 

aikaa ole kaikkeen ja esimerkiksi vierailut vanhainkodin sekä päiväkodin välillä 

eivät onnistu. (Raunio 2004, 91-92.) 
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Kaikki tarpeelliset luvat on myös kerättävä huolella eli tässä tapauksessa luvat 

pyydettiin apulaiskaupunginjohtaja Harri Jokirannalta ja varhaiskasvatusjohtaja 

Aija-Marita Näsäseltä. Lapset ovat tutkimusetiikan kannalta myös sinänsä haasta-

via, koska he eivät voi osallistua muun muassa tutkimuksiin ilman huoltajan lupaa. 

Tässä mielessä heillä ei ole itsemääräämisoikeutta. Lasten vanhemmilta olisi 

myös oltava luvat. Lasten vanhemmille on annettava riittävästi tietoa tutkimuksen 

tavoitteista, tutkimusmenetelmistä ja siitä, mitä vaatimuksia ne lapsille asettavat. 

Vanhempien pitää myös saada tietää, miten aineisto raportoidaan sekä käydään 

läpi ja miten yksityisyys suojataan. Toisaalta tutkimusta ei voi tehdä, jos lapsi kiel-

täytyy, vaikka huoltaja olisikin antanut luvan. Täytyy myös pohtia eettisesti, miten 

tietoa tutkimuksesta annetaan lapselle niin, että lapsi ymmärtää saamansa infor-

maation eikä se vahingoita häntä. (Mäkinen 2006, 64-65.) 

Lapsuuden lisäksi toinen erityistä varovaisuutta vaativa ikäryhmä ovat vanhukset. 

Vanhuksen haavoittuvuutta on myös ymmärrettävä. Kun kohdataan vanhus, niin 

eettisyys näkyy huolenpitona ja välittämisenä. Vanhusten kanssa työskentelevän 

on kyettävä tuntemaan ja eläytymään. Eettisyyden voi nähdä niissä periaatteissa 

ja arvoissa, joita ihminen sanoo kunnioittavansa. Näitä voivat olla se mikä on hyvä 

ja oikea tapa elää, toimia ja kohdata muita ihmisiä sekä eläviä olentoja. Esimerkik-

si muistisairas vanhus voi olla hyvinkin haavoittuva. (Sarvimäki, Heimonen & Mäki-

Petäjä-Leinonen 2010, 43-44.) Ihmisten väliset suhteet, empaattisuus, vastuulli-

suus ja herkkyys liittyvät välittämisen etiikkaan. Eettisyys voidaan toteuttaa siis 

kahden ihmisen välisessä vuorovaikutussuhteessa (Noppari, & Leinonen 2005, 

82.) 
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7 LAPSET JA VANHUKSET YHDESSÄ – TOIMINTAMALLIN 

ESITTELY 

Edistääkseni toimintamallin syvempää ymmärtämistä esittelen tässä luvussa tar-

kemmin toimintaan osallistuvat tahot sekä, miten ohjelmarunko on saanut alkunsa. 

Käsittelen myös sen, miten erilaiset riskit ja haitat on kartoitettu sekä huomioitu 

mallia suunniteltaessa. Kartoitus on tehty laatimalla henkilökunnille ja lasten van-

hemmille kyselyt, joiden vastauksia hyödynnän pohtiessani huomioitavia asioita.  

7.1 Toimintamallista yleisesti 

Toimintamallin tarkoituksena on luoda enemmän yhteistyötä varhaiskasvatuksen 

ja vanhustyön välille valmiin 6 viikon ohjelmarungon myötä. Resurssien ja ajan 

kannalta on tärkeää, että mallissa hyödynnetään toistensa lähettyvillä olevia yksi-

köitä. Omassa opinnäytetyössäni mukana ovat Tikkuvuoren päiväkoti ja Simunan-

rannan palvelukeskus, jotka molemmat sijaitsevat Seinäjoella ja ovat vierekkäin. 

Tämä mahdollistaa helpon kulkemisen yksiköiden välillä. 

Kuviossa 1 näkyy varsinainen toimintamallin muodostamisprosessi esiteltynä ym-

pärän muodossa. Tavoitteena on, että ohjelma muodostetaan asiakkaiden toivei-

den mukaan heille tehtyjen pienten haastattelujen pohjalta. Varsinainen 6 viikon 

ohjelmarunko esitellään luvussa 7. Toimintamalliin osallistuu noin 10 lasta ja 10 

vanhusta. Joka tuokioon ei osallistu kaikki kerralla, koska lapsilla on esimerkiksi 

sopimuspäiviä ja vanhuksetkin osallistuvat oman jaksamisensa mukaan. 



38 

 

Kuvio 1. Toimintamallin muodostamisprosessi. 

 

  

Vanhukset ovat ikäänsä nähden tarpeeksi hyväkuntoisia, joten he voisivat toisi-

naan olla päiväkodillakin. Tässä esimerkiksi rollaattorin käyttö ei ole este. Tavoit-

teena on, että vanhuksista ja lapsista muodostuu parit, joita ohjaaja avustaa toi-

mintatuokioissa ja toimii tuokioiden alulle laittajana. Tärkeänä periaatteena pidän 

myös sitä, että molemmista yksiköistä yksi työntekijä osallistuu tuokioihin. Koska 

he tuntevat asiakkaansa, he voivat toimia ohjaajan apuna tarpeen tullen. Näin toi-

mintamalli tulee samalla tutuksi. 
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7.2 Mahdollisia etuja ja hyviä puolia toimintamallissa  

Ukkonen-Mikkola (2011, 39) toteaa, että lasten kanssa toimiminen voi luoda van-

huksille mahdollisuuden toimintaan, mikä on tarkoituksenmukaista ja mieluista. 

Tällainen toiminta voi alentaa eristäytyneisyyden tunnetta. Tarkoituksenani oli 

saada toimintatutkimuksessani tietoa, että miten yhteistoiminta sukupolvien välillä 

koetaan. 

Laadullisten kyselyideni vastausten pohjalta kävi esille se, että niin henkilökuntien 

kuin vanhempienkin mukaan tuokiot voivat lisätä vuorovaikutusta. Sukupolvien 

välinen kohtaaminen koettiin erittäin tärkeäksi. Toimintamallin uskottiin alentavan 

eristäytyneisyyttä ja auttavan ymmärtämään erilaisuutta. Läheisyyden ja yhdessä-

olon merkitys koettiin suurena. Positiivisena nähtiin myös se, että vanhus voi saa-

da mahdollisuuden muistella. Lapset voisivat puolestaan oppia vanhuksilta asioita 

ja tuoda vanhuksille iloa. 

7.3 Huomioitavat haitat ja riskit suunnittelussa 

Erilaisia toimintoja suunniteltaessa on vanhempien ja henkilökuntien mukaan 

huomioitava niin lasten kuin vanhustenkin yksilöllisyys. Ei siis pidä olettaa, että 

kaikki pitävät kaikesta. Toimintamallia suunnitellessani mukaan valitsin vain sellai-

sia toimintoja, joita mahdollisimman moni lapsista sekä vanhuksista oli toivonut.  

Yksilöllisyyteen liittyy vahvasti myös se, mihin toimintaan henkilö kykenee. Etenkin 

iäkkäillä henkilöillä voi olla esimerkiksi fyysisiä toimintakyvyn rajoitteita kunnossa, 

jotka tulee huomioida. Näitä ovat heikentyminen liikkumisessa, huonontunut näkö 

ja/tai kuulo, käytösoireet, muistisairaudet, äänekkyys, yllättävät toimet kuten äkilli-

nen lähelle tulo tai esimerkiksi heikentynyt puheen tuotto. Osa vanhuksista on 

mahdollisesti myös vuodepotilaita, mikä tulee toimintaa suunniteltaessa huomioi-

da. Lapsilla voi olla eroja siinä, miten he osaavat käsitellä esimerkiksi saksia tai 

millaisia liikkeitä jo pystyvät tekemään liikunnassa. Näihin liittyy vahvasti lapsen 
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oma ikä ja sen hetkinen kehitystaso. Vanhuksella ikä tuo myös erilaisia tekijöitä, 

joita pitää huomioida. Yhteistoiminnassa lapsi voi toimia askartelussa vanhuksen 

silminä ja vanhus lapsenkannustajana. Toisin sanoen auttamalla toinen toistaan 

voidaan saavuttaa jotain sellaista, mihin lapsi ei vielä yksin pysty tai mihin vanhus 

ei enää kykene. 

Henkilökuntien vastauksissa tuotiin esille, että ryhmän koon on myös oltava sopi-

va, että tilat ja ohjaajan aika riittävät kaikille. Tuokioiden on oltava myös riittävän 

mielenkiintoisia, että se on asiakkaille mieluisaa. Mahdollisina haittoina nähtiin, 

että miten löydetään yhteinen aika ja missä tavataan. Sitäkin vastauksissa pohdit-

tiin, että jos kaikki eivät tule paikalle. Esimerkiksi lapsilla on vapaapäiviä hoidosta. 

Osalla lapsista voi olla lisäksi pelkoja vanhusten suhteen. 

Haastatteluissa lapset eivät tuoneet esille vanhusten pelottavuutta vaan he 

enemmänkin pitivät vanhuksia ryppyisinä ja mukavina. Vanhukset puolestaan piti-

vät lapsia vilkkaina ja eloisina, minkä vuoksi he miettivät omaa jaksamistaan. Tär-

keää onkin suunnitella toiminta niin, että lapset ja vanhukset voivat tutusta toisiin-

sa ensin ja sen jälkeen toteutetaan toimintaa oman kunnon rajoissa jotain yhdes-

sä. Aina ei myöskään kaikkien tarvitse olla paikalla. Yhteisten tuokioiden ajankoh-

dat onkin sovittava yhdessä sekä ymmärrettävä, että välillä voidaan joutua hieman 

joustamaan yhteisen ajan löytymiseksi.  

7.4 Toimintamallin asettamat vaatimukset 

Henkilökunnan kyselyjen vastauksissa kerrottiin suunnittelun kannalta tärkeitä asi-

oita, jotka on tärkeää huomioida, että tuokiot sujuisivat mahdollisimman hyvin. 

Vastauksista tuli tietoa käytännön asioista kuten henkilökunnan läsnäolosta, tilois-

ta, ajasta sekä materiaaleista. Niitä tulee käyttää toimintamallin suunnittelun poh-

jana. 

Henkilökunnan läsnäolo tuokioissa on välttämätöntä, koska heillä on vastuu asiak-

kaistaan ja syvempi tuntemus asiakkaista yksilöinä. Tuttu henkilö tuo asiakkaille 

turvan tunnetta ja he tietävät asiakkaidensa kyvyt ja rajat parhaiten. Onkin siis hy-

vä kun tuokioissa on mukana yksi henkilö molemmista yksiköistä apukäsinä ohjaa-

jalle. Etuna toimintamallissa on lisäksi se, että myöhemmin toimintamallia hyödyn-
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nettäessä, tuokioihin mukaan tulevat henkilökunnan jäsenet ovat ne, jotka ohjaa-

vat tuokiot yhteistyössä. Lisäksi vastuu tuokioiden sopimisesta siirtyy toimintamal-

lin kokeilun jälkeen henkilökunnille, joten olisi hyvä nimetä vastuuhenkilöt yksiköis-

sä tähän sopimistehtävään. Vastuuhenkilöt voivat vuoron perään hoitaa sopimisen 

ja miettiä asiakkaidensa kanssa, että mitä seuraavaksi tehdään yhdessä. 

Toisena toimintamalliin liittyvänä haasteena tuotiin esiin, että yhteisen ajan löyty-

minen voi olla haastavaa. Kuitenkin joustamisella puolin toisin voidaan löytää so-

pivat hetket. Ruokailut ja lepohetket tuovat rytmiä molempien yksiköiden päivään. 

Paras aika kyselyn mukaan tuokioille oli aamupäivä kello 9-11 välillä ja iltapäivällä 

kello 14-15 välillä. Henkilökunnan mukaan ajankohdat on myös hyvä sopia hyvissä 

ajoin henkilökuntien kesken. Lapsiryhmissä mietitään viikko-ohjelmat usein hyvis-

sä ajoin ja vanhusten palvelukeskuksissakin on erilaisia tapahtumia. Kyselyiden 

tulosten perusteella tuokioiden kesto voi olla tunninkin yhteensä, jos lapset ovat 

isompia eli noin viisivuotiaasta ylöspäin ja vanhukset ikäänsä nähden hyväkuntoi-

sia. Toimivimmaksi tuokion kestoksi arvioitiin noin puoli tuntia, johon lisätään pääl-

le tuokioiden aloitus ja lopetus. Tällä tavoin lasten mielenkiinto ja jaksaminen säi-

lyy, kuten myös vanhusten.  

Toimintamallin kannalta oleellista on sopia se, että mistä saadaan materiaaleja 

yms. toimintaan. Esimerkiksi päiväkodeissa on aivan varmasti erilaisia pelejä, pal-

loja, roolivaatteita ja liikuntavälineitä, joita voidaan tuokioissa hyödyntää. Onkin siis 

hyvä käyttää jo olemassa olevia resursseja, ei tuokioista tule rahallista rasitetta 

yksiköille. Toisaalta sellaiset kuluvat materiaalit, kuten elintarvikkeet ja askartelu-

tarvikkeet, voidaan tarjota vuoron perään yksiköistä. Periaatteessa sekä vanhus-

ten viriketoimintaan että lasten varhaiskasvatukseen resurssoidaan jo muutenkin 

erilaisia materiaalikuluja riippuen siitä, mitä tehdään. 

Materiaalit ja aika voivat myös tietyissä tilanteissa aiheuttaa yhdessä erityisvaati-

muksia. Mikäli aiotaan esimerkiksi leipoa yhdessä, on syytä selvittää osallistujien 

allergiat ja miettiä sen mukaan, mitä leivotaan. Samalla on pohdittava aikatauluja. 

Esimerkiksi pullataikina vaatii kohoamisaikaa, joten sen voisivat lapset tai vanhuk-

set valmistaa jo aiemmin valmiiksi ja leivontatuokio olisi iltapäivällä. Näin taikina 

ehtii kohota ja tapaamiskerralla ehtii hyvin muotoilemaan sekä paistamaan pullat 

sekä nauttimaan ne yhdessä. Leipomistuokiot toimivatkin hyvin lasten välipalan tai 
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vanhusten kahvitusten yhteydessä. Tuokio voi toki hieman venähtääkin tilanteesta 

riippuen, mutta pääasia on se viihtyvätkö osallistujat tuokion parissa hyvin. 

Kysyin sekä lapsilta että iäkkäiltä toiveita toiminnan sisällöstä. Lapset toivoivat 

usein leipomista vanhusten kanssa. Suosituimpia olivat pullat ja keksit. Myös pelit, 

liikunta, askartelu ja leikit olivat suosittuja. Peleistä esille nousivat lautapelit sekä 

Uuno ja muistipelit. Vanhukset toivoivat hyvin samanlaisia asioita, kertoivat miten 

lapset nauttivat leipomisesta sekä toivoivat pelejä, joista esimerkkinä Afrikantähti. 

Liikuntasuorituksissa vanhukset toivoivat rauhallisempia asioita, kuten tuolijump-

paa ja lasten vastauksissa painottui vauhti, kuten juoksuleikeissä on. Rentoutuksia 

toivoivat silti sekä lapset että vanhukset. 

Vanhusten toiveena olivat laulut, joita lapset eivät oikeastaan tuoneet erityisemmin 

esille. Lapsille tärkeimpiä olivat leipominen, leikit, askartelu ja liikunta sekä pelit. 

Vanhuksetkin toivoivat erilaisia leikkejä, joita löytyi myös lapsilta muun muassa. 

kotileikkiä.  

Vanhuksille oli tärkeää päästä seuraamaan lasten touhuja sekä leikkimistä. Joihin-

kin toimintoihin he uskovat voivansa osallistua kun ne tehdään heille sopiviksi. 

Tuolijumppa ja rentoutus olivat liikuntalajeja, joihin vanhuksetkin ajattelivat voivan-

sa osallistua. Pallopelejä he ajattelivat voivansa katsella. Lautapeleistä Kimble ja 

Afrikantähti koettiin mieluisiksi pelivaihtoehdoiksi lasten kanssa. Askartelun voisi 

suunnitella vuoden aikojen mukaan. 

Vanhempien ja henkilökunnan kyselyistä kävi ilmi, että osa lapsista näkee omia 

isovanhempiaan jopa viikoittain ja osa muutaman kerran vuodessa. Toisaalta taas 

lasten isovanhemmat ovat vielä melko nuoria eli alle eläkeikäisiä, joten vanhusten 

palvelukeskuksen vanhukset olivat kunnoltaan lasten isovanhempiin verrattuna 

selvästi heikompia. Vanhukset kertoivat näkevänsä lapsia lähinnä kun päiväkodilta 

tullaan kylään, koska omat lapsenlapsetkin ovat jo melko isoja tai heillä ei ollut 

omia lapsia. 

Lasten vanhemmille ja henkilökunnalle tehdyissä kyselyissä lasten ajateltiin nautti-

van lauluista, peleistä, leikeistä ja leipomisesta yhdessä vanhusten kanssa. Askar-

telu, puutyöt ja juttelu nostettiin myös esille mieluisana asiana. Vanhoja satuja ja 

apuvälineisiin tutustumista pidettiin myös mielenkiintoisena lasten kannalta. Näitä 
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asioita tuli esiin myös lasten ja vanhusten haastatteluistakin, kuten on aiemmin 

mainittu. 

Vanhusten nähtiin henkilökunnan ja vanhempien mukaan pitävän luonnon huomi-

oimisesta ja ulkona puuhastelusta. Etenkin lasten kanssa juttelu sekä heidän seu-

raamisensa koettiin vanhuksille mielenkiintoisena. Lisäksi lasten kanssa mieluisaa 

tehtävää voisi olla leipominen, askartelu ja kädentyöt.  Luontoa tullaankin hyödyn-

tämään niin paljon kun sää sallii, koska ulkoilmassa voi touhuta yhdessä. Vanhuk-

set ja lapset toivovat leipomista ja askartelua, mikä tuli ilmi myös vanhempien ja 

henkilökunnan kyselyissä. Kädentaitoja kuten virkkaamista ei tullut esille haastat-

teluissa mainituissa toiveissa. 

7.5 Muuta erityistä huomioitavaa 

Kyselyissä päiväkodin henkilökunta korosti etenkin tuokioiden alun ja lopetuksen, 

niiden pitäisi olla aina samanlaisia. Vanhusten palvelukeskuksessa nostettiin esille 

tutustuminen. Esittelyä pidettiin hyvänä tuokion aloitustapana. Turvallisuuden tun-

teen kannalta molemmat ovat hyvin huomionarvoisia seikkoja, joita toimintamallin 

suunnittelussa on hyödynnetty. Tuokiot tulevat alkamaan esittelyleikillä ja päätty-

mään lorupussiin sekä kiitokseen, siinä välillä puolestaan toteutetaan jokin toimin-

ta. Vaikka kyselyissä nousikin esiin lasten ja vanhusten juttelemisen tärkeys, en 

aio juttelutuokiota erikseen pitää vaan toivon juttelun tapahtuvan luonnollisesti joka 

tuokion yhteydessä. 
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Erittäin hyvä näkökulma tuli ilmi vanhempien kyselyistä liittyen hygieniaan ja ter-

veyteen. Sekä päiväkodeissa että vanhusten palvelukeskuksissakin on välillä sai-

rasteluita, joten hyvä käsihygienia on tarpeen. Tavaksi tuokioissa otetaankin käsi-

en desinfiointi, mikä toisaalta on luonnollista. Monissa vanhusten palvelukeskuk-

sissa tämä on käytössä ja siitä muistutellaankin lappusilla. Hygienia- ja terveysasi-

oissa tärkeintä kuitenkin on tiedonkulku yksiköiden välillä: jos jommassa kummas-

sa yksikössä on esimerkiksi vatsatautiepidemia, on siitä kohtuullista ilmoittaa toi-

seen yksikköön ja yhdessä miettiä, että siirretäänkö tuokio toiseen kertaan. Pide-

tään siis huolta toisista tälläkin tavoin.  
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8 KUUDEN VIIKON OHJATTU OHJELMA 

Esittelen seuraavaksi keväällä 2014 lasten ja vanhusten haastatteluiden pohjalta 

muodostuneen ohjelmarungon (Liite 8). Siinä näkyvät lasten ja vanhusten toiveet 

siitä, mitä he haluaisivat yhdessä tehdä. Tarkastelen muodostamaani ohjelmarun-

koa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005 -oppaan sisällöllisten orientaa-

tioiden kautta. Lisäksi suhteutan toimintaa myös vanhusten toimintakykyyn. Tämä 

ohjelmarunko on vain yksi ehdotus tutkimustulosten käytöstä. 

Lapsille ominaisiin tapoihin kuuluu sisäiset orientaatiot, ne tapahtuvat huomaamat-

ta lapsen arjessa ja erilaisissa tilanteissa. Keskeisintä sisällöllisissä orientaatioissa 

on se, että tiedostetaan milloin on lapselle suotuisin ajankohta oppia ja omaksua 

tietoa jostakin aiheesta. Sisällölliset orientaatiot ovat välineitä, joiden avulla lapsi 

voi pikku hiljaa alkaa ymmärtämään, kokemaan, perehtymään monimuotoisiin il-

miöihin, joita maailmassa esiintyy. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 

27.) Onkin siis hyvä miettiä lapsen sen hetkistä tasoa, kun suunnittelee toiminta-

tuokioita, että se on myös varhaiskasvatuksellisesti lapselle hyödyllistä. 

8.1 Sisällölliset orientaatiot toimintamallissa 

Kuuden viikon ohjelmaan kuuluu noin 12 tapaamiskertaa. Jokainen tuokio alkaa 

esittelyleikillä ja päättyy lorupussiin sekä yhteiseen kiitokseen. Joka viikolla pyri-

tään käymään asioita läpi tietyn sisällöllisen orientaation mukaan.  

Eettinen orientaatio kulkee puolestaan lasten ja vanhusten mukana jokaisessa 

tuokiossa. Eettistä orientaatiota kohdataan päivittäin arkielämässä, joissa on tar-

peen muun muassa oikean ja väärän pohdinta, hyvä vai paha, totuus ja valhe – 

nämä ovat näkökulmia, jotka huomioidaan varhaiskasvatuksessa. Tarpeen on siis 

pohtia lapsen kanssa normi- ja arvokysymyksiä. Tähän liittyy niin oikeudenmukai-

suus, tasa-arvo, kunnioitus ja vapaus, joita pyritään käsittelemään päivittäin luon-

tevissa yhteyksissä. Näihin on tarkoituksena kiinnittää huomiota myös toiminta-

tuokioissa, kun pitää esimerkiksi odottaa omaa vuoroa tai miettiä asioita toisen 

kannalta. Pitää kuitenkin muistaa, että lapsen kehitystaso on otettava huomioon. 

Päivittäiseen elämään voi kuulua pelkoa, ahdistusta ja syyllisyyttä, näitä on siis 
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erityisen tärkeää käydä läpi lapsen kanssa. Näiltä pohtimisilta tuskin säästytään 

yhdessäkään tuokiossa ja eettinen pohdinta onkin vahvasti läsnä joka tilanteessa. 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 28-29.) 

Kysymykset uskonnosta ja elämän katsomuksesta liittyvät myös tähän, lapsen 

annetaan päivittäin ihmetellä, kysellä, pohtia tai olla hiljaisuudessa. Ne liittyvät lap-

sen uskonnollis-katsomukselliseen orientaatioon. Erilaisiin uskontoihin ja katso-

muksiin tutustutaan, jos ne ovat lasta lähellä. Jokaisella lapsella on oikeus siihen, 

että kasvattajat perehtyvät hänen uskontoonsa, tapoihinsa ja kasvatukseensa. 

Kasvattajat sopivat yhdessä vanhempien kanssa siitä, miten lapsen uskonnollis-

katsomuksellisen orientaation kanssa menetellään ja se kirjataan lapsen omaan 

vasuun. Toiminnassa ei pyritä rajoittamaan kenenkään uskonnollista vakaumusta, 

mutta ei myöskään tuomaan mitään erityisesti esiin. Luonnolliseksi tilanteeksi nä-

en sen, jos vanhus kertoo esimerkiksi vanhan rukouksen tai muisteluita joulukirk-

komatkoilta omasta lapsuudesta. Lapset voivat haluta tietää tästä lisää ja se voi 

herättää keskusteluja. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 29.) 

Eettistä tai uskonnollista sisällöllistä orientaatiota ei erikseen nostettu viikkotee-

moiksi. Etenkin eettisyys on koko ajan läsnä ja lapsille yhteistyö vanhusten kanssa 

edesauttaa ihmissuhdetaitojen kehittymistä. Tarpeen tullen voidaan tarttua myös 

lasta mietityttäviin uskonnollisiin asioihin, jos ne nousevat tuokioissa esiin. 

Seuraavaksi tarkastelen lähemmin teemoja, jotka toimintamallin viikko-ohjelmassa 

tulevat esille. Joka viikolla on käytössä oma teemansa kuuden viikon jakson aika-

na. Esittelen joka viikolle suunnitellut toiminnot ja tuon esille syyt, miksi juuri niihin 

on päädytty. 
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8.2 Viikkoteemoina sisällön orientaatiot 

Tutustumisen aika. Ensimmäinen viikko menee tutustumisessa eli nimien opette-

lussa sekä tutuksi tulemiseen. Lisäksi tutustutaan vanhusten käytössä oleviin apu-

välineisiin. Pyrkimys on saada kaikille mukava olo tuokioita varten. Toisesta viikos-

ta lähtien alkaa näkyä viikkoihin liitetyt teemat sisällön orientaatioittain.  

Luonnontieteellinen orientaatio. Toisen viikon aikana keskitytään luonnontie-

teelliseen orientaatioon; kuunnellaan ja kerrotaan yhdessä luontoaiheisia satuja 

sekä lapset voivat pelata pallopelejä ulkona, mitä vanhukset voivat katsella. Satu-

hetkellä viritytään kuuntelemisen ja kertomisen tilaan sytyttämällä kynttilä/led-

kynttilä. Liikuntahetken jälkeen on rentoutus, mutta ulkona ollessa on hyvä muis-

taa, että jos on kylmä tai muuten huono ilma, tuokio siirretään toiseen kertaan ja 

tehdään jokin muu juttu yhdessä. Luonnontieteellinen orientaatio kytkeytyy ulkona 

tehtävään toimintaan. Vaikka lapset olisivatkin pelaamassa pallopelejä ulkona, 

voidaan myös aikaa jättää luonnon ihmettelyyn. Aiheet voivat löytyä luonnontie-

teellisessä orientaatiossa lapsen lähiympäristöstä eli tässä tapauksessa vanhain-

kodin läheisestä puistosta, silloin voidaan esimerkiksi nähdä orava juoksemassa 

puuhun ja sitä voidaan havainnoida samalla. (Varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteet 2005, 28.)  

Matemaattinen orientaatio. Kolmannelle viikolle suunniteltu toiminta mukailee 

varhaiskasvatuksen etenkin matemaattista orientaatiota. Tälle viikolle on jo sijoitet-

tu tiiviimpää parityöskentelyä, kun toisten läsnäoloon on jo totuttu ja toiminta on 

luonnollisempaa. Tuolijumpassa liikkeet tehdään yhdessä, vanhus istuu tuolilla ja 

lapsi seisoo. Toisella tapaamiskerralla tällä viikolla otetaan esiin lautapelit, joita 

pelataan pienryhmissä tai pareittain riippuen pelin luonteesta. Lopuksi pelataan 

vielä lasten bingoa pelipäivänä. Matemaattista orientaatiota lapsella tapahtuu jo 

arkielämän tilanteissa. Se on vertaamista, päättelemistä ja laskemista tuttujen esi-

neiden tai asioiden avulla. Lautapeleissä lapset saavat päätellä tulevia pelinappu-

loiden liikutuksiaan sekä montako ruutua voidaan pelilaudalla liikkua. Ensimmäi-
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sen viikon tutustumistuokioissakin voidaan vertailla lasten ja vanhusten ikiä toisiin-

sa sekä keskustella aiheesta. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 27.)  

Historiallis-yhteiskuntatieteellinen orientaatio. Viikolla neljä toiminta suunnitel-

laan ajatellen historiallis-yhteiskuntatieteellistä orientaatiota. Vanhukset pääsevät 

muistelemaan erilaisten vanhojen esineiden avulla. He voivat kertoa niihin liittyviä 

tarinoita, mitä tulee mieleen ja lapset pääsevät kuulemaan vanhoista ajoista sekä 

tietenkin esineistä. Historiallis-yhteiskunnallinen orientaatio näkyy siinä, miten esi-

neet ja erilaiset dokumentit auttavat saamaan lapselle kuvaa nykyisyydestä ja 

menneisyydestä. Erilaiset kohteet ja nähtävyydet lapsen lähiseudulla ovat myös 

hyvä keino aikaansaada tätä tietämystä. Lapsen oma lähipiiri kuten vanhemmat tai 

esimerkiksi isovanhemmat ovat myös tärkeitä näkemyksen muodostamisessa. 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 28.) Tällä viikolla leivotaan myös 

yhdessä pullat ja ne nautitaan yhdessä saman pöydän ääressä.  

Esteettinen orientaatio. Viidennen viikon aiheet painottuvat esteettisen orientaa-

tion mukaisiin toimintoihin.  Viikolla askarrellaan pareittain ja toisella kerralla laule-

taan yhdessä vanhoja lastenlauluja. Yhdessä askarrellessaan lapsi ja vanhus voi-

vat tukea toisiaan. Lapsille laulut ovat mahdollisesti uusia, mutta vanhuksille ne 

voivat herättää muistoja. Esteettistä orientaatiota voidaan tarkastella muun muas-

sa havaitsemisen, kuulemisen ja näkemisen kautta, mutta toisaalta myös luomisen 

ja tuntemisen avulla. Siihen liittyy harmonisuus, kauneus, melodia ja rytmi, jännitys 

ja ilo sekä tyyli, joiden myötä lapsi saa erilaisia aistikokemuksia, tuntemuksia ja 

ylipäätänsä kokemuksia. Näitä haluan tuoda myös toimintamallissani esille askar-

telun ja laulamisen kautta, joita sekä lapset että vanhukset toivoivat. (Varhaiskas-

vatussuunnitelman perusteet 2005, 28.) 

Orientaatioiden koonti. Viikolla kuusi pyritään eri orientaatioita yhdistämään luo-

vasti. Silloin ollaan jo toivottavasti niin tuttuja, että lapsi ja vanhus uskaltavat leik-

kiä yhdessä. Tällä viikolla on toiseksi viimeinen tuokio, jolla on erilaisia leikkipistei-

tä jotka lapsi ja vanhus voivat yhdessä valita. Viimeisellä kerralla muistellaan yh-

teisiä hetkiä kuvien avulla. 
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9 KEHITYSIDEOITA KÄYTÄNNÖSTÄ 

Yhteistyökumppaneiksi toimintamallin luomiseen, testaamiseen ja kehittämiseen 

valikoituivat toisiaan lähellä sijaitsevat yksiköt Seinäjoella. Mukaan lähtivät Tikku-

vuoren päiväkoti ja Simunanrannan palvelukeskus.  

Lapset olivat viisivuotiaita ja heidän määränsä vaihteli eri tapaamiskerroilla, mutta 

kyseessä oli aina sama lapsiryhmä. Vaihtelua toi lasten läsnäolopäivien vaihtelu. 

Myös vanhusten määrä vaihteli tilanteen mukaan, he olivat pienkodin asukkaita. 

Testaamisen tarkoituksena oli toimintamallin kehittäminen. Lisäki pyrkimyksenä oli 

saada yhteistä toimintaa käyntiin päiväkodin ja vanhusten palvelukeskuksen välil-

le. Toistensa läheisyydessä sijaitseville yksiköille tämä olisikin ideaalia toimintaa 

sekä toivottua. 

9.1 Yhteistoiminnan valtaistava merkitys 

Yhteistoiminta voi valtaistaa asiakasryhmää tai ajattelutapoja. Toimintamallilla py-

rin saamaan uskoa aikaan vanhusten ja lasten yhteistoiminnan kannattavuudesta 

sekä valtaistaa asiakasryhmiä että ajattelutapoja. 

Yhteistoiminta voi olla hyvinkin valtaistavaa kun opetellaan yhdessä asioita. Usko 

omiin kykyihin ja pystymiseen voi parhaimmassa tapauksessa vahvistua. Henkilö-

kunnallekin se voi olla mahdollisuus nähdä, että tällainen toiminta voi olla mahdol-

lista resurssien näkökulmasta ja valmista ohjelmarunkoa on helppo muokata 

omanlaiseksi. 

Koko toimintamallin testaamisen ajan asiakkaita kannustettiin tekemään yhdessä 

asioita sekä ymmärtämään se, että asiat voi tehdä myös omalla tavalla. Jokaisen 

ihmisen kädenjälkikin on yksilöllinen ja tämän jäljen halusin ikuistaa testausjakson 

aikana. Jälki voi olla pieni tai suuri, kunnolla painautunut tai vain osittainen – tär-

keintä on kuitenkin ymmärtää, että jokainen on yhtä hyvä vaikkakin omanlaisensa 

yksilö.  
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9.2 Toteutus ja havainnot 

Kokeilin toimintamallia käytännössä syksyllä 2014 valtaistavassa harjoittelussa 

kuuden viikon pituisena jaksona. Tuokioita oli noin kaksi kertaa viikossa ja koko-

naisuudessaan ne kestivät noin tunnin, puoli tuntia oli keskimääräinen ohjatun 

toiminnan kesto. Käytin koko prosessin ajan apuna osallistuvaa havainnointia. 

Lapsia oli paikalla 6-10 kerrallaan ja vanhuksia oli paikalla 5-9. 

Jo ihan testaamisen alussa sain henkilökunnilta palautetta suullisesti, että tällainen 

toiminta on tärkeää. He toivoivat toiminnan myös jatkuvan tämän jakson jälkeen, 

mikä tuli jokaisen henkilökunnan jäsenen palautekyselystä esille. Päiväkoti ja van-

hainkoti olivat ainakin ajatuksissa pyrkineet luomaan yhteistyötä, mutta se oli jää-

nyt vähäiseksi ajan kanssa.  

” Se on intoa täynnä kuin pikku paketti” (Vanhus 3, kevät 2014.) 

Ensimmäisellä viikolla tuokiot pyörähtivät käyntiin mukavissa merkeissä. Kuulin 

henkilökunnilta, että osa lapsista oli jo tuokioita odotellut ja vanhuksistakin lasten 

näkeminen olisi mukavaa. Toivoin kaikilta avointa mieltä ja kokeilun intoa, mitä 

olikin. Ihan ensimmäisellä kerralla jutun irti saaminen oli hyvin ohjaajan, eli minun, 

vastuullani, etenkin lapsia ujostutti. Toisella tapaamiskerralla vanhukset hakivat 

kontaktia lapsiin ihan itsestään. Kaksi heistä kertoi apuvälineistä ja lapset ihmette-

livät niitä.  

”Voi ne (vanhukset) varmaan jumpata” (Lapsi 3, kevät 2014.) 

Toinen viikko vaati hieman joustamista, koska säätila ei sallinut pallopelejä ulkona. 

Neljännellä tapaamiskerralla päädyttiin jo parityöskentelyyn tämän vuoksi eikä se 

tuntunut yhtään liian aikaiselta. Parityöskentelyn voisi siis aloittaa jo aiemminkin. 

Lisäksi parityöskentelyssä kaikille lapsille ei riittänyt vanhuksia pareiksi, tässä koh-

taa teimme niin, että vaihdoimme lasten paikkaa välillä. Jos jotakuta lasta ujostut-

taa tai jännittää, niin tässä kohtaa voi tarkkailla miten muut tekevät. Se helpottaa 

mukaan menemistä. Näin kävi tuolijumpan kohdalla, jossa minulle kerrottiin tuoki-

on päätteeksi, että eräs lapsi jännitti eikä olisi halunnut osallistua. Sattumoisin tä-

mä lapsi jäi ensin pariksi toisen lapsen kanssa ja pääsi toimimaan vanhuksen 

kanssa yhdessä sen jälkeen ja oli innolla mukana. 
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Kolmannella viikolla meillä oli vain yksi tapaaminen ja pidimme pelipäivän, jolloin 

pelasimme lapsille sopivaa bingoa. Lapset sekä vanhukset intoutuivat pelistä ko-

vasti ja otimme uusintakierroksen. Pienet bingopalkinnot eli kiiltokuvat olivat kaik-

kien mieleen. Tuokio kesti kokonaisuudessaan tunnin ja intoa olisi ollut vielä 

enempäänkin eli tuokio, joissa pelataan voivat kestää hieman pidempään.  

Neljännellä viikolla oli myös ainoastaan yksi tapaamiskerta ja leivoimme pullaa, 

mikä toimi hieman muunnettuna tuokiona. Pienkodin väki oli tehnyt taikinan val-

miiksi ja leivoimme siitä heti alussa pullat, kun olimme esittäytyneet toisillemme. 

Vanhukset opettivat lapsia tekemään pullat ja tuokio herätti ihastusta. Vanhukset 

pääsivät leipomaan, mitä ovat joskus tehneet ennenkin ja toisaalta lapset innostui-

vat pullien tekemisestä. Tuokiossa riitti hymyä ja naurua sekä herkkuhetki pullien 

sekä mehun kera kruunasi kaiken. Paistumista odotellessa leikimme lorupussin 

kanssa ja juttelimme, mikä oli hyvä järjestys. Tunti oli tuokion kestona minimi ja 

sen kaikki jaksoivat. 

Viidennellä viikolla teimme yhtenä iltapäivänä käsikuvioita paperille ja kankaalle. 

Iltapäivä osoittautui päiväkodin päivärytmin kannalta hankalaksi ja kiireiseksi. Maa-

lauksiin meni n. puoli tuntia ja ilman apukäsiä olisi mennyt pidempään. Kehitys-

ideana olisi hyvä laittaa maalit esimerkiksi kertakäyttölautasille ja jokaiselle van-

hus- ja lapsi-parille omat pensselit. Näin he voisivat itse maalata toistensa kädet ja 

tuokio sujuisi ilman odotteluja. Aikaa olisi myös hyvä olla enemmän, ainakin 40 

minuuttia.  

Samalla viidennellä viikolla oli myös vanhojen esineiden katselua ja lastenlauluja. 

Esineet kiinnostivat lapsia kovasti ja vanhukset saivat kertoa niistä. Etenkin sirppi, 

kahvimylly, vanha valokuva-albumi ja puhelin olivat lasten mieleen. Tähän tuoki-

oon riitti n.40 minuuttia ja lapsista näki, kun oli syytä siirtyä seuraavaan esinee-

seen. Tuokio vaatii jonkin verran historiatuntemusta. 

Kuudennella viikolla oli yksi tapaamiskerta, jolloin yhteistoiminta päätettiin. Tästä 

kerrottiin tuokion aluksi ennen kuin nimet käytiin läpi. Lorupussi jätettiin tällä kertaa 

pois ja lapset saivat esitellä omat lelunsa vanhuksille. Sen jälkeen katselimme 

muistoja tuokioista läpi eli tehtyjä kädenjälkiä ja bingolappuja. Lisäksi katselimme 

yhdessä kuvia, joita tuokioiden aikana oli otettu. Sillä aikaa kun vanhuksille näytet-

tiin kuvia, saivat lapset leikkiä leluillaan. Vanhukset saivat seurata lasten touhuja, 
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kun odottivat omaa kuvien katseluvuoroa. Paras vaihtoehto olisi, jos saisi kuvat 

isommalle näytölle, tällä kertaa oli mahdollisuus vain kannettavan tietokoneen 

näyttöön. 

Käytössä ollutta viikko-ohjelmaa voi soveltaa ja käyttää jatkossakin, siihen saatiin 

toiminnalla vahvistusta sekä tuokioiden kestoihinkin. Tapaamiskerrat kerrankin 

viikossa ovat riittäviä. Oleellista on ensin tutustuminen toisiinsa ja sitten tiiviimpi 

yhteistoiminta lasten sekä vanhusten välillä.  

Tuokiot vaativat joka kertaa ennen noin 15-30 minuuttia esivalmisteluja. Viimeisten 

kertojen valmisteluun meni eniten aikaa. Niissä oli eniten järjestämistä, jotta asiak-

kaiden ei tarvitse tuokiossa odotella ja tuokio päästäisiin aloittamaan heti. Tarvik-

keet oli hyvä laittaa valmiiksi sekä tilat. Kaikkea ei aina kuitenkaan osannut enna-

koida, mutta näistä tekijöistä selviää juuri se, miten toimintaa voi kehittää jatkossa. 

Lisäksi koen ohjaajana, että yli viisi lasta ja viisi vanhusta alkaa olla melko suuri 

ryhmä. Suuri ryhmäkoko vaikuttaa ajankäyttöön ja ohjaaminen hankaloituu eli noin 

10 hengen ryhmä kokonaisuudessaan on helpompi hallita, jos tätä hoitaa yksin. 

Tuokioiden testaamisen aikana ja syksyisissä palautekyselyissä henkilökunta toi-

voi tuokioiden keston olevan maksimissaan tunnin. Lisäksi tuokioita voisi olla ker-

ran viikossa tai kahdessa viikossa. Näin se toimii parhaiten yksikön rutiinien kan-

nalta. Ajankohdallisesti aamupäivä on iltapäivää paremmaksi nähty ja se tuli tuoki-

oiden testaamisessakin ilmi. Aamupäivällä kiireettömyys on helpompi järjestää.  

Kesto vaihteli testaamisen aikana puolesta tunnista tuntiin. Tietyissä aiheissa ku-

ten peleissä ja leipomisessa tarvittiin pidempi aika, minkä asiakkaat jaksoivat hy-

vin. Lauluja ja leikkejä jaksettiin noin puoli tuntia ennen kuin vanhuksia alkoi väsyt-

tää tai lasten levottomuus kasvoi.  

Testaamisen aikana tärkeimpiä havaintoja olivat lasten ja vanhusten ilmeistä nä-

kyvä ilo sekä tyytyväisyys. Vanhukset totesivat usein ennen lasten tuloa, että taas 

ne lapset ovat tulossa ja tuokion jälkeen naurahtelivat, että tulipa hiljaista. Palau-

tehaastatteluissa vanhukset kertoivat lasten tuoneen vaihtelua ja piristäneen ole-

muksellaan. Lapset pitivät myös vanhusten kanssa olemisesta palautehaastatte-

luiden perusteella. Osallistumisesta lapset olivat kertoneet myös kotona ja nosta-

neet esille erilaisia asioita. Lapset olivat myös oppineet asioita esimerkiksi van-
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huudesta, käytöstavoista ja esimerkiksi erilaisista esineistä tuokioiden kautta, ni-

menomaan vanhuksilta. 

Lapset oppivat asioita vanhuudesta kuten heidän huonokuuloisuudestaan, näkö-

ongelmista ja apuvälineistä. He tottuvat olemaan vanhusten kanssa ja kynnys se-

kä jännitys vierailuilla alenivat. Jo neljännellä tapaamiskerralla suurin osa lapsista 

keskusteli rennosti ja he hakivat kontaktia vanhuksiin. 

” Aivan hyvä.. Lapsille tulisi sitten sellaista monenlaista, on monta las-
ta jollei oo mummaa eikä paappaa” (Vanhus 4, kevät 2014.) 

Vanhukset vaikuttivat nauttivan kun he saivat kertoa asioita lapsille. He ohjasivat 

lapsia muun muassa kohteliaisuuksiin ja opettivat asioita elämästä. Lapsia kiinnos-

ti kovasti vanhusten kertomat asiat muun muassa vanhoista esineistä ja miten lei-

votaan pullaa.  

Henkilökunnan palautekyselyissä tuotiin esille juuri sitä, miten lapset ja vanhukset 

juttelivat tuokiosta jälkikäteen. lloa ja intoa löytyi molemmista asiakasryhmistä, 

toimintamallin nähtiin tuovan vaihtelua arkeen. Vanhemmat toivat myös omissa 

palautekyselyissä esille sen, että lapset olivat pitäneet tuokioista sekä odottaneet 

niitä. Sukupolvien kohtaaminen nähtiin tärkeänä ja nostettiin esille sitä, miten mu-

kavaa lapselle voi olla vanhuksen kanssa olo. Yhdessäoloa arvostettiin etenkin, 

kun lapsella ei lähipiirissä ollut vanhuksia. 

Henkilökunnan palautekyselyissä näkyi jonkin verran aikataulutuksia esille nostet-

tuna. Yksiköissä on kuitenkin omat arkirutiinit, päivärytmi ja viikko-ohjelma. Voisi-

kin ajatella, että tuokioita voisi olla harvemmin esimerkiksi kerran viikossa tai kah-

dessa. Ehdottomasti parhaaksi nähtiin aamuaika, joka on päiväkodin toiminnan 

kannalta toimivin.  

Lapset ymmärtävät toimintamallin myötä, että vanhuksetkin ovat olleet lapsia ja 

tehneet samanlaisia asioita. Näistä asioista on keskusteltu yhdessä tätäkin toimin-

tamallia luodessa. Lapset olivat ennakkoluulottomia ja olivat tarpeen tullen van-

husten apuna, esimerkiksi heidän silminään”.  

Toimintamallissa näkyi, miten lapset ja vanhukset olivat yhteistyössä keskenään 

sekä auttoivat toisiaan. Vanhus saattoi auttaa lasta pullan tekemisessä pyöreäksi 
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ja lapsi auttaa ristikon tekemisen kanssa. Lapset alkoivat ymmärtää vanhuuteen 

liittyviä asioita ja huomattiin, ettei sitä olekkaan täysin erilainen, esimerkiksi silmä-

lasit voi löytyä lapselta ja vanhukselta. Toisaalta myös palautehaastatteluissa van-

hukset ihmettelivät, miten moniin asioihin lapset pystyivät erittäin helposti vaikka 

”pieniä” olivatkin. Toisaalta myös lapset sanoivat vanhusten pystyneen kaikkeen, 

jopa jumppaan. Kevään haastatteluissa tuokioiden sisältöjä suunniteltaessa esi-

merkiksi jumppaan ei ajateltu vanhusten pystyvän. Tuokioissa lapset huomasivat 

vanhusten kuitenkin jumppaankin voivan osallistua.  

Tuokiossa hyödynnettiin lapselle ominaisia tapoja. Niissä on ollut tutkimista, leik-

kiä, liikkumista ja taiteellista ilmaisua eri muodoissa. Ne ovat innostaneet lapsia 

mukaan. Lapset ovat saaneet olla mukana testaamassa ja kokeilemassa asioita, 

ihmettelemässä. Etenkin uudet asiat ovat kiinnostaneet ja vanhukset ovat saaneet 

kertoa esimerkiksi vanhoista esineistä. 

Toiminta kannattaa tehdä sellaiseksi, että sekä lapset että vanhukset pääsevät 

osallistumaan. Vanhuksille annetaan mahdollisuus kertoa muistoistaan ja koke-

muksistaan sekä jakaa tietämystään. Lapset puolestaan osaavat luonnostaan ky-

syä lisäkysymyksiä, koska tutkiminen on heille mieluisaa. Leikki on tärkeää ja sitä 

on hyvä yhdistellä esimerkiksi liikkumiseen ja taiteelliseen ilmaisuun kuten laula-

miseen. Etenkin pelit ja leipominen olivat lasten mieleen sekä yhteinen jumppa sai 

keskustelua aikaan lapsi-vanhus-parien välillä. 

Toimintamalli ei henkilökunnan palautekyselyjen vastausten perusteella jatku sa-

manlaisena vaan lapset tekevät noin kerran kuukaudessa tervehtimistyyppisiä vie-

railuja. Tämä on sinänsä harmillista, koska mallin myötä lapset oppivat vanhuksia 

nimeltä ja tutuksi tultua uskallettiin jo hieman keskustella sekä olla rennompia yh-

dessä.  

Toisaalta olen pohtinut idean jatkokäyttöä, jota tekisin itse varhaiskasvatuksessa. 

Innostusta aiheeseen itselläni löytyy ja saisin käyttää hyödyksi osaamistani, jota 

minulla on varhaiskasvatuksesta sekä vanhustyöstä. Näin itse toimintamallin tes-

taamisessa sen, mitä lapset ja vanhukset toiminnasta saivat. Hymyt ja iloinen ru-

pattelu kertoivat itselleni paljon. Asiakkaiden palautehaastatteluiden perusteella 

tuokiot nähtiin hyvinä ja mukavina, kaikille oli mieleen jäänyt jotakin.  
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Palautehaastatteluissa lapset ja vanhukset toivoivat ehdottomasti toiminnan jat-

kumista. Pientä harmitusta oli nähtävissä kun toiminta päättyi, vanhuksille oli tär-

keää lasten näkeminen ja heidän kanssaan vuorovaikuttaminen. Lapset puoles-

taan pitivät yhdessätekemisestä ja juttelusta. Lapset kertoivat oppineensa vanhuk-

silta asioita ja osasivat luetella esimerkiksi apuvälineitä, kun kysyttiin mistä tuoki-

oista he eniten pitivät. 

Vanhempien palautekyselyissä korostettiin toiminnan jatkuvuuden tärkeyttä. He 

toivat esille erilaisia syitä, muun muassa yksiköiden läheisen sijainnin, vaihtelun, 

ilon tuomisen ja sukupolvien välisen vuorovaikuttamisen. Testaamiseen osallistu-

neilla lapsilla ei myöskään kaikilla ollut isovanhempia ja palautehaastattelussakin 

tämä tuli lapselta julki. Hän piti siitä kun pääsi tekemään asioita vanhusten kanssa. 

Kaiken kaikkiaan yhteistoimintaa toivotaan enemmän ja toivon siihen suuntaan 

pikku hiljaa mentävän yhdessä toimintamallin kehittämiseen osallistuneiden taho-

jen kanssa. Tässä toimintamallissa on selvitetty ihan perusasioita liittyen sekä tuo-

kioiden järjestämiseen huomioitavista asioista lähtien, että itse tuokioiden pitämi-

seen. Pidän itse vahvana mahdollisuutena sitä, että lähden kehittämään tällaista 

toimintaa eteenpäin omassa työssäni mahdollisuuksien mukaan. 
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10  JOHTOPÄÄTÖKSET 

Toimintamallia testatessani havaitsin, miten vuorovaikutus ja yhteistyö kehittyivät 

lasten sekä vanhusten välillä. Tämän näki heidän ilmeistään, eleistään ja reaktiois-

taan. Vähitellen tapahtunut tutustuminen antoi uskallusta toimia yhdessä, kuten jo 

teoriaosuudessa uskoin käyvän.  

 

Palautehaastatteluissa sekä lapset että vanhukset toivat esille sitä, miten yhdessä 

tekeminen ja juttelu oli mukavaa. Lapset saivat vanhuksilta tietoa erilaisista asiois-

ta ja vanhukset nauttivat asioiden kertomisesta. He saivat muun muassa esitellä 

itselleen tärkeitä asioita esimerkiksi heidän menneisyydestään. Sirppi oli eräs asia, 

mistä lapset oppivat suoraan vanhukselta ja se koettiin mieluisana. Voisi siis näh-

dä, että tällainen vuorovaikutus antaa molemmille paljon. 

 

Kuten Lehtilän (2009) opinnäytetyössä, niin myös tässä tutkimuksessa, selvisi se 

miten yhteistoimintaa toivotaan lasten ja vanhusten välille. Hän oli tehnyt myös 

palautekyselyt lasten vanhemmille sekä henkilökunnalle. Lisäksi hän sai havain-

noista selville sen, miten merkityksellistä toiminta on lapsille ja vanhukselle. Oman 

tutkimukseni tulokset tukevat hänen väittämiään. Tulokset olivat hyvin samankal-

taisia, myös tässä tutkimuksissa tuotiin esille ilon saamista ja vaihtelua päiviin. 

Eniten iloa lapsille ja vanhuksille toi heidän mukaansa juuri yhdessä tekeminen 

toistensa kanssa, tämä tuli esiin Lehtilän ja oman tutkimukseni kanssa.  

 

Yhdessä tekeminen ja oleminen näkyi myös antavan lapsille käsitystä vanhuudes-

ta. Mallin edetessä lapset saivat kuulla vanhuksilta hyviä käytöstapoja eli kättelyn 

ja toisaalta lapset myös ymmärsivät vanhuuteen liittyviä asioita. Apuvälineet ja 

vanhuuteen liittyät erityispiirteet tulivat tutuiksi. Sekin alettiin ymmärtää, että lapset 

ja vanhukset pystyvät tekemään asioita yhä vaikkakin omalla tyylillään.  
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Toiminta oli suunniteltua sisällöllisten orientaatioiden mukaan ja joka orientaatioon 

liittyen tehtiin jotakin. Ne olivat hyvänä apuna viikko-ohjelman suunnittelussa ja 

näihin teemoihin oli sopivaa valita lasten sekä vanhusten toivomia aktiviteetteja. 

Voisi siis ajatella, että niitä voi käyttää jatkossakin suunnittelun apuna. 

 

Ukkonen-Mikkolan (2011) väitöskirjassa on myös vastaavanlaisia tuloksia havait-

tavissa. Sain selville samanlaisia seikkoja, mitä tuokioiden suunnittelussa tulee 

huomioida. Hän havaitsi havainnoistaan myös sen, miten lapset mielellään olivat 

vuorovaikutuksessa vanhusten kanssa ja siihen hakeutuivat. Myös oman tutki-

mukseni palautehaastatteluissa lapset nostivat parhaiksi asioiksi sen, kun he pää-

sivät juttelemaan vanhusten kanssa ja tekemään yhdessä. Huomasin myös omas-

sa tutkimuksessani sen, miten vanhuksella voi olla ennakkoasenteita itseänsä 

kohtaan. Ukkonen-Mikkola oli tämän tutkimuksessaan tuonut ilmi ja huomasin sen 

pitävän paikkansa. 

 

Tutkimuksessa nousi esiin myös ikäsyrjiviä käsityksiä, mutta toiminnan myötä 

huomattiin erilaisia asioita. Lasten käsitys vanhusten kyvyistä muuttuivat positiivi-

sempaan suuntaan ja vanhukset olivat ihmeissään kun ”noin pienet” pystyivät mo-

niin asioihin. Toisaalta sitä opittiin myös se, että asioita voi tehdä hieman eri taval-

la ja lopputulos voi olla toimiva.  

 

Sukupolvitoiminnan merkitystä on painotettu etenkin kylämummi- ja vaaritoimin-

nassa, aihetta ovat tutkineet Lipponen (2012) ja Huikkonen ym. (2010). Aiemmissa 

tutkimuksissa kylämummi- ja vaaritoiminnasta on tuotu esille sen merkitystä sekä 

lapselle että vanhukselle. Vanhukselle sen katsotaan tuovan tarkoituksen tunnetta 

ja lapselle oppimismahdollisuuksia toiminnan kautta. Testauksen aikana huoma-

sin, että väitteellä on perää. Vanhukset nauttivat kun saivat kertoa jostain itselleen 

tärkeästä asiasta tai keskustella lasten kanssa eri aiheista. Lapset puolestaan 

omaksuivat uutta tietoa  esimerkiksi sirpistä, jonka käytöstä vanhus kertoi. Toisaal-

ta lapset oppivat myös nimeämään apuvälineitä, joita vanhukset esittelivät.  
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Voisin siis hyvin nähdä vanhusten ja lasten yhteistoiminnan osana varhaiskasva-

tusta sekä vanhustyötä. Se tarjosi lapsille mahdollisuuden kasvaa eri sisällöllisten 

orientaatioiden osa-alueilla yhteistyössä vanhusten kanssa. Vanhuksille lasten 

kanssa touhuaminen toimi myös viriketoimintana ja teoriaosioissa esiin tuodut asi-

at saivat vahvistusta. Toiminta toi iloa ja yhdessäoloa molemmille osapuolille ta-

voitteellisen yhdessäolon merkeissä. Toisaalta se loi myös ymmärrystä siitä, mitä 

työskentely yhdessä vanhusten ja lasten kanssa merkitsee, mitä tulee tarkastella 

ja mitä se heille merkitsee. 
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11  POHDINTA 

Tutkimusetiikassa on huomioitu asiakkaiden itsemääräämisoikeus. Ketään ei toi-

mintaan ole pakotettu, mikäli kannustuksesta huolimatta ei halunnut esimerkiksi 

laulaa, niin se oli myös sallittua. Tutkimustuloksista ei pysty tunnistamaan myös-

kään ketään yksittäistä henkilöä. 

Lisäksi tutkimusetiikka kehittyi syksyn lupia ja kyselyjä kerätessä. Syksyllä laitoin 

mukaan automaattisesti kirjekuoret, joita keväällä kyselyyn osallistunut vanhempi 

toivoi. Näen tutkimusetiikan toteutuneen hyvin, koska anonyymiys on tilanteissa 

säilynyt ja tuokioiden aikana arvioin jatkuvasti tilannetta eettisesti. Ketään ei ikinä 

pakotettu osallistumaan ja asiakasta kunnioitettiin sekä tämän toiveita. 

Lapsille täytyi tuokioissa hieman muistuttaa rauhassa pysymisestä, koska tilanne 

on heille jännittävä ja joskin vieras. Toisaalta tilanteen rauhattomuus voi johtua 

siitäkin, että olo on jo tottuneempi. Palautehaastatteluista kävi kuitenkin ilmi, että 

vanhukset ja lapset eivät kokeneet tilannetta rauhattomaksi. Vanhukset kertoivat 

lasten olleen rauhassa ja käyttäytyneen hyvin. Näin ollen oma tunne tuokioiden 

rauhattomuudesta ja levottomuudesta ei kuitenkaan käynyt vahvasti ilmi osallistu-

neiden kokemuksista. Heille tuokiot olivat onnistuneita, mikä oli pääasia ja toisaal-

ta tuokioissa ei kuitenkaan kovin monia odottelua vaativia hetkiä ollut. 

Lapset tuntuivat erityisesti rauhoittuvan siinä vaiheessa kun alkoi parityöskentely 

vanhuksen kanssa. Heillä tuli keskustelua ja hymyjä näkyi, mikä olikin tarkoitukse-

na toiminnalle. Näitä hetkiä lapset ja vanhukset nostivat myös esille palautehaas-

tatteluissa. Hetket nähtiin tärkeinä ja ihan jo mehun sekä keksin nauttiminen yh-

dessä oli merkityksellinen kohta toimintamallin testaamisen aikana. 

Osana tavoitteita on myös saada lapsille ja vanhuksille uskoa omaan itseensä se-

kä toisiinsa. Intoa lapsilla ja vanhuksilla toimintaan on, mikä on toiminnan kannalta 

tärkeää. Toimintamallin tuokioiden sisältöjä suunnitellessani haastattelujen avulla 

huomasin, että etenkin vanhuksilla usko omaan toimintakykyyn ja jaksamiseen oli 

heikkoa. Tuokioissa pyrin huomioimaan sekä lasten että vanhusten ikätason, mikä 

toteutui hyvin. Kaikki huomioitiin yksilöinä ja vanhukset sekä lapset olivat työsken-

telyssä toistensa tukena ja apuna.  
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Pääosin tuokiot sujuivat hyvin vaikka aina parantamisen varaa onkin. Tuttuutta toi 

samanlainen aloitus- ja lopetustapa, joka vain viimeisellä kerralla hieman muuttui. 

Esimerkiksi lorupussi vaihtui lelujen esittelyyn ja yhteisen kiitoksen sanominen 

vaihtui kädestä pitäen kiitoksen sanomiseen henkilökohtaisesti. Palautehaastatte-

lun perusteella sekä lapset ja vanhukset kertoivat viihtyneensä tuokioilla ja aika ei 

käynyt pitkäksi. 

Ainakin päiväkodilla on mielenkiintoa kehittää ja jatkaa yhteistoimintaa vanhainko-

din kanssa. Lapsiryhmillä on omat osastonsa palvelukeskuksella olemassa jo van-

hainkodilla, joiden kanssa olisi tarkoitusta tehdä yhteistyötä. Nyt toivotaankin, että 

tästä voi olla apua toiminnan kehittämisen kanssa.  

Jatkoa toivottiin niin lasten, vanhusten kuin vanhempien sekä henkilökunnan puo-

lesta. Jokainen lapsi ja vanhus toivoivat, että tuokioita olisi vielä. Henkilökuntien 

osalta nähtiin, että toiminta on toivottua ja sitä olisi hyvä olla. Jatkumista toivoivat 

myös lasten vanhemmat, se nähtiin tärkeänä sekä lasten että vanhusten kannalta. 

Joka tuokion jälkeen mieleen on tullut jotakin kehitettävää. Esimerkiksi palautteen 

keruu heti tuokion jälkeen suullisena osallistujilta tuli huomattua tärkeäksi kehittä-

misen kannalta toisen tuokion yhteydessä. Kamera tuli myös tuokioiden myötä 

mukaan.  

Tuokioiden järjestämiseen on tärkeää saada aina joku sekä päiväkodilta että van-

husten palvelukeskuksesta. Henkilökunnan jäsenet tietävät parhaiten asiakkaansa 

sekä heidän erityistarpeensa. Lisäksi he tietävät materiaalit ja muut asiat, millä 

tuokio järjestyy. Lisäksi tuokioissa on erittäin tarpeellista saada molempien yksik-

köjen henkilökunnasta joku mukaan, koska järjestäminen on kaksin helpompaa 

eikä taakka ole liian raskas. 

Tällä kertaa henkilökunnan osallistuminen tuokioihin oli vähäistä. Toiminta ymmär-

rettiin molemmissa yksiköissä opiskelijan ulkoisena järjestämäksi vaikka tarkoituk-

sena oli kokeilla sitä, miten mallia voitaisiin ottaa käyttöön ja mitä se työntekijöiltä 

vaatii. Tähän olisi testauksen yhteydessä voinut kiinnittää paremmin huomiota, 

että henkilökuntaa olisi saanut paremmin osallistettua. Ohjaajana olisin voinut vas-

tuullistaa henkilökuntaa enemmän tuokioiden järjestämisessä ja ohjata heitä niitä 

pitämään ettei koko toiminta olisi ollut omilla harteillani.  
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Toimintamallia voidaan testata myös toisaalla ja kehittää eteenpäin. Tuokioiden 

sisältöjä ja paikkoja voidaan muokata sekä kestoa. Toisinaan tuokio voi venyä pit-

käksi, esimerkiksi pelatessa, leipoessa tai askarrellessa. Silloin lisäkädet eli esi-

merkiksi opiskelijat ovat hyvä apu ja näihin tuokioihin kannattaa varata ainakin tun-

ti.  

Tässä testauksessa tuli ilmi, että jokainen henkilökuntien kuudesta vastaajasta 

toivoi tuokioiden jatkuvuutta. Kesto nähtiin hyvänä, mutta tuokioita voisi olla kerran 

esimerkiksi kahden viikon välein. Aikataulullisesti tiheät tapaamiset ovat haasteell-

lisia. Toisaalta aamupäivä toimii myös aikataulullisesti parhaiten. 

Lapset ja vanhukset toivoivat lisää leipomista sekä mahdollisuutta vuorovaikutta-

miseen. Toiminta saisi kestää heidän mukaansa pidempäänkin. Sekä lapset että 

vanhukset pitivät tuokioiden kestoa hyvänä. 

Näen toimintamallin vahvuutena asiakaslähtöisyyden sekä miten sillä pyritään ka-

peuttamaan sukupolvien välistä kuilua yhteistoiminnalla. Mielestäni toimintaan 

osallistuvan on oltava aiheesta innostunut ja ennakkoluuloton, se vaatii vielä työtä 

ja hiomista. Kuitenkin sillä on mahdollista tuoda iloa ja vaihtelua asiakkaiden ar-

keen sekä ainutkertaisia vuorovaikutustilanteita.  

Jatkotutkimuksia ja kokeilujakin aiheesta saisi hyvin esimerkiksi henkilökunnan 

osallistamisen kautta. Miten heidät saisi aktivoitumaan ja innostumaan toiminnan 

järjestämisestä. Toisaalta heidän lähtökohtiaan ja omia ajatuksia tuokioiden oh-

jaamisista lapsille ja vanhuksille olisi hyvä selvittää. Lisäksi toimintamallin ajan 

jaksoa voisi pidentää ja kokeilla erilaisia tuokioita kuin mitä nyt. 

Tässä tutkimuksessa ei myöskään niin syvennytty yhteistoiminnan yhteisöllisyyden 

ja sosiaalisen pääoman mahdollisena lisääjänä. Sukupolvien välisellä vuorovaiku-

tuksella on mahdollisuus tähänkin ja se olisi mielenkiintoinen tutkimusaihe. Yhteis-

toiminta perustuu pari- ja ryhmätyöskentelyyn, joten se voisi hyvinkin vaikuttaa 

sosiaaliseen pääomaan ja yhteisöllisyyteen jollakin tavalla. 

Toimintamallina tämä on nyt uusi ja vaatii vielä jatkokehittelyä. Se toimii nyt perus-

runkona ja tietopakettina. Se on ohjenuora, jota tulee ja pitää soveltaa. Toivon, 

että lasten ja vanhusten yhteistoimintaa eri yksiköissä lisättäisiin pikku hiljaa, kos-

ka omien kokemuksieni mukaan se antoi paljon. Sekä lapset että vanhukset naut-
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tivat tuokioista ja sen heistä huomasi. Lisäksi positiivista palautetta tuli paljon niin 

henkilökunnilta kuin vanhemmiltakin. Ohjaajana oli hienoa huomata miten vuoro-

vaikutus kehittyi ja muuttui luontevammaksi lasten sekä vanhusten välillä. Koin 

toimintamallin muodostamisen monivaiheisena ja pitkänä prosessina, joka vaati 

itseltä yksin työtä tehdessä paljon. Olen kuitenkin kiitollinen, että mukaan lähtivät 

hyvät yhteistyötahot ja toimintamallin luominen mahdollistui. Tämä oli itselleni hy-

vin merkityksellinen työ ja antoisa kaikin puolin. 
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