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1 Johdanto 

 

 

”Jokainen ihminen on kohtaamisen arvoinen” (Pollari & Koppinen 2011, 

9). 

 

Toiminnallinen opinnäytetyömme käsittelee toimeksiantajamme kautta esille tul-

lutta tarvetta järjestää monikulttuurinen tapahtuma lapsiperheille. Joensuussa 

Rantakylän asuinalueella olevan päiväkodin pihapiirissä 1. syyskuuta järjestetty 

tapahtuma on opinnäytetyömme tuotos. Näin ollen pääpaino opinnäytetyöpro-

sessissamme on tapahtuman järjestämisessä. Tapahtuma oli nimeltään Lasten-

kulttuurit kohtaavat ja se kuvasi hyvin tapahtuman sisältöä, sillä onnistuimme luo-

maan tapahtumaan lapsille mieleisiä toimintapisteitä lastenkulttuureihin liittyen. 

Suoritamme molemmat varhaiskasvatuksen opintoja, joten opinnäytetyömme liit-

tyy varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksen lisäksi yhdeksi näkökulmaksi 

opinnäytetyöhömme halusimme monikulttuurisuuden, joka kiinnostaa meitä mo-

lempia opintojen aikana suorittamiemme harjoittelujen kautta. Halusimme opin-

näytetyömme aiheen olevan ajankohtainen ja hyödyllinen sekä meille että toi-

meksiantajalle. 

 

Monikulttuurisuus näkyy yhä enemmän myös lasten elämässä esimerkiksi me-

dian ja päiväkotiryhmien kansainvälistymisen kautta (Eerola-Pennanen 2011, 

233). Tapa, jolla mediassa, erityisesti televisio-ohjelmissa ja elokuvissa, käsitel-

lään monikulttuurisuutta vaikuttaa lapsen käsitykseen maahanmuuttajataustai-

sista ihmisistä. Lapsen elämässä olevien aikuisten mielipiteet aiheesta vaikutta-

vat kuitenkin lapsen käsitykseen suvaitsevaisuudesta ja erilaisuudesta mediaa 

enemmän. Tuomalla lapsen arkeen ja elämään positiivisia kokemuksia monikult-

tuurisuudesta mahdollistetaan hänen myönteinen asennoitumisensa monikult-

tuurisuutta kohtaan. 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää monikulttuurinen lapsiperhetapah-

tuma, joka on teoreettisesti perusteltu ja helposti toistettavissa. Tarkoituksena on 

myös nostaa esille lapsiperheille suunnattujen yhteisöllisten tapahtumien tarpeel-
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lisuutta. Opinnäytetyömme liittyy suurelta osin tapahtuman järjestämisen eri vai-

heisiin, eli siihen kuinka onnistunut tapahtuma voidaan järjestää. Suunnitteluvai-

heessa pyrimme osallistamaan lapsiperheitä sekä yhteistyökumppaneita tapah-

tuman sisällön suunnitteluun ja toteutukseen. Tapahtumassa halusimme koros-

taa mukavaa ilmapiiriä sekä ihmisten välistä kanssakäymistä. 

 

Toimeksiantajanamme on Joensuun kaupungin päivähoito. Opinnäytetyömme 

tuotoksena syntyneen tapahtuman järjestämistä on ollut tukemassa työryhmä, 

johon kuuluu Joensuun kaupungin varhaiskasvatuksen asiantuntijoita sekä Joen-

suun seudun monikulttuurisuusyhdistyksen ja Monikielisten perheiden yhdistyk-

sen jäseniä. Työryhmä oli havainnut tarpeen tapahtumalle jo aikaisemmin, joten 

rajasimme opinnäytetyössämme tarpeen kartoituksen tähän työryhmään, johon 

kuuluu yhteensä kymmenen henkilöä. Yhteistyön tavoitteena oli vastata heidän 

näkemään tarpeeseen järjestämällä tapahtuma, jonka merkityksellisyys on pe-

rusteltu tarpeen kartoituksella ja teoriatiedolla. Lisäksi tarkoituksena oli pohtia, 

kuinka toiminnan saisi jatkumaan ja laajentumaan pysyväksi toiminnaksi mahdol-

lisesti myös muille Joensuun asuinalueille. 

 

Raporttimme teoreettisessa osuudessa käsittelemme varhaiskasvatusta moni-

kulttuurisesta näkökulmasta, perhetyötä, osallistamista sekä kohtaamista. Li-

säksi määrittelemme kulttuuri-identiteetin ja lastenkulttuurin käsitteitä. Sen jäl-

keen esittelemme opinnäytetyömme aiheeseen liittyviä olennaisia opinnäytetöitä. 

Opinnäytetyömme prosessin kuvauksessa kerromme opinnäytetyömme työstä-

misen eri vaiheista. Pohdintaosuudessa kerromme tavoitteiden täyttymisestä, 

opinnäytetyömme tuotoksen merkityksestä sekä luotettavuudesta ja eettisyy-

destä. Näiden lisäksi tarkastelemme ammatillista kasvuamme ja joitakin kehittä-

misideoita jatkoa ajatellen. 
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2 Varhaiskasvatus 

 

 

2.1 Varhaiskasvatuksen määritelmä 

 

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan pääasiassa alle kouluikäisten kasvatuksellista 

vuorovaikutusta. Se luo perustan lapsen myöhemmälle kasvatukselle ja koulu-

tukselle. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, 

kehitystä sekä oppimista ja se muodostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen ko-

konaisuudesta. Varhaiskasvatuksessa kasvattajien tehtävänä on suunnitella toi-

mintaa ja rakentaa ympäristö, jossa näkyvät lapselle ominaisimmat tavat toimia 

eli leikkiminen, liikkuminen ja tutkiminen. (Kasvun kumppanit 2014a.) 

 

Jokaisella kunnalla on velvollisuus järjestää varhaiskasvatuspalveluja, joista 

olennaisimpia ovat päiväkotihoito, perhepäivähoito sekä avoin toiminta. Myös 

esiopetus, päivähoidon perhetyö ja ilta- ja aamupäiväkerhot ovat osa varhaiskas-

vatuspalveluita ja kaikki nämä palvelut luovat jatkumon varhaislapsuudesta kou-

luikään. Kunnat, yksityiset palveluntuottajat, järjestöt ja seurakunnat ovat varhais-

kasvatuspalveluita tuottavia tahoja. (Stakes 2005, 11.) Opinnäytetyömme pro-

sessissa ovat mukana Joensuun kaupungin päivähoidon henkilöstöä, järjestöjä 

sekä Rantakylän seurakunta, jotka kaikki tuottavat tai tukevat varhaiskasvatus-

palveluita. 

 

Varhaiskasvatus perustuu kolmeen keskeiseen kasvatuspäämäärään. Ensim-

mäinen kasvatuspäämäärä on henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistäminen, jossa 

olennaista on kunnioittaa jokaisen lapsen yksilöllisyyttä. Sillä luodaan perusta 

lapsen toimintaan ja kehittymiseen omanlaisenaan persoonana. Toinen pää-

määrä vahvistaa toiset huomioon ottavia toimintatapoja. Tällä tarkoitetaan sitä, 

että lapset oppivat huomioimaan ja välittämään toisista. Lapselle kehittyy positii-

vinen suhtautuminen itseensä, muihin ihmisiin sekä erilaisiin kulttuureihin, mikä 

luo edellytyksiä muodostaa yhteinen maailma. Kolmantena kasvatuspäämää-

ränä on lisätä itsenäisyyttä asteittain. Tämä tarkoittaa lapsen kykenemistä huo-
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lehtimaan itsestään ja läheisistään sekä tekemään päätöksiä kehitystasonsa mu-

kaisesti. (Stakes 2005, 13.) Näistä varhaiskasvatuksen päämääristä erityisesti 

toinen päämäärä oli pohjana toteuttamallemme tapahtumalle. 

 

 

2.2 Monikulttuurisuus varhaiskasvatuksessa 

 

Varhaiskasvatuksessa monikulttuurisen kasvatuksen tarkoituksena on lapsen 

sosiaalisten suhteiden ja suomalaiseen kulttuuriin tutustumisen tukeminen sekä 

suomen kielen opettaminen. Sen lisäksi, että lapsi kasvaa suomalaisen yhteis-

kunnan jäseneksi, hänen omaan kulttuuripiiriinsä kasvamista täytyy myös tukea. 

Vaikka perheillä on ensisijainen vastuu lapsen kulttuurin säilyttämisestä, täytyy 

varhaiskasvattajien olla kiinnostuneita lapsen kulttuurista, sen arvostamisesta 

sekä näkymisestä arjessa. Pohja lapsen monikulttuuriselle identiteetille muotou-

tuu varhaiskasvatuksen ja perheen yhteistyössä. (Kivijärvi 2011, 247–248.) Var-

haiskasvattajien on tiedostettava, etteivät perheet ole samanlaisia, eikä etnisellä 

tai uskonnollisella taustalla voida selittää kaikkea. Esimerkiksi sosiaalisilla ver-

kostoilla ja elämäntilanteella voi olla vaikutusta vanhemmuuteen tai lasten kehi-

tykseen. (Kuittinen & Isosävi 2013, 92.) 

 

Yksi suomalaisen varhaiskasvatuksen lähtökohta on YK:n lapsen oikeuksien so-

pimus ja sen periaatteet. Sopimuksessa lapsen oikeudet ovat määritelty koske-

maan kaikkia lapsia rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, kieleen tai muihin seikkoihin 

katsomatta. Tämä vaatimus lasten tasa-arvoisesta kohtelusta ja syrjinnän kieltä-

misestä on yksi sopimuksen kantavista periaatteista lapsen edun, lapsen oikeu-

den elämään ja lapsen mielipiteen huomioimisen rinnalla. (Eerola-Pennanen 

2011, 233.) Tasa-arvoa pidetään tärkeänä myös Joensuun kaupungin varhais-

kasvatussuunnitelmassa, jossa se on määritelty yhdeksi varhaiskasvatusta oh-

jaavaksi arvoksi (Joensuun kaupungin varhaiskasvatus- ja koulutustoimi 2012, 

6). Vaikka tapahtuma ei suoranaisesti ole varhaiskasvatussuunnitelman alaista 

toimintaa, ohjaavat varhaiskasvatussuunnitelmassa määritellyt arvot tapahtuman 

tavoitteita. 
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Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen mukaan varhaiskasvatuksen monikult-

tuurisuustyössä haasteena ovat arjen työtä tukevien rakenteiden puuttuminen. 

Tämä voi usein johtaa näkemykseen, jonka mukaan monikulttuurisuuskasvatus 

kuuluu vain maahanmuuttajataustaisille lapsille ja sen voi toteuttaa varsinaisten 

kasvattajien sijaan muu henkilöstö. Jokaisen kasvattajan vastuu toimia päiväko-

dissa monikulttuurisuuskasvattajana lisääntyy maahanmuuttajataustaisten lasten 

määrän lisääntyessä päiväkodin arjessa. Samalla lisääntyy vaatimus kasvattajien 

monikulttuurisuusosaamisesta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2007, 28.) 

 

Joensuun kaupungin varhaiskasvatus- ja koulutustoimen varhaiskasvatussuun-

nitelman tavoitteena on kehittää varhaiskasvatuspalveluita kokonaisuutena kai-

kille Joensuun kaupungin alueella asuville lapsiperheille. Suunnitelma ohjaa var-

haiskasvatuksen sisällöllistä kehittämistä sekä luo lähtökohtia laadun kehittämi-

seen tarkentamalla toiminnan järjestämisen perusteita. Varhaiskasvatussuunni-

telmassa maahanmuuttajataustaisten lasten tukemisen erityisenä tavoitteena on 

tasapainoinen kehittyminen ja yhteiskuntaan integroituminen. Lapsen eheän 

identiteetin rakentuminen ja oman kulttuurin tunteminen edellyttää varhaiskasva-

tukselta kulttuurin ymmärrystä toiminnan toteutumisessa. Suunnitelmassa maini-

taan yhtenä varhaiskasvatuksen haasteena eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lapsi-

perheiden tarpeisiin vastaaminen. Esimerkiksi venäjää äidinkielenään puhuvia 

lapsia on varhaiskasvatuksen piirissä paljon Joensuun itäisen sijainnin vuoksi. 

(Joensuun kaupungin varhaiskasvatus- ja koulutustoimi 2012, 3, 22.) 

 

 

2.3 Monikulttuurisuuskasvatus 

 

Monikulttuurisuus koskee nykyään myös lasten maailmaa. Päiväkodeissa on yhä 

enemmän maahanmuuttajataustaisia lapsia. Lisäksi etenkin media on muuttanut 

lasten elämää globaalimmaksi. (Eerola-Pennanen 2011, 233.) Monikulttuurisuus-

kasvatukseen erikoistuneen amerikkalaisen professorin J. A. Banksin mukaan 

monikulttuurisuuskasvatuksen tärkeimmäksi tehtäväksi ajatellaankin koulutuk-

sen uudistaminen. Uudistuksen tavoitteena on, että kaikki oppilaat omaksuvat ne 

tiedot, asenteet ja taidot, joita he tarvitsevat toimiakseen etnisesti ja rodullisesti 

monimuotoisessa maassa ja maailmassa. Monikulttuurisuuskasvatus voidaan 



10 
 

 

mieltää esimerkiksi etnisen sisällön ottamisena mukaan opetussuunnitelmaan, 

yrityksenä vähentää ennakkoluuloja, etnisten juhlien ja tapahtumien juhlistami-

sena tai oikeudenmukaisuuspedagogiikkana. (Banks 2006, 133.) Banksin ajatte-

lua voidaan soveltaa myös varhaiskasvatukseen, sillä monikulttuurisuuskasva-

tuksen tulisi alkaa mahdollisimman varhain. Pienten lasten aito kiinnostus ja en-

nakkoluulottomuus toisia ihmisiä kohtaan ovat hyviä lähtökohtia monikulttuuri-

selle tapahtumalle. Tällaisessa tapahtumassa voidaan aidon kohtaamisen avulla 

vaikuttaa ennaltaehkäisevästi negatiivisten ennakkoluulojen syntymiseen. 

 

Päivähoidossa työskentelevillä varhaiskasvattajilla saattaa olla käsitys, ettei mo-

nikulttuurisuuskasvatukselle ole tarvetta. Monikulttuurisuuteen liittyviä kasvatus-

toimenpiteitä kohdennetaan usein tiedostamatta maahanmuuttajataustaisiin lap-

siin ja heidän integroitumiseensa. Lisäksi voidaan ajatella, että monikulttuurisuus-

kasvatukselle on tarvetta vain tilanteissa, joissa kulttuuriryhmien välillä on ongel-

mia. Monikulttuurisuuskasvatus kuuluu kuitenkin kaikille lapsille ja sen tulisi olla 

mukana kaikessa toiminnassa. Jos valtakulttuurin lapsille opetetaan ainoastaan 

omaan kulttuuriin kuuluvia asioita, he jäävät paitsi monista kulttuurisista elämyk-

sistä. (Halme & Vataja 2011, 43–44.) 

 

Halmeen ja Vatajan mukaan monikulttuurisuuskasvatuksella on kaksi päätavoi-

tetta: edistää paremman itseymmärryksen saavuttamista sekä antaa kulttuurisia, 

etnisiä sekä kielellisiä kokemuksia. Etenkin rasismin, diskriminaation, ennakko-

luulojen ja stereotypioiden poistaminen on tärkeää. Kun päivittäin käsitellään ys-

tävyyttä ja kiusaamista, käsitellään samalla myös yhdenvertaisuutta ja suvaitse-

vaisuutta. Myös erilaisuuden käsitteleminen on mahdollista monikulttuurisuus-

kasvatuksen kautta. (Halme & Vataja 2011, 43–44.) Tasa-arvoinen vuorovaikutus 

eri taustoista tulevien ihmisten välillä on monikulttuurisen kasvatuksen pohja. Se 

edellyttää kuitenkin tiettyjä periaatteita ja arvostuksia, kuten suvaitsevaisuutta. 

(Puolimatka 2005, 79.) Tapahtuman järjestämisellä halutaan antaa mahdollisuus 

tasa-arvoiseen vuorovaikutukseen. Lisäksi kulttuuristen ja etnisten kokemusten 

saaminen avartaa jokaisen maailmankuvaa. 

 

Oman kulttuurinsa juhlissa maahanmuuttajataustaiset lapset ovat osaajia ja muut 

lapset voivat saada elämyksiä ja oppimiskokemuksia tällaisista tilaisuuksista. 
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Juhlien sisältönä voi olla esimerkiksi musiikkia, tanssia, ruokaa ja taidetta. (Halme 

& Vataja 2011, 47.) Erilaisiin kulttuureihin liittyvien asioiden, kuten leikkien, laulu-

jen ja ruokailutapojen jakaminen päiväkodissa kertoo työntekijöiden eri kulttuu-

rien arvostuksesta. Niiden jakaminen päiväkodin ja perheiden välillä rakentaa 

myös lapsen omaa maailmankuvaa turvallisesti. (Kalliala & Ruokonen 2009, 68.) 

Näin lapset voivat kokea heidän kulttuuriaan arvostettavan ja jakavansa sitä ys-

täviensä kanssa monikulttuurisuuskasvatuksen avulla. Nämä kokemukset voivat 

vahvistaa itsetuntoa ja lisätä ylpeyttä omasta kulttuurista. Samanaikaisesti voi-

daan myös rakentaa siltaa kulttuurien välille. (Halme & Vataja 2011, 47.) Kulttuu-

rien välisestä kanssakäymisestä hyötyvät molemmat osapuolet, sillä kaikilla vuo-

rovaikutukseen osallistuvilla on mahdollisuus antaa ja oppia. Oppimista voi ta-

pahtua hyvin arkisissa asioissa. 

 

Monikulttuurisuuskasvatuksen rinnalla käytetään myös käsitettä kansainvälisyys-

kasvatus. Opetusministeriön mukaan kansainvälisyyskasvatuksen tavoitteena on 

muun muassa tukea kansainvälistä ja kansallista kanssakäymistä ja kulttuurien 

välistä vuorovaikutusta sekä ohjata ihmistä maailmanlaajuiseen yhteisölliseen 

vastuuseen. Kansainvälisyyskasvatus ajatellaan prosessiksi, jonka avulla voi-

daan paremmin ymmärtää ja kunnioittaa erilaisuutta. Sen osa-alueita ovat esi-

merkiksi tasa-arvokasvatus, ihmisoikeuskasvatus sekä rauhankasvatus. (Ope-

tusministeriö 2007, 13.) Varhaiskasvatuksessa kansainvälisyyskasvatus näh-

dään eräänä toiminnan sisältöalueista. Kansainvälisyyskasvatuksen sisältöjä 

ovat päivähoidossa suvaitsevaisuus, yhteisvastuullisuus sekä erilaisuuden ja yk-

silöllisyyden kunnioittaminen. Usein kansainvälisyyskasvatuksen ajatellaankin 

kohdistuvan ainoastaan lapsiin ja nuoriin. Kuitenkin myös aikuiset ovat tärkeä 

kohderyhmä asennevaikuttamisessa, sillä aikuisten elämässä vallitsevat arvot ja 

asenteet heijastuvat heidän lapsissaan. (Myllymäki 2004, 22, 54–55.) 
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3 Ennaltaehkäisevä perhetyö 

 

 

Ajattelemme tapahtuman järjestämisen olevan myös osa ennaltaehkäisevää per-

hetyötä, sillä esimerkiksi Uusimäen (2005, 17) mukaan perhetyön olennaisia toi-

minta-ajatuksia ovat muun muassa varhainen tuki ja ennaltaehkäisy. Käsitteenä 

perhetyö on monisäikeinen, ja sitä voidaan käyttää monissa eri merkityksissä. 

Sitä voidaan kuvata esimerkiksi toimintaympäristön mukaan, kuten sosiaalitoi-

mien perhetyöksi, neuvoloiden ja päiväkotien perhetyöksi tai kolmannen sektorin 

perhetyöksi. (Rönkkö & Rytkönen 2010, 27.) Opinnäytetyömme prosessi liittyy 

toimeksiantajan kautta osittain päiväkotien perhetyöhön, mutta myös kolmannen 

sektorin perhetyöhön. 

 

Uusimäen (2005, 36) mukaan perhetyö on omalta osaltaan mukana kaikessa 

perheiden kanssa tehtävässä työssä. Perhetyötä voivat tehdä ammattilaisten li-

säksi muun muassa vapaaehtoiset; oleellisinta on työn perustelu lapsen edulla 

(Nätkin & Vuori 2007, 7–9). Perheiden elämästä esille tulleet tarpeet ovat perhe-

työn peruslähtökohta. Nämä tarpeet voivat liittyä esimerkiksi vanhemmuuden tu-

kemiseen tai perheen hyvinvoinnin lisäämiseen. Perhetyön muotoja ovat ehkäi-

sevä perhetyö, kriisiperhetyö sekä korjaava perhetyö. Ehkäisevällä perhetyöllä 

pyritään ensisijaisesti ylläpitämään ja lisäämään ihmisten hyvinvointia. (Rönkkö 

& Rytkönen 2010, 27, 32–33.) Perhetyön yleisenä tavoitteena on myös vaikuttaa 

lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn (Uu-

simäki 2005, 19). 

 

Jokainen perhe on jollain tavoin monikulttuurinen. Perheen vanhemmat tuovat 

omasta lapsuudestaan joko tiedostamattaan tai tietoisesti toimintamalleja tai nii-

den osia muodostamaansa perheeseen. Perhetyön avulla voidaan monin eri ta-

voin edistää vanhempia kasvattamaan lapsia esimerkiksi erilaisuuden hyväksy-

miseen. Perhetyö on hyvä väline kulttuurien kohtaamiseen, koska sillä on paljon 

eri toimintamuotoja. Kulttuurien kohtaamisessa kaikki osapuolet voivat oppia toi-

siltaan ja löytää siten myös uusia toimintatapoja. Yhtenä perhetyön keskeisenä 

haasteena pidetään sensitiivisten kulttuurikysymysten puheeksi ottamista. 

(Rönkkö & Rytkönen 2010, 150, 153–155.) 
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Ehkäisevän perhetyön työmuodot voidaan jakaa kolmeen eri vaiheeseen. Ensim-

mäisenä tuetaan perheitä saamaan arki sujuvammaksi antamalla neuvontaa ja 

opastusta sekä käyttämällä erilaisia tukimuotoja. Samaan aikaan pyritään tunnis-

tamaan todennäköisesti aluilla olevat ongelmat. Toisessa vaiheessa perhettä 

tuetaan ilmenneiden haasteiden selvittämisessä sekä luodaan heidän kanssaan 

toimintatapoja, jotka auttavat perhettä toimimaan ja selvittämään haittoja. Kol-

mannessa vaiheessa ehkäistään jo olemassa olevia haasteita aiheuttamasta uu-

sia ongelmia. (Rönkkö & Rytkönen 2010, 32.) Opinnäytetyömme tuotos tukee 

pääasiassa ensimmäistä vaihetta. Lapsiperheille järjestetty tapahtuma voi auttaa 

saamaan arkea sujuvammaksi muun muassa vertaistuella, jota muut vanhemmat 

voivat antaa tapahtumassa. 

 

Varhaiskasvatuksen perhetyössä perusajatuksena on tukea vanhempia arjessa, 

lasten kasvatuksessa sekä vanhemmuudessa huomioiden perheen omat voima-

varat. Varhaiskasvatuksen kentällä perhetyö tarjoaa matalan kynnyksen tukea 

ennaltaehkäisevästi. Työ voi olla muodoltaan ohjausta ja neuvontaa sekä yh-

dessä tekemistä. Varhaiskasvatuksen perhetyön asiakkuuteen ei vaadita lähet-

teitä tai lastensuojelun asiakkuutta. Perhetyö on varhaiskasvatuksen kentällä ver-

rattain uusi työmuoto, joten perheet eivät välttämättä ole tietoisia palvelusta. 

(Jaakkola 2012, 23.) 

 

 

4 Osallisuus kohtaamisen tukena 

 

 

Opinnäytetyössä pyrittiin vahvistamaan ihmisten keskinäistä kanssakäymistä 

osallistamisen avulla. Osallistamalla lapsiperheitä tapahtuman suunnitteluun 

mahdollistettiin vanhempien kohtaamista. Tässä luvussa tarkastelemme kohtaa-

misen ja osallisuuden käsitteitä. 
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4.1 Kohtaaminen 

 

Kohtaaminen tarkoittaa asettumista toisen ihmisen kanssa kasvokkain ja halua 

ihmisyyden ilojen ja kipujen jakamiseen. Kohtaaminen on usein hyvin luonnollista 

ja arkista kanssakäymistä. Kohtaaminen voidaan ajatella kanssakäymisen yti-

meksi. (Mattila 2007, 32–33.) Aito kohtaaminen luo mahdollisuuden oppia tunte-

maan toisen ihmisen. Tämä vaatii vastavuoroisuutta sekä kuuntelemista. Jokai-

sen kohtaamistilanteen takana on toive hyväksytyksi tulemisesta, mutta ihmisten 

omat kulttuuritaustat voivat luoda rajoituksia kohtaamiselle ja kommunikaatiolle. 

(Talib, Löfström & Meri 2004, 130.) Jokainen ihminen kokee tarvetta tulla näh-

dyksi ja kuulluksi. Edellytyksenä nähdyksi ja kuulluksi tulemiseen on toisen ihmi-

sen kohtaaminen ja kohdatuksi tuleminen. Onnistuneen kohtaamisen lähtökoh-

tina ovat positiivinen asenne ja kiinnostus toista ihmistä kohtaan. (Pollari & Kop-

pinen 2011, 126.) 

 

Nykyään ihmisillä on arjessaan paljon pinnallisia suhteita. Tapahtumat ovat vuo-

rovaikutuksen syventämiseen erinomainen paikka, sillä niiden ydin on aina ihmis-

ten välisessä kohtaamisessa. Arjen kiireiden keskelle tapahtumat voivat tarjota 

pysähdyspaikkoja, joissa toisten ihmisten kohtaaminen ja aitojen elämysten ko-

keminen on mahdollista. (Vallo & Häyrinen 2012, 21, 242.) 

 

Kun kulttuurit kohtaavat, tilanteeseen voi syntyä epävarmuutta yhteisen kielen ja 

samalla tavalla tulkittavan vuorovaikutuksen puute. Mikäli kohtaamisessa ei löy-

detä mitään yhteistä, voidaan toiseen ryhmään kuuluvat arvioida negatiivisesti. 

Ennakkoluulot kuitenkin vähentyvät ja suvaitsevaisuus kasvaa kulttuurisen vuo-

rovaikutuksen lisääntyessä. (Talib ym. 2004, 132–133.) Vuorovaikutuksessa 

haasteena voi olla itselle vieraan kulttuurin normien ymmärtäminen. Ihminen toi-

mii luonnostaan totuttujen arvojen ja käyttäytymistapojen mukaan. Toimiessaan 

tiedostamatta oman kulttuurin käyttäytymissääntöjen mukaan, ihminen voi joutua 

halveksituksi tai jopa uhatuksi vieraassa kulttuurissa. Näin ollen kaikkien osapuo-

lien avoimuus ja mielenkiinto uutta kohtaan ovat monikulttuurisessa ympäristössä 

toimimisen edellytyksiä. Lisäksi on tiedostettava oma ja muiden kulttuuri. (Frisk 

& Tulkki 2005, 7, 106.) 
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4.2 Osallisuus 

 

Osallisuus on yhdessä tekemistä, kokemista ja tiedon jakamista. Osallisuudessa 

vastavuoroisuus on ensiarvoista, jotta osallisuutta tapahtuu luontevasti. Osalli-

suus perustuu tietoon, joka on tasa-arvoista ja yhteistä, sekä joukkoon kuulumi-

sen tunteeseen ja kokemukseen. Osallisuuteen kuuluu myös mahdollisuus vai-

kuttamiseen sekä osallistuminen päätöksentekoon ja palvelujen suunnitteluun. 

Osallisuuden toteutuminen edellyttää kuulemista sekä kuuntelemista, aitoa kiin-

nostusta, yhteistä kieltä ja vertaistukea. (Kasvun kumppanit 2014b.) 

Yhdessä tekeminen voidaan nähdä yksinkertaisimmaksi osallistamisen muo-

doksi. Nimenomaan toiminnan avulla osallisuus voi konkretisoitua. Osallisuutta 

voidaan ajatella myös syrjäytymisen vastakohtana. (Rönkkö & Rytkönen 2010, 

51.) Käsitteet osallistaminen ja osallistuminen liittyvät vahvasti toisiinsa. Osallis-

tamisella tarkoitetaan mahdollisuuksien antamista, osallistumisella taas mahdol-

lisuuksien hyödyntämistä. (Toikko & Rantanen 2009, 90.) Tapahtumassa oli mah-

dollisuus sekä osallisuuteen että osallistumiseen. Osallisuus toteutui suunnittelu-

vaiheessa ja osallistuminen itse tapahtumassa. 

 

Lapsen osallisuus perustuu siihen, että lapsi itse on määrittämässä, toteutta-

massa sekä arvioimassa häntä koskevaa työtä. Hänellä on oikeus saada tietoa 

suunnitelmista, päätöksistä ja toimenpiteistä, jotka koskevat häntä itseään. Osal-

lisuuden avulla kuullaan lasta ja osoitetaan hänelle, että hänen mielipiteensä ovat 

arvostettuja. Aikuisen osallisuus taas voimaannuttaa, sitouttaa sekä lisää halua 

vaikuttaa ja toimia. Se antaa myös mahdollisuuden nähdä asiat lapsen näkökul-

masta. (Kasvun kumppanit 2014b.) 

 

Osallisuus voidaan jakaa eri ulottuvuuksiin, joita ovat muun muassa tieto-osalli-

suus, suunnitteluosallisuus sekä toimintaosallisuus. Tieto-osallisuudella tarkoite-

taan tiedon saamisen ja tuottamisen oikeutta. Sen toteuttaminen on helppoa esi-

merkiksi kuntalaisia tiedottamalla, asukkaita kuulemalla sekä kyselyihin vastaa-

malla. Suunnitteluosallisuudessa toteutetaan syvempää vuorovaikutusta kunnan 

ja kuntalaisten välillä esimerkiksi yhteissuunnittelulla. Toimintaosallisuudella tar-

koitetaan elinympäristössä tapahtuvaa kuntalaisten omaa toimintaa kuten talkoo-

voimin toteutettavaa palvelujen tuottamista. (Valtioneuvosto 2002, 4–5.) Näistä 
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osallisuuden ulottuvuuksista sekä tieto-osallisuus että toiminta-osallisuus voi-

daan nähdä liittyväksi myös tapahtuman järjestämiseen. Tieto-osallisuus tuli 

esille tapahtumassa kyselylomakkeiden kautta, kun taas vanhempien osallistu-

minen tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen on osaltaan toiminta-osalli-

suutta. 

 

Myös tapahtuman järjestämisessä kohderyhmän osallistaminen mukaan tapah-

tuman suunnitteluun on järkevää. Näin saadaan uusia ideoita sekä tapahtumia, 

jotka kiinnostavat haluttua kohderyhmää. Uusien tapahtumakonseptien syntymi-

nenkin on näin mahdollista. Ottamalla mukaan kohderyhmän jo suunnitteluvai-

heessa, voidaan lisätä yhteisöllisyyden tunnetta. (Vallo & Häyrinen 2012, 158–

159.) 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön laatiman valtion kotouttamisohjelman kokonaistavoit-

teena on edistää maahanmuuttajien suomalaiseen yhteiskuntaan osallistumista 

sekä väestöryhmien välistä vuorovaikutusta. Pyrkimyksenä on saavuttaa maa-

hanmuuttajien täysimääräinen yhteiskuntaan osallistuminen. Tämä tarkoittaa 

osallisuuden mahdollistamista kaikilla elämän osa-alueilla: taloudellisessa, sosi-

aalisessa, yhteiskunnallisessa, poliittisessa ja kulttuurielämässä. Osallistumisen 

mahdollisuus edistää maahanmuuttajan kotoutumista. Osallistuminen lisää esi-

merkiksi kulttuurin ja arvojen tuntemista sekä kantaväestön ja maahanmuuttajien 

välistä vuoropuhelua. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2012, 25–26.) 

 

 

5 Kulttuuri 

 

 

Kulttuurilla tarkoitetaan tapaa ajatella, tuntea sekä toimia. Kulttuuri koostuu asi-

oista, joista ihmiset nauttivat ja joita he ovat oppineet arvostamaan sekä usko-

maan. (Pollari & Koppinen 2011, 17–18.) Kulttuuri jäsentää ja määrittelee joka-

päiväistä elämää ja tapaa katsoa maailmaa. Sen voidaan ajatella tarkoittavan ih-

misten arkisia käytäntöjä, esimerkiksi ruokia ja juomia sekä pukeutumista, mutta 

myös vähemmän näkyviä asioita, kuten arvoja ja normeja sekä käsityksiä esi-
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merkiksi perheestä. Kulttuureita ei voi ajatella selvärajaisiksi yksiköiksi, vaan hen-

kilö voi kokea kuuluvansa useampaan eri kulttuuriseen ryhmään samanaikai-

sesti. (Huttunen, Löytty & Rastas 2005, 26, 29.) Kulttuuri-käsitteen laajuuden 

vuoksi siitä voidaan rajata pienempiä osa-alueita kuten kotikulttuuri tai koulukult-

tuuri, lastenkulttuuri tai aikuisten kulttuuri. Kulttuuri siirtyy vanhemmilta lapsille, 

mutta se myös uusiutuu ajan ja sukupolvien myötä. (Pollari & Koppinen 2011, 

18.) 

 

Monikulttuurisuus on nykyään tärkeä kysymys, vaikka ilmiönä se ei ole uusi suo-

malaisessa yhteiskunnassa. Jo aiemmin opettajat ja oppilaat ovat tulleet erilai-

sista sosiaalisista ja kulttuurisista taustoista. (Talib ym. 2004, 19.) Monikulttuuri-

suudella tarkoitetaan yksinkertaisimmillaan yhteiskunnassa rinnakkain eläviä, 

kulttuuriltaan toisistaan poikkeavia ryhmiä. Lisäksi monikulttuurisuudella voidaan 

Suomessa tarkoittaa käsityksiä ihanteellisesta yhteiskunnasta ja eri ryhmien vä-

lisestä yhteiselosta. Käsitteenä monikulttuurisuus voi kuitenkin olla ongelmalli-

nen, sillä se viittaa sekä asiantilaan että sen seurauksiin. Näiden lisäksi sillä voi-

daan suunnata tulevaisuuteen sekä asettaa tavoitteita ja ihanteita. (Huttunen ym. 

2005, 20–21.) 

 

 

5.1 Kulttuuri-identiteetti 

 

Kulttuuri-identiteetti on samaistumista kansalliseen tai etniseen kulttuuriin. 

Yleensä lapsi määrittelee itseään etenkin sukupuolensa tai perheensä kautta, 

mutta määrittelyä voi tehdä myös kulttuurin, uskonnon tai kielen perusteella. Kri-

teeri, jonka mukaan lapsi itseään määrittelee, vaihtuu tilanteiden mukaan eikä 

identiteetti ole näin koskaan valmis vaan jatkuvasti muuttuva asia. Identiteetti ja 

kulttuuri kytkeytyvätkin toisiinsa merkittävällä tavalla. Kun lapsen ymmärrys 

omista juuristaan ja perinteestään syvenee, hänen identiteettinsä vahvistuu. 

Lapsi, jonka identiteetti on vahva, on avoin uusille asioille. (Halme & Vataja 2011, 

11–12.) 

 

Kulttuuri-identiteetin kehittyminen alkaa lapsella lähiympäristöstä. Se vahvistuu 

koko ajan hänen yhteisönsä ja kulttuurinsa ehdoin vuorovaikutuksessa. Etenkin 
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se, kuinka lapsi määrittelee itsensä suhteessa muihin ihmisiin ja näkee itsensä 

yhtenä kokonaisuuden osana vaikuttaa hänen kulttuuri-identiteettinsä vahvistu-

miseen. Henkilön käsitys muun muassa omasta perheestään, kansastaan ja yh-

teisistä arvoista vaikuttaa hänen kulttuuri-identiteettiinsä. Vähemmistökulttuuria 

edustavan lapsen kulttuurikuvan laajenemisessa on erilaisilla kasvatusinstituuti-

oilla ratkaiseva merkitys. Lapsen tullessa päiväkotiin tai kouluun hänen kulttuuri-

identiteettinsä rakentumista koetellaan. Lapsi voi esimerkiksi olla ainoa kulttuu-

rinsa tai kielensä edustaja. Identiteettiä koettelee esimerkiksi lapsen joutuminen 

tilanteeseen, jossa hänet koetaan vieraaksi ja hän itse kokee vierautta (Paavola 

2007, 31–33). Tätä voidaan estää tekemällä yhteistyötä kodin ja päiväkodin vä-

lillä identiteetin ja itsetunnon kehittämiseksi (Kalliala & Ruokonen 2009, 68). 

 

Kulttuuri-identiteetin vahvistamista tehdään pienien asioiden avulla. Lapsilla tämä 

tarkoittaa ympäristöä, jossa saa leikkiä, osallistua oman arkensa rakentamiseen 

ja olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa omana itsenään. Päiväkodissa kult-

tuuri-identiteetin vahvistamista voidaan toteuttaa esimerkiksi ryhmäleikin, metsä-

retkien, yhdessä leipomisen ja syömisen sekä perheiden yhteisten elämyksellis-

ten tapahtumien kautta. Elämykselliset tapahtumat lisäävät alueen yhteisölli-

syyttä ja luovat neutraalin kohtaamistilanteen, johon perheiden on helpompi osal-

listua. Näin mahdollistetaan perheiden välinen vuorovaikutus sekä kommuni-

kointi. (Lahtinen 2014, 178.) Nykyisessä yksilökeskeisessä yhteiskunnassa luon-

nollisia kohtaamisia tapahtuu vähemmän. Asuinalueilla ei välttämättä tunneta 

naapureita, eikä yhteisöllisyyttä ole. Tapahtumat voivat vahvistaa yhteisöllisyyttä 

helposti lähestyttävällä tavalla. 

 

Kulttuuri-identiteettiin vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi media, kirjallisuus 

sekä taide, mutta ensisijaisesti identiteettiä rakennetaan ja vahvistetaan vuoro-

vaikutuksessa toisten ihmisten kanssa (Collier 2006, 56). Lapsen kulttuuri-identi-

teetin vahvistumista tukee monikulttuurinen työyhteisö, jossa eri taustoista tulevat 

työntekijät auttavat lasta kasvamaan osaksi elämäänsä kuuluvia kulttuureita. Li-

säksi kulttuuri-identiteettiä edistää oman äidinkielen ylläpitäminen. (Kivijärvi 

2011, 253–254.) Maahanmuuttajataustaisen henkilön identiteetin uudelleen-

muokkauksessa valtaväestön asenteilla on merkittävä rooli. Asenteilla vaikute-

taan muun muassa siihen, mitkä asiat ovat sallittuja, ja mahdollistuuko vai 
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estyykö koulutukseen ja työelämään osallistuminen. (Talib ym. 2004, 35.) 

 

 

5.2 Lastenkulttuuri 

 

Lastenkulttuuri on käsitteenä laaja-alainen. Usein sillä tarkoitetaan aikuisten lap-

sille tekemää kulttuuria, kuten lastenlauluja tai lastenkirjoja. Käsitettä käytetään 

myös kuvailtaessa lasten ja aikuisten yhteistä tekemistä, kuten hiekkalinnoja, ker-

tomuksia tai kilpailuja. Kolmas vaihtoehto käsitteen käytölle on lasten itsensä 

tuottama kulttuuri, mutta dokumentoinnin ollessa aikuisten vastuulla se jää usein 

tekemättä. (Karlsson 2013.) 

 

Monissa lapsille suunnatuissa kulttuurituotteissa välittyy käsitys eriarvoisuu-

desta. Esimerkiksi vanhoissa lastenlauluissa, peleissä ja satukirjoissa käytetään 

stereotyyppisiä ja kielteisiä kuvauksia muista kansoista. Myös uusista kulttuuri-

tuotteista voidaan löytää eriarvoisuutta. Lastenkulttuuriin kuuluu edelleen Kuka 

pelkää mustaa miestä -leikki sekä Musta Pekka -pelikortit, vaikka niistä onkin yri-

tetty poistaa rasistiset ilmaukset. Vaikka usein tällaiset leikit, pelit ja kuvat ajatel-

laan harmittomiksi, uusintavat ne kuitenkin rasistisia ajattelutapoja. (Rastas 2008, 

257.) 

 

Suomalaisessa yhteiskunnassa valtaväestöön kuulumattoman lapsen voi olla 

vaikea löytää kasvuympäristöstään onnellista, aktiivista ja tasa-arvoista esiku-

vaa, johon hän voisi samaistua. Vaikka monikulttuurisuus on alkanut lisääntyä 

esimerkiksi kirjallisuudessa, yhteiskunnan muutokset jätetään huomiotta valta-

osassa uusistakin lastenkirjoista. Rasismin, erilaisuuden ja epätasa-arvon käsit-

teleminen on kuitenkin lastenkulttuurin tuotteissa tärkeää. (Rastas 2008, 258.) 

 

 

6 Aiemmat opinnäytetyöt ja tutkimukset 

 

 

Perehtyessämme sosiaalialalla tehtyihin toiminnallisiin opinnäytetöihin, huoma-

simme niiden usein liittyvän oppaisiin tai työmenetelmien kehittämiseen. Joitakin 
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toiminnallisia monikulttuurisuuteen liittyviä tapahtumia on kuitenkin toteutettu 

opinnäytetöiden tuotoksina. Esimerkiksi Laura Törmä-Husseinin ja Jonna Pitkä-

sen (2009) Keidas arjen keskellä -opinnäytetyö keskittyy tarkastelemaan moni-

kulttuurista multisensorista menetelmää erityisesti oman kulttuurin tukemisen ja 

kansainvälisyyskasvatuksen näkökulmasta. Menetelmällä haluttiin vahvistaa 

kulttuurien tuntemusta sekä tukea maahanmuuttajien kulttuurista identiteettiä. 

Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa oli mukana monikulttuurisesta taus-

toista olevia äitejä. Toimintaa toteutettiin kolmena eri päivänä. 

 

Toisessa aihepiiriimme liittyvässä sosiaalialan opinnäytetyössä Sonja Niemelä ja 

Mirka Känsälä (2012) toteuttivat Kohti suvaitsevampaa maailmaa -projektin. Pro-

jekti toteutettiin päiväkotiryhmille suunnattuna tapahtumana, jossa käsiteltiin su-

vaitsevaisuutta ja kiusaamista toiminnallisin menetelmin seitsemällä eri toiminta-

pisteellä. Toiminnassa tuotiin esiin konkreettisia keinoja suvaitsevaisuuden ja kiu-

saamisen käsittelemiseen lasten kanssa. Kohderyhmä opinnäytetyössä oli 4–5-

vuotiaat lapset kasvattajineen. 

 

Lähihoitajaopiskelijoiden Koistisen, Myöhäsen ja Virolaisen (2010) tekemässä 

opinnäytetyössä aiheena oli kahden rajakulttuurin kohtaaminen Etelä-Karjalassa. 

Aihetta tarkasteltiin venäläistaustaisten lasten päivähoidon kannalta. Opinnäyte-

työn tarkoituksena oli selvittää miten venäläistaustaisten lasten kulttuuritausta 

näkyy päivähoidon käytännön työssä Etelä-Karjalan alueella. Sen lisäksi opin-

näytetyössä selvitettiin millaiset valmiudet henkilökunnalla on ollut kohdata mo-

nikulttuurisia perheitä ja miten niitä valmiuksia voisi kehittää. 

 

Näistä opinnäytetöistä saimme ideoita omaan prosessiimme. Esimerkiksi ensim-

mäisessä opinnäytetyössä korostuneen osallisuuden ja toisessa opinnäyte-

työssä toteutetut toimintapisteet halusimme liittää omaan opinnäytetyöhömme. 

Sen lisäksi omassa opinnäytetyössämme halusimme kulttuurien esittelemisen si-

jaan korostaa kulttuurien kohtaamista, sillä ajattelimme sen olevan luonnollisempi 

ja tehokkaampi keino monikulttuurisuuden tekemiseen arkipäiväiseksi. Kolman-

nessa opinnäytetyössä tuli esille, kuinka tärkeää olisi tuntea erilaisia kulttuureita, 

jotta eri kulttuuritaustaisten henkilöiden kanssa toimiminen onnistuu. 
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Helsingin kaupungin tietokeskus on tutkinut suomalaisten maahanmuuttajiin liit-

tyviä asenteita ja niissä näkyviä muutoksia vuosien 1987–2007 välillä. Tutkimuk-

sen mukaan Itä-Suomessa asenteet ulkomaalaisia työnhakijoita ja pakolaisia 

kohtaan ovat muuta Suomea varautuneempia (Jaakkola 2009, 22, 30.) Näin ollen 

voidaan ajatella monikulttuurisuuskasvatuksen ja monikulttuurisen kohtaamisen 

mahdollistamisen olevan erityisen tärkeää Itä-Suomen alueella. 

 

 

7 Opinnäytetyön lähtökohdat 

 

 

7.1 Opinnäytetyön tavoite ja tarkoitus 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää monikulttuurinen lapsiperhetapah-

tuma, joka on teoreettisesti perusteltu ja helposti toistettavissa. Opinnäytetyön 

tarkoituksena on myös nostaa esille lapsiperheille suunnattujen yhteisöllisten ta-

pahtumien tarpeellisuutta. Opinnäytetyön tuotokseksi valikoitui toiminnallinen ta-

pahtuma, jonka suunnitteluun ja toteutukseen osallistettiin lasten vanhempia. Ta-

pahtuman järjestämisen idea syntyi toimeksiantajan yhteyshenkilön kanssa käy-

dyissä keskusteluissa. 

 

Opinnäytetyömme tuotoksena syntyi Lastenkulttuurit kohtaavat -tapahtuma, 

jonka tarkoituksena oli vahvistaa lapsiperheiden keskinäistä kohtaamista Ranta-

kylän alueella. Opinnäytetyömme tuotoksen tarkoituksena oli myös ehkäistä ja 

vähentää erilaisuuteen ja muihin kulttuureihin kohdistuvia ennakkoluuloja. Lisäksi 

halusimme luoda perheille mahdollisuuden tavata muita alueen lapsiperheitä 

sekä viettää aikaa yhdessä positiivisessa ilmapiirissä. 

 

 

7.2 Työryhmä ja yhteistyökumppanit 

 

Toimeksiantajanamme toimi Joensuun kaupungin päivähoito (liite 1). Osallis-

tuimme päivähoidon henkilöstöstä ja monikulttuuristen järjestöjen jäsenistä koos-
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tuvaan työryhmään. Työryhmä perustettiin vuoden 2013 lopulla, eri tahojen ha-

vaittua tarpeen monikulttuuriselle toiminnalle. Lisäksi nähtiin tärkeänä tehdä yh-

teistyötä yli sektorirajojen. Yleisesti työryhmän havaitsemat tarpeet liittyivät mo-

nikielisyyteen, erilaisten kulttuurien tutuksi saamiseen sekä työntekijöiden amma-

tillisuuteen kohdata monikulttuurinen lapsi (Pikkarainen 2013). Työryhmä järjesti 

huhtikuussa 2014 keskusteluillan monikielisyydestä, jossa luennoitsijana toimi 

alan asiantuntija. Sen jälkeen esille nousi ajatus järjestää toiminnallinen tapah-

tuma, jossa myös lapset itse voisivat olla osallisina. Keskusteluillalle ja toiminnal-

liselle tapahtumalle työryhmä suunnitteli jatkoa muun muassa työntekijöiden mo-

nikulttuurisuusosaamiseen liittyvän koulutuspäivän muodossa. 

 

Osallistuimme työryhmän palavereihin jo ennen keskusteluiltaa, jonka jälkeen oli 

luontevaa miettiä meidän opinnäytetyömme tarkoitusta. Työryhmän palaverit jär-

jestettiin pääasiassa Joensuun kaupungin varhaiskasvatuksen tiloissa. Tapahtu-

man kohderyhmä oli Rantakylän alueen lapsiperheet, koska tällä alueella tarve 

oli erityisesti havaittu. Yhteistyökumppaneita opinnäytetyössämme oli Rantaky-

län seurakunta, Lähiötalo, Martat sekä Pelastakaa Lapset Ry. Osa yhteistyö-

kumppaneista osallistui tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen, osa tuki ta-

pahtuman järjestämistä kustantamalla kotakahvipisteelle tarjottavaa sekä kerta-

käyttöastioita. 

 

 

7.3 Monikulttuurisen tapahtuman tarve 

 

Tarve monikulttuuriselle toiminnalle oli yksi lähtökohta työryhmän perustamiselle. 

Työryhmän jäsenet olivat omissa työtehtävissään havainneet tarpeen ja näkivät 

asiaan vaikuttamisen tärkeänä. Näin ollen emme kokeneet tarpeelliseksi suurem-

paa tarpeen kartoitusta vaan rajasimme sen työryhmän jäseniin, jotka ovat alan 

asiantuntijoita sekä tuntevat Joensuun seudun varhaiskasvatuksen piirissä esiin-

tyvät haasteet. Toteutimme kartoituksen työryhmälle kyselylomakkeella (liite 2) 

sekä perehtymällä heidän aikaisempien palaveriensa muistioihin. Kyselyn vas-

tauksista korostui erityinen tarve Rantakylän alueen päivähoidossa, sillä maa-

hanmuuttajataustaisten lapsiperheiden lukumäärä on tällä alueella merkittävä. 
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Kyselyn vastauksista ilmeni, että tarvetta on erityisesti ruohonjuuritasolla tapah-

tuville kohtaamisille ja myönteisille vuorovaikutustilanteille. Ruohonjuuritasolla ta-

pahtuvan toiminnan kautta luodaan perusta yhteiskunnallisen tavoitteen, syrjäy-

tymisen ja rasismin ehkäisemisen, saavuttamiseen. Konkreettisesti tarve on ha-

vaittavissa vuorovaikutuksessa perheiden ja päiväkodin työntekijöiden kanssa. 

Kyselylomakkeessa tuli esille seuraavasti: 

 
-- Tapaan paljon vanhempia, joiden elämässä ei ole aitoja kontakteja 
muihin lapsiperheisiin. Pidän erittäin tärkeänä, että me ammattilaiset 
luomme näitä mahdollisuuksia. 
 
Näistä teemoista jutellaan paljon alueeni päivähoidossa, koska näitä ti-
lanteita tulee esiin päivittäin. 
 

Työryhmän palaverimuistioissa tarvetta on tarkasteltu lasten tasavertaisen koh-

telun, vanhempien tunteman turhautumisen ja syrjinnän pelon sekä lapsen edun 

näkökulmasta. Lastensuojelun piirissä toteutettu tapahtuma Venäläiset äidit ja 

lastensuojelu on tuonut esiin samanlaisten tapahtumien järjestämisen tarpeelli-

suuden päivähoidon puolella. Hyödylliseksi koetaan myös tiedon jakaminen ja 

ymmärryksen lisääminen eri kulttuureista puolin ja toisin. (Pikkarainen 2013.) 

 

Meidän tehtävänämme oli järjestää lapsiperheille toiminnallista tekemistä, joka 

painottuisi eri kulttuurien kohtaamiseen. Työryhmän kanssa pohdimme, että ta-

pahtumamme olisi yksi osa heidän suunnittelemaansa suurempaa kokonaisuutta 

ja jatkoa jo alkaneelle monikulttuurisuuskasvatukselle. Myöhemmin toimintaa 

olisi mahdollisesti tarkoitus laajentaa myös muille Joensuun alueen päiväkodeille. 

Tarkastelemme tätä raportissamme myöhemmin, kun pohdimme jatkotutkimus-

mahdollisuuksia. 

 

Joensuun kaupungilla on monikulttuurisuuteen liittyviä teemoja kansainvälisyys-

strategiassaan sekä Kulttuurisesti monimuotoistuva Joensuu -ohjelmassaan. 

Opinnäytetyömme tuotoksena syntynyt tapahtuma tuki osaltaan näiden ohjel-

mien tavoitteita. Hammar-Suutarin & Koposen laatimassa ohjelmassa on nostettu 

esille tarve lisätä erilaisten asukasryhmien luonnollisia kohtaamistilanteita. Ohjel-

massa eräänä painopisteenä tulee esille myös töihin tulevien perheiden viihty-

vyys. Huomiota tulee kiinnittää esimerkiksi avoimeen ja monimuotoiseen toimin-

taympäristöön vapaa-ajantoiminnoissa, sillä se edesauttaa perheiden viihtymistä 
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ja Joensuuhun kotoutumista. (Hammar-Suutari & Koponen 2007, 11–13.) Joen-

suun kaupungin kansainvälisyysstrategian mukaan Joensuu on keskikokoiseksi 

suomalaiseksi kaupungiksi verrattain kansainvälinen. Tavoitteena on strategian 

mukaan lisätä kansainvälisyyttä esimerkiksi kannustamalla joensuulaisia arkielä-

män kansainvälistymiseen. (Kaupunginvaltuusto 2010, 8.) 

 

Vahvistaessamme Rantakylän alueen lapsiperheiden kohtaamista pyrimme edis-

tämään myös Valtion kotouttamisohjelmassa esillä olevaa tavoitetta kaikkien 

asukkaiden välistä vuorovaikutusta ja lähiverkostoja tukevasta suomalaisesta 

asuinyhteisöstä. Asuinalueilla ja niiden tarjoamilla palveluilla on merkittävä rooli 

syrjäytymisen vähentämisessä. Lisäksi asuinalueet ovat tärkeässä asemassa 

kulttuurien välisen kohtaamisen edistämisessä. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2012, 

31.) 

 

 

7.4 Toiminnallinen opinnäytetyö 

 

Opinnäytetyömme on toteutettu toiminnallisena opinnäytetyönä. Airaksisen ja Vil-

kan (2004, 9) mukaan toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena voi olla esimer-

kiksi ohjeistaa, opastaa tai järjestää tapahtuma ammatillisella kentällä. Toteutus-

tapa toiminnallisessa opinnäytetyössä voi olla muun muassa näyttely, tapah-

tuma, kirja, opas tai kotisivut. Käytännön toteutuksen ja sen raportoinnin yhdisty-

minen yhdeksi kokonaisuudeksi on toiminnallisessa opinnäytetyössä tärkeää. 

 

Opinnäytetyössämme on joitakin toimintatutkimuksen piirteitä, kuten osallistami-

nen, käytännönläheisyys ja reflektiivisyys. Toimintatutkimus hylkää kaksivaihei-

sen lähestymistavan, jossa tutkija ensin toteuttaa tutkimuksen ja tästä erillisessä 

vaiheessa työntekijät soveltavat tuotettua tietoa toimintaansa. Varhaiskasvatuk-

sen kentällä toteutettu toimintatutkimus sisältää usein päiväkotityöntekijöiden, 

vanhempien ja lasten osallistumisen tutkimuksen suunnitteluun ja toteutukseen. 

Tällöin toimintatutkimus on demokraattista ja osallistavaa. (Roberts-Holmes 

2014, 78–79.) Reflektiivisyys on omien ajatusten, kokemusten ja itsensä tarkas-

telemista uudesta näkökulmasta. Reflektiivisyyden avulla pyritään kehittämään 

toimintaa. Toimintatutkimuksen syklissä reflektointia tehdään uutta toimintatapaa 
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suunnitellessa ja toteuttaessa sekä sen päätyttyä. Reflektoinnin pohjalta syntyy 

uusi, parempi toimintatapa. (Heikkinen 2007, 33–35.) 

 

Opinnäytetyömme prosessissa tavoitteisiin pyrkiminen näkyi jatkuvana reflektoin-

tina. Pohdimme esimerkiksi tiivistä aikataulua, joka asetti omat haasteensa ta-

pahtuman toteuttamiseen haluamallamme tavalla. Arvioimme prosessin aikana 

resurssejamme ja muokkasimme suunnitelmaamme vastaamaan esimerkiksi 

ajallisten resurssien asettamia rajoituksia. Tuotoksen suunnitteluvaiheessa 

muokkasimme suunnitelmaamme myös työryhmältä saamamme palautteen poh-

jalta. Osallistamisen näkökulmaa pyrimme toteuttamaan opinnäytetyössämme 

suunnittelemalla järjestämämme tapahtuman yhdessä lapsiperheiden kanssa. 

Vallon & Häyrisen (2012, 158–159) mukaan osallistamalla kohderyhmän mukaan 

suunnitteluun saadaan tapahtumasta kohderyhmälle kiinnostava ja vahvistetaan 

yhteisöllisyyden tunnetta. 

 

 

7.5 Käytetyt menetelmät 

 

Sovelsimme opinnäytetyössämme tiedonhankinnan menetelminä kyselyloma-

ketta sekä havainnointia. Projektinhallinnan elementtejä opinnäytetyössämme 

olivat muun muassa aikataulutus sekä tiimityö. Osallistamisen menetelmänä käy-

timme pääosin dialogia tapahtuman sisällön suunnittelussa. 

 

 

7.5.1 Tiedonhankinnan menetelmät 

 

Kyselylomake on perinteinen aineistonkeruumenetelmä. Kyselyn muotoa voi-

daan vaihdella kohderyhmän ja kyselyn tarkoituksen mukaan. (Valli 2007, 102.) 

Kyselylomakkeessa voidaan hyödyntää avoimia tai strukturoituja kysymyksiä. 

Avoimet kysymykset voivat tuottaa hyvin laajan vastausaineiston. Lisäksi avoimet 

kysymykset tuovat strukturoituja kysymyksiä enemmän esille erilaisia vaihtoeh-

toja. Työntekijöitä voidaan pyytää vastaamaan kyselylomakkeeseen Internetin 

välityksellä perinteisen paperisen kyselylomakkeen sijaan. (Kananen 2012, 124–

125.) Kyselylomakkeet voivat olla joko vapaamuotoisia tai muodollisia (Kerzner 
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2013, 282). Toteutimme kyselylomakkeen työryhmän jäsenille tapahtuman tar-

vetta kartoittaaksemme. Lähetimme kyselylomakkeen heille sähköpostilla sekä 

muistutimme vastaamisesta palaverissa. Kymmenestä työryhmän jäsenestä 

neljä vastasi kyselylomakkeeseen. Lisäksi toteutimme tapahtumaan osallistujille 

kyselylomakkeen palautteen saamiseksi. 

 

Havainnointia voi suorittaa sekä strukturoimattomana että strukturoituna. Struk-

turoimattomassa havainnoinnissa tutkijan ei tarvitse rajata havainnointiaan vaan 

hän havainnoi tilanteen kokonaisuutta. Havaitsemiaan asioita ei ole aina mahdol-

lista kirjoittaa saman tien, jolloin näkemänsä ja kuulemansa reflektointi vähintään 

saman päivän aikana on tärkeää. Strukturoidussa havainnoinnissa keskitytään 

johonkin ennalta määriteltyyn ilmiöön. (Roberts-Holmes 2014, 100–101.) Havain-

nointia tapahtui erityisesti tapahtumassa. Olimme suunnitelleet etukäteen mihin 

kiinnitämme erityisesti huomiota. Näitä asioita olivat muun muassa vanhempien 

välinen vuorovaikutus, lasten keskinäinen kanssakäyminen sekä tapahtuman il-

mapiiri. Reflektoimme havaintojamme yhdessä sekä kirjasimme huomioita ylös 

heti tapahtuman jälkeen. 

 

 

7.5.2 Projektinhallinnan menetelmät 

 

Työelämästä saadun opinnäytetyöaiheen myötä on mahdollista oppia projektin-

hallintaan liittyviä elementtejä kuten aikataulutettua toimintaa ja tiimityötä. Lisäksi 

työelämälähtöinen opinnäytetyöaihe tukee opiskelijan ammatillista kasvua takaa-

malla muun muassa aiheen ajankohtaisuuden. (Airaksinen & Vilkka 2004, 17.) 

Projektinhallinta tarkoittaa resurssien suunnittelua, organisointia, ohjausta sekä 

johtamista määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Projektinhallinnalla pyri-

tään siis hyödyntämään olemassa olevia resurssien paremmin. Lisäksi projektin-

hallinnan avulla voidaan vastata nopeasti yhteiskunnallisiin muutoksiin. Projek-

tinhallinnan menetelmiksi voidaan liittää myös esimerkiksi havainnointi ja kysely-

lomakkeet. (Kerzner 2013, 2–4, 282.) 
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Projektinhallinnan elementtejä tuli opinnäytetyömme prosessissa selkeästi esille. 

Esimerkiksi toiminnan aikatauluttaminen, tehtävien jakaminen sekä yhteistyö-

kumppaneiden kanssa kommunikoiminen olivat tärkeitä osia projektinhallinnasta. 

Lisäksi käytimme suunnitteluvaiheessa SWOT-analyysia, jonka avulla tiedos-

timme tapahtuman järjestämisen haasteet ja mahdollisuudet. Nämä projektinhal-

linnan elementit edistivät ammatillista osaamistamme; esimerkiksi aikataulutta-

misen myötä koimme vastuuntunnon lisääntyneen. Projektinhallinnan menetel-

mät näkyivät myös resurssien pohdintana. 

 

 

7.5.3 Osallistamisen menetelmät 

 

Vanhempien osallistaminen tapahtuman suunnitteluun tapahtui pääasiassa ai-

don dialogin kautta. Aito dialogi pohjautuu neljään perusajatukseen: kunnioitta-

miseen, kuuntelemiseen, oman äänensä esille tuomiseen sekä liian nopeista joh-

topäätöksistä pidättäytymiseen (Järvensivu, Nykänen, Rajala 2014). Tapahtu-

man järjestäjinä kerroimme millaista tapahtumaa olimme hahmotelleet, mutta tie-

toisesti emme halunneet vaikuttaa tarkemmin tapahtuman sisältöön vaan van-

hemmat saivat tuoda omat ideansa esille. Tapahtuman sisällön suunnitteluun ja 

toteutukseen osallistuneet vanhemmat huolehtivat myös oman toimintapisteensä 

materiaaleista sekä toiminnasta käytännössä. 

 

Tapahtumassa osallistaminen ja osallistuminen linkittyivät toisiinsa. Järjestämällä 

tapahtuman annoimme mahdollisuuden osallistumiseen ja osallistumalla ihmiset 

hyödynsivät tätä mahdollisuutta. Kotakahvipisteellä osallistuminen voidaan 

nähdä sosiaalisena, kun taas saappaanheittopisteellä osallistuminen oli toimin-

nallista. 
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8 Opinnäytetyöprosessi 

 

 

Opinnäytetyöprosessimme koostuu ideointi-, suunnittelu-, toteutus- ja päättämis-

vaiheista. Tuotoksen eli tapahtuman suunnittelu ja toteutus tapahtui osana opinn-

näytetyöprosessia. Havainnollistamme opinnäytetyöprosessiamme Salosen 

(2013, 20) mallia mukaillen (liite 3). 

 

Reflektointi, opinnäytetyöpäiväkirjan kirjoittaminen sekä työryhmän palavereihin 

osallistuminen olivat osana prosessin jokaista vaihetta. Työryhmä kokoontui noin 

kerran kuukaudessa pääasiassa Joensuun varhaiskasvatuksen tiloissa. Reflek-

tointia ja päiväkirjan kirjoittamista teimme aina opinnäytetyötä työstäessämme 

sekä yksin että yhdessä. Lisäksi koko prosessin ajan osallistuimme kerran kuu-

kaudessa opinnäytetyölukupiiriin, jossa saimme palautetta ohjaavilta opettajil-

tamme sekä lukupiiriin osallistuneilta muilta opiskelijoilta. 

 

 

8.1 Ideointi ja tavoitteiden asettelu 

 

Opinnäytetyöprosessimme alkoi syksyllä 2013 opinnäytetyön ideapaperin kirjoit-

tamisella. Ideapaperille hahmottelimme toiveemme ja alustavat ideamme opin-

näytetyötä kohtaan. Joulukuussa 2013 pohdimme opinnäytetyön aihetta ja mah-

dollista toimeksiantajaa tarkemmin. Halusimme varhaiskasvatukseen ja monikult-

tuurisuuteen liittyvän aiheen, mutta ajattelimme aiheen rajautuvan tarkemmin toi-

meksiantajan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Tammikuussa 2014 otimme yh-

teyttä eri päiväkoteihin, mutta kiinnostuksemme ei kohdannut heidän tarpeitaan. 

 

Helmikuussa 2014 otimme yhteyttä Joensuun kaupungin varhaiskasvatuksen 

perhetyön työntekijään, jonka tapasimme maaliskuussa. Hänen kanssaan kes-

kustellessamme totesimme heidän tarpeensa vastaavan kiinnostustamme. Kes-

kustelimme yhteyshenkilömme kanssa mahdollisista aiheista, joista myöhemmin 

valikoitui tapahtuman järjestäminen syksyllä. Tähän vaihtoehtoon molemmat 

osapuolet olivat valmiita ja kiinnostuneita sitoutumaan. Huhtikuussa osallis-

tuimme työryhmän palavereihin ja heidän järjestämäänsä keskusteluiltaan, joka 
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omalta osaltaan vastasi monikulttuuriseen toimintaan liittyvään tarpeeseen. Kes-

kusteluilta järjestettiin Joensuussa Rantakylän asuinalueella sijaitsevassa päivä-

kodissa, ja se painottui asiantuntijaluentoon monikielisyydestä. Näin ollen seu-

raavan tapahtuman toivottiin olevan luonteeltaan toiminnallinen. 

 

Keväällä ryhdyimme asettamaan tapahtumalle tavoitteita. Iiskola-Kesosen (2004, 

9) mukaan tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyys on suurempi, kun ne on 

mietitty huolellisesti. Tavoitteita määritellessä on pohdittava muun muassa miksi 

ja kenelle tapahtuma tehdään, miten tapahtuman vastuut ja velvollisuudet jakau-

tuvat sekä onko tavoitteena tehdä tapahtumasta jatkuva. Myös jäsenistön akti-

voiminen sekä paikkakunnan elävöittäminen voivat olla tapahtuman tavoitteita. 

(Iiskola-Kesonen 2004, 9.) Tapahtumamme tavoitteeksi muodostui lopulta saman 

asuinalueen perheiden tuominen yhteen yhdessä tekemällä sekä sen myötä eri-

laisuuteen ja muihin kulttuureihin kohdistuvien ennakkoluulojen ehkäiseminen ja 

vähentäminen. Tarkoituksena oli myös luoda positiivinen ilmapiiri, jossa vanhem-

mat voivat toimia ja viettää aikaa yhdessä lastensa kanssa. 

 

 

8.2 Suunnittelu 

 

Suunnittelulla varmistetaan tavoitteiden realistisuus, esimerkiksi onko ajallisesti 

tai taloudellisesti mahdollista järjestää tavoitteiden mukainen tapahtuma (Iiskola-

Kesonen 2004, 9). Toukokuussa pohdimme toiminnan sisältöä, paikkaa sekä 

ajankohtaa. Halusimme osallistaa toiminnan sisällön suunnitteluun lapsiperheitä, 

jotta toiminnasta saataisiin kohderyhmälle mielekästä. Pidimme perheiden osal-

listamista tärkeänä myös heidän omaan elämäänsä ja kulttuurinsa liittyvän asi-

antuntijuuden vuoksi. Toiminnan sisällön tuli liittyä monikulttuurisuuteen ja itse 

koimme tärkeänä, ettei toiminnasta tulisi kulttuurien ”esittelyä” vaan kulttuurien 

aitoa kohtaamista. Koskiluoma (2014, 15.) toteaa, ettei uuteen kulttuuriin sopeu-

tuminen ole itsestäänselvyys. Sopeutumisen edistämiseen tarvitaan luontevia 

kohtaamisen ja yhdessä toimimisen tapoja. Esimerkiksi erilaisia kulttuureja esit-

televien tapahtumien vaikutus kantaväestön ja maahanmuuttajien suhtautumi-

seen toisiinsa on jäänyt vähäiseksi. 
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Tapahtuman ajankohta määrittyi helposti, sillä toiminta haluttiin järjestää mahdol-

lisimman aikaisin syksyllä, mutta kuitenkin vasta päiväkotien uuden toimintakau-

den käynnistyttyä. Valitsimme ajankohdaksi arki-illan, koska ajattelimme sen ole-

van ajankohtana paras mahdollinen suurelle osalle kohderyhmästämme. Kellon-

ajaksi päätimme puoli kuuden, sillä tähän mennessä päiväkodit ovat jo menneet 

kiinni ja perheet ovat voineet viettää hetken kotona. Tapahtuman päättymisaikaa 

emme määritelleet etukäteen, sillä halusimme antaa perheille mahdollisuuden 

vapaaseen yhdessäoloon. Vallon ja Häyrisen (2012, 166) mukaan tapahtuman 

luonne vaikuttaa sen aikatauluun; esimerkiksi verkostoitumiselle ja seurustelulle 

on annettava mahdollisuus, mikäli se on yksi tapahtuman tavoitteista. 

 

Paikaksi valikoitui sama päiväkoti, jossa keväällä toteutettu keskusteluilta järjes-

tettiin. Päiväkodin läheisyydessä oleva kota sai aikaan ajatuksen järjestää toi-

minta kokonaan ulkona. Varauduimme sateeseen sijoittamalla osan pisteistä päi-

väkodin katokseen sekä laminoimalla esillä olevat materiaalit, kuten pisteiden ni-

met sekä alueen kartat. Vallo ja Häyrinen (2012, 140) kirjoittavat, että mikäli ta-

pahtuma järjestetään ulkona, täytyy huonon sään varalta tehdä varasuunnitelma. 

 

Kevään aikana muodostimme työryhmän ohella yhteistyöverkostoa toiminnan 

järjestämiseen liittyen. Keskusteltuamme työryhmän jäsenten kanssa mahdolli-

sista yhteistyökumppaneista, otimme näihin tahoihin yhteyttä sähköpostin välityk-

sellä. Toimijat, joihin otimme yhteyttä, olivat aiheesta kiinnostuneita ja lähtivät ta-

pahtuman suunnitteluun mukaan innostuneesti. Suunnitteluvaiheessa tapa-

simme yhteistyöverkoston jäseniä ja suunnittelimme heidän osuuttaan tapahtu-

massa. Suunnittelimme myös, kuinka tapahtuman kustannukset jakautuisivat yh-

teistyökumppaneiden kesken. Yhteistyökumppanit olivat myös merkittävä taho 

perheiden löytämiseen. Yhteistyötahojen etsimisen ohella tutustuimme myös ai-

hepiiriin liittyvään kirjallisuuteen sekä aikaisempiin tutkimuksiin, jotka olivat pää-

osin opinnäytetöitä. 

 

Aloitimme opinnäytetyömme tuotoksen, eli tapahtuman, konkreettisen työstämi-

sen heinäkuussa. Tässä vaiheessa jäsensimme ajatuksiamme laatimalla tapah-

tumaan liittyvistä asioista ajatuskartan opinnäytetyöpäiväkirjaamme. Lisäksi 

teimme tehokkaan työskentelyn pohjaksi aikataulusuunnitelman. Suunnitelma 
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selkeytti, mitä milloinkin tuli olla tehtynä, mutta osoitti myös, mitä muutoksia tai 

joustamista täytyi tarvittaessa tehdä. Iiskola-Kesosen (2004, 9) mukaan selkeät 

tavoitteet auttavat kaikkia mukana olevia toimijoita pyrkimään samaan päämää-

rään. Suunnitteluvaiheeseen kuuluu myös mahdollisten haasteiden ja vaikeuk-

sien tiedostaminen ja niiden käsitteleminen. Tässä apuna voi käyttää perinteistä 

SWOT-analyysiä, jossa listataan vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet sekä 

uhat. (Iiskola-Kesonen 2004, 9.) Tapahtumaa suunnitellessamme teimme 

SWOT-analyysin (kuvio 2), joka jäsensi ajatuksemme tapahtuman mahdollisuuk-

sista ja uhkista. 

 

  

MYÖNTEISET 

 

KIELTEISET 

 

 

 

SISÄISET 

 

 Vastaa tarpeeseen 

 Hyvä idea 

 Mielenkiinto 

 Innostuneisuus 

 Delegointi ja verkostoi-
tuminen 

 Tuttu työpari 
 

VAHVUUDET 

 

 Aikataulu 

 Perheiden löytyminen 

 Kokemuksen puute 

 Ulkopuolisuus 
 

 

 

HEIKKOUDET 

 

 

 

ULKOISET 

 

MAHDOLLISUUDET 

 

 Työryhmä 

 Voi kehittyä perinteeksi 

 Hyöty tulevaisuutta var-
ten 

 

UHAT 

 

 Muut tapahtumat 

 Kesälomat 

 Yhteistyökumppanei-
den vetäytyminen pois 

 Sää 

Kuvio 1. SWOT-analyysi 

 

Analyysi nosti esille ajatuksia vahvuuksistamme ja heikkouksistamme sekä auttoi 

meitä toimimaan nämä asiat huomioon ottaen. Vahvuuksia tapahtuman järjestä-

miseen löysimme useita. Erityisesti aiheen ajankohtaisuutta ja tarpeeseen vas-

taamista sekä hyvää ja mielenkiintoista ideaa pidimme työskentelyn vahvuutena. 
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Lisäksi koimme yhteistyöverkoston muodostumisen tärkeäksi tapahtuman onnis-

tumisen kannalta. Työskentelyn heikkoutena oli tiivis aikataulu, joka vaikeutti eri-

tyisesti perheiden löytämistä. Lisäksi kokemuksen puute tapahtuman järjestämi-

sestä loi haasteita tapahtuman käytännön järjestelyihin. 

 

Kuvion 1 analyysissä mahdollisuuksina näimme työryhmän, joka tuki toimin-

taamme koko opinnäytetyöprosessin ajan. Mahdollinen perinteeksi muodostumi-

nen sekä tapahtuman järjestämisen kokemus olivat myös tapahtuman mahdolli-

suuksia. Uhkina koimme muut samaan aikaan järjestetyt tapahtumat, jotka mah-

dollisesti vaikuttivat osallistujamäärään sekä kesälomat, jotka vaikuttivat tapah-

tuman suunnitteluun. Näiden lisäksi uhkana koimme huonon sään, joka vähen-

täisi osallistujamäärää hyvästä valmistautumisesta huolimatta. 

 

SWOT-analyysin jälkeen aloitimme tapahtuman sisällön suunnittelun, jonka 

teimme osittain yhdessä vanhempien kanssa. Näin ollen saimme lapsiperheiden 

näkökulmaa siihen, minkälaiseen tapahtumaan he mielellään osallistuvat ja min-

kälaista yhteistä toimintaa he asuinalueelleen haluavat. Aluksi teimme esitteen 

(liite 4), jonka avulla pyrimme löytämään suunnittelusta kiinnostuneita perheitä. 

Esitteitä jaoimme alueen päiväkoteihin sekä paikkoihin, joissa perheet asioivat 

(muun muassa neuvola, kirjasto sekä matalan kynnyksen kohtaamispaikka Lä-

hiötalo). Esitteiden jakamisen lisäksi pyrimme saamaan perheitä mukaan kasvo-

tusten keskustelemalla. Tämän tiesimme jo etukäteen olevan tehokkaampi keino 

kuin esitteet. Aikataulullisesti ja laajemman tietoisuuden saavuttamisen kannalta 

esitteet olivat myös hyvä vaihtoehto.  

 

Tapahtuman järjestäjä on tapahtuman turvallisuudesta vastaava taho (Iiskola-Ke-

sonen 2004, 87). Tapahtuman järjestäjinä meidän kuului huomioida, että tapah-

tuman riskitekijät minimoidaan. Tilaisuutemme ollessa pienimuotoinen, ei tapah-

tumaan tarvittu järjestyksenvalvontaa. Vanhempia muistutettiin kirjallisella ohjeis-

tuksella huolehtimaan lapsistaan erityisesti päiväkodin piha-alueella olevissa kii-

peilytelineissä. Poliisilta varmistettiin tarve yleisötilaisuusilmoituksen tekemi-

sestä, mutta tapahtuman luonteen ja ajankohdan vuoksi ilmoitusta ei ollut syytä 

tehdä. 
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Sisäinen markkinointi on tärkeää, jos tapahtuma järjestetään vapaaehtoisvoimin, 

sillä sen onnistuessa vapaaehtoiset puhuvat tapahtumasta myönteisesti jo etu-

käteen (Iiskola-Kesonen 2004, 56). Pyrkimyksenä oli jo ennen tapahtumaa luoda 

vapaaehtoisille toimijoille hyvä kuva tapahtumasta, jotta ilmapiiri myös itse tapah-

tumassa olisi myönteinen. Myönteisen ilmapiirin luomista ennen tapahtumaa 

edesauttoi työryhmältä saatu tuki ja kannustus tapahtuman tarpeellisuudesta. 

 

Tapahtuman ennalta suunnittelu, tavoitteen ja kohderyhmän määrittely sekä ko-

kemuksellisuuden, elämyksellisyyden ja vuorovaikutuksellisuuden toteutuminen 

ovat tapahtumamarkkinoinnin kriteereitä (Vallo & Häyrinen 2012, 20). Sosiaali-

sessa mediassa markkinoinnilla tarkoitetaan markkinoinnin tapaa, joka hyödyn-

tää sosiaalisia alustoja, kuten Facebookia tai Twitteriä, välittääkseen mahdollisille 

asiakkaille informaatiota. Sosiaalisessa mediassa tapahtuvan markkinoinnin tar-

koituksena on luoda julkisuutta internet-yhteisöjen avulla. Internet-yhteisöissä 

markkinoiminen on lisääntynyt, sillä mainostajien on mainostettava siellä, missä 

heidän asiakkaansa ovat. (Olin 2011, 10.) 

 

Eri toimijoita tavatessamme kävi ilmi, että paras tapa mainostaa tapahtumia eri-

tyisesti nuorille vanhemmille on Facebookin kautta. Näin ollen toinen meistä pe-

rusti tapahtumalle Facebook-sivun (kuva 1), jota markkinoitiin joensuulaisille van-

hemmille kohdistetuissa erilaisissa Facebook-yhteisöissä. Internetin lisäksi mark-

kinoimme tapahtumaa perinteisesti julistein (liite 5), joita levitimme muun muassa 

julkisille paikoille, päiväkoteihin ja neuvoloihin. Kävimme myös markkinoimassa 

tapahtumaa kasvokkain tapahtumapaikkana toimineella päiväkodilla. Ulkois-

timme tapahtuman julisteiden luomisen Joensuun kaupungin Lasten Joensuu -

koordinaattorille, joka lupautui myös mainostamaan tapahtumaa Lasten Joen-

suun verkkosivuilla. Teimme julisteesta myös englannin ja venäjänkieliset versiot, 

joiden kääntämisen suoritti yksi työryhmän jäsenistä. 
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Kuva 1. Facebook-tapahtuma 

 

 

8.3 Tapahtuman toteutus 

 

Lastenkulttuurit kohtaavat -tapahtuma on opinnäytetyömme tuotos. Tapahtuma 

järjestettiin 1. syyskuuta 2014 Soutajanpuiston päiväkodin pihalla. Tapahtuma 

koostui seitsemästä erilaisesta toimintapisteestä, joita lapsiperheet saivat kiertää 

omaan tahtiinsa. Jokaisella toimintapisteellä oli kyseisestä toimintapisteestä vas-

taava henkilö ja tapahtuman järjestäjinä me seurasimme tapahtuman sujumista 

suunnitelmien mukaan. Vastuuhenkilöitä toimintapisteillä oli kolmesta eri kulttuu-

rista. Pisteiden kiertämisen lisäksi perheillä oli mahdollisuus vapaaseen seurus-

teluun muiden lapsiperheiden kanssa. 

 

Ennen tapahtuman alkamista valmistelimme päiväkodin pihapiiriin toimintapis-

teet. Informoimme toimintapisteiden vastuuhenkilöitä tapahtuman käytännön asi-

oista heidän saapuessaan paikalle. Näitä käytännön asioita olivat muun muassa 

wc-tilojen sijainti ja tapahtuman arvioitu kesto. Toimintapisteitä oli yhteensä seit-

semän: välipalavinkit, kasvomaalaus, Angry Birds -pallonheitto (kuva 2), musiik-

kipiste, saappaanheitto, kotakahvit sekä palautepiste. Jokaisella pisteellä oli alu-

een kartta (liite 6), josta näkyivät kaikki pisteet ja niiden sijainti. 
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Tapahtumassa järjestäjien on tärkeää erottua vieraista myönteisesti (Vallo & 

Häyrinen 2012, 234). Toinen meistä valokuvasi ja huolehti pisteiden sujuvuu-

desta, toinen oli pukeutuneena tiikeriksi ja toivotti lapsiperheet tervetulleiksi ta-

pahtumaan. Tiikeriksi pukeutuminen yllätti monet lapset myönteisesti, sillä he ei-

vät osanneet odottaa eläinmaskottia. Tiikerihahmot ovat lapsille tuttuja saduista 

ja elokuvista ja osa lapsista halusikin valokuvan tiikerin kanssa. Vallon ja Häyri-

sen (2012, 193) mukaan tapahtumassa on hyvä olla yllätyksellisyyttä, sillä tavoit-

teena on osallistujien odotusten ylittäminen. 

 

 

Kuva 2. Angry Birds -pallonheitto (kuva julkaistu vanhemman luvalla) 

 

Tapahtuman projektipäällikön ei tule ottaa itselleen vastuuta mistään kiinteästä 

tehtävästä, vaan hänen on kyettävä tarkkailemaan koko tapahtumaa ja olla tar-

vittaessa valmis ratkomaan ongelmatilanteita (Iiskola-Kesonen 2004, 11). Järjes-

täjän keskeisin tehtävä juuri ennen tapahtumaa on varmistaa kaikkien sovittujen 

asioiden toteutuminen (Vallo & Häyrinen 2012, 225). Tapahtumassa meidän teh-

tävämme oli pitää huolta, että kaikki sujui suunnitelmien mukaan. Tarvittaessa 

autoimme pisteiden vetäjiä, mutta pyrimme siihen, ettemme olleet tehtävissä sa-

maan aikaan. 
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Tapahtumaan osallistui yhteensä noin 80 henkeä mukaan lukien vastuuhenkilöt. 

Vastuuhenkilöitä oli meidän lisäksemme yksitoista. Osallistujista suurin osa oli 

suomalaisia ja venäläisiä perheitä, mutta osallistujia saapui myös muutamista 

muista kulttuureista. Tapahtuman kesto oli noin puolitoista tuntia. Yhteistä aloi-

tusta tapahtumassa ei ollut, mikä mahdollisti jokaisen perheen henkilökohtaisen 

huomioimisen, erityisesti jos he saapuivat päiväkodin pihalle parkkipaikan suun-

nalta. Perheet kiersivät pisteitä omaan tahtiin ja omassa järjestyksessään. Ko-

dalla tarjoiltu pannukahvi ja pulla jäivät ennen palautteenantoa viimeiseksi pis-

teeksi, jossa vietettiin aikaa nuotion äärellä. Sää oli pilvinen ja kolea, mutta osal-

listujamäärä oli runsas säätilasta huolimatta. 

 

 

8.4 Arviointi ja päättäminen 

 

Tapahtuman päättämiseen kuuluu siivoustöiden lisäksi palautteen kerääminen 

sekä työntekijöiden kiittäminen (Iiskola-Kesonen 2004, 12). Palaute suositellaan 

kerättäväksi tapahtuman lopuksi. Järjestäjä kokoaa saadusta palautteesta yh-

teenvedon samalla analysoiden ja oppien siitä. Kirjoitettu yhteenveto auttaa sa-

mantyylisten tapahtumien järjestämisessä tulevaisuudessa. Palautekyselyn si-

sältöä suunniteltaessa tulee huomioida lähtötilanne sekä tavoitteet, jotta tapah-

tuman onnistumista voidaan arvioida. (Vallo & Häyrinen 2012, 184–185.) Tapah-

tuman loputtua kiitimme vapaaehtoisia toimijoita antamalla heille pienet muista-

miset. Yhteistyökumppaneita tapasimme jälkikäteen palautepalaverissa, jossa 

arvioimme yhdessä tapahtuman onnistumista. Lisäksi keräsimme palautetta ta-

pahtumaan osallistuneilta henkilöiltä. 

 

Keräsimme tapahtumaan osallistuneilta aikuisilta palautetta kirjallisesti (liite 7) 

palautelaatikkoon ja lapsilta pyysimme palautetta toiminnallisen menetelmän 

avulla. Lapset vastasivat kysymyksiin ”Onko täällä ollut kivaa?” sekä ”Tulisitko 

tänne uudestaan?” valitsemalla mieleisensä hymynaaman. Hymynaamavaihto-

ehtoja oli kolme: kyllä, ei ja en tiedä.  

 

Aikuisilta saimme yhteensä 14 täytettyä palautelomaketta. Kysyimme heiltä 

muun muassa, mitä he tapahtumassa kehittäisivät ja mistä he siinä pitivät. Lisäksi 
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kartoitimme vanhempien toiveita vastaavien tapahtumien järjestämisestä tulevai-

suudessa. Vanhemmilta saatu palaute oli valtaosin positiivista, mutta kirjattuna 

oli myös konkreettisia kehittämisehdotuksia. Myös lapsilta saatu palaute (kuva 3) 

oli pääosin positiivista. Kysymykseen ”Onko täällä ollut kivaa?” annettiin 24 pa-

lautetta, joista 23 oli hymyileviä. Yksi hymynaama oli surullinen. Kysymykseen 

”Tulisitko tänne uudestaan?” lapset antoivat vain 14 vastausta; niistä 13 oli myön-

teisiä ja yksi ”en tiedä”. Lasten antama palaute on samassa linjassa tekemiemme 

havaintojen kanssa. Lapset näyttivät viihtyvän tapahtumassa hyvin. 

 

 

Kuva 3. Lasten palaute 

 

Keskeisen tiedon huolellinen dokumentointi on tärkeää tapahtuman aikana. Do-

kumentointiin, esimerkiksi valokuvauksen avulla, tulee kiinnittää erityistä huo-

miota, sillä arkistoinnin tekeminen tapahtuman jälkeen voi olla vaikeaa. (Iiskola-

Kesonen 2004, 12.) Valokuvat ovat osa hyödyllistä aineistoa seuraavaa tapahtu-

maa suunnitellessa (Vallo & Häyrinen 2012, 173). Dokumentoimme tapahtumaa 

valokuvaamalla sekä keskustelemalla reflektoimistamme asioista esimerkiksi 

jonkun pisteen toiminnasta. Muutama pisteistä otettu kuva julkaistiin tapahtuman 

Facebook-sivulla osallistujia kiittäessämme. Valitsimme kuvia, joista ei ollut tun-

nistettavissa henkilöitä. 
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Keskustellessamme tapahtumaan liittyvistä ajatuksistamme, kirjoitimme reflekti-

oistamme muistiinpanot. Yhteistyökumppaneidemme toivomus oli jo ennen ta-

pahtumaa, että samankaltaisia tapahtumia voitaisiin järjestää tulevaisuudessakin 

myös muilla Joensuun asuinalueilla. Näin ollen dokumentointi ja tapahtuman ref-

lektointi oli erityisen tärkeää, jotta uusilla järjestäjillä on hyödynnettävänään ko-

kemus tällaisesta tapahtumasta. 

 

Tapahtuman järjestämisen ja sitä seuranneen palautepalaverin jälkeen käynnis-

tyi opinnäytetyön lopullisen raportin kirjoittaminen. Raportissa yhdistimme raken-

tamamme teoriapohjan ja käytännön toteutuksen yhdeksi kokonaisuudeksi. Koko 

opinnäytetyöprosessi päättyi kypsyysnäytteeseen sekä opinnäytetyöseminaariin. 

 

 

9 Tulokset 

 

 

Tulokset koostuivat osallistujilta sekä työryhmältä saadusta palautteesta sekä ta-

pahtumassa tekemistämme havainnoista. Teimme palautekyselyn vastauksista 

yhteenvedon. Palautteessa tuli esille keskeisiä huomioita, joista olemme poimi-

neet suoria lainauksia mukaan tekstiin. Keskeisimpänä tuloksena näimme van-

hempien yksimielisyyden siitä, että samanlaisia tapahtumia tulisi järjestää myös 

tulevaisuudessa. 

 

Kyllä ehdottomasti! Pystyy tutustumaan eri perheisiin ja lapset saavat 
touhuta yhdessä. 
 
Kyllä, maksuttomia ”lähitapahtumia” ei ole riittävästi. 
 
Toki! Matala kynnys, ulkona, keskeisellä paikalla ja tylsän arki-illan ai-
kana. Monikulttuurinen ajatus on kaunis. 

 

Myönteistä palautetta vanhemmat antoivat esimerkiksi monipuolisista ja muka-

vista pisteistä, tapahtuman ajankohdasta ja ideasta. Maanantai-ilta oli erään pa-

lautteen mukaan hyvä ajankohta järjestää tekemistä lapsiperheille, koska tilai-

suuksien järjestäminen painottuu yleensä muille viikonpäiville. Lisäksi eräässä 

palautteessa mainittiin, kuinka paljon tapahtumasta nautittiin lasten kanssa. 
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Tosi kivoja pisteitä, paljon kaikkea kivaa touhuttavaa eri ikäisille. 
 
Kokonaisuudessaan hyviä ja erilaisia pisteitä. Aikuiset mukavia. 

 

Osallistujien antaman palautteen mukaan kehitettävää oli esimerkiksi mainon-

nassa ja jatkuvuuden esilletuomisessa. He huomauttivat mahdollisuudesta tehdä 

ilmoitus kaupunkilehti Karjalan Heiliin sekä laaja-alaisemmasta markkinoinnista 

myös muilta osin. Tapahtuman jatkuvuus, eli oliko kyseessä esimerkiksi jokavuo-

tinen tilaisuus, jäi heidän mielestään epäselväksi. Lisäksi tapahtumaan toivottiin 

enemmän aktiviteetteja. Tapahtuman alkuun toivottiin myös puhetta, joka selven-

täisi tapahtuman tarkoituksen. 

 

Enemmän olisi voinut olla aktiviteettiä, mainontaa enemmän. 

 

Kysyttäessä minkälaisia lapsiperhetapahtumia vanhemmat asuinalueelleen halu-

aisivat, tuli ilmi toiveita myös vauvaikäisille suunnatuista tapahtumista. Eräässä 

palautteessa esille tuotiin toive sekä ulko- että sisätapahtumista. Lisäksi toiveena 

olivat tapahtumat, joissa painotettaisiin enemmän liikuntaa. Toisaalta koettiin hy-

väksi tapahtumat, joihin voi osallistua omien mieltymysten mukaan. 

 
Tämä on kiva tapahtumatyyppi, koska voi mennä ja tulla voi oman ha-
lun mukaan vaikka kesken kaiken. 

 

Lasten ja vanhempien antaman palautteen lisäksi saimme tapahtumasta pa-

lautetta myös työryhmältä. Palautetta annettiin sekä kirjallisesti että suullisesti 

palautepalaverissa. Suullisessa palautteessa tuli ilmi hyviä huomioita tapahtu-

masta kuten tapahtuman rento ilmapiiri ja se, että kohtaamista alkoi näkyä, 

vaikkei keskustelua välttämättä syntynytkään paljon. Kirjallisessa palautteessa 

esille tuli huomioita sekä tapahtuman merkityksestä että mahdollisista tulevista 

tapahtumista: 

 

Kokositte hienosti yhteen tapahtuman, jossa on sana ”kulttuuri”, (joka 
monessa mielessä voi joskus jopa pelottaa joitakin vanhempia --). Tällä 
tavoin olette samalla itse osana luomassa monikulttuurisempaa ja suvait-
sevampaa yhteiskuntaa. 

 
Mikäli alue on pienempi, tiiviimpi, niin voisi olla ehkä joku juontaja joka 
pitää tunnelmaa yllä. – Tästä on meidän hyvä jatkaa. 
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Kokosimme tapahtumassa tekemistämme havainnoista yhteenvedon välittömästi 

tapahtuman jälkeen, ennen palautteiden lukemista. Havaintojemme mukaan ta-

pahtuman ilmapiiri oli lämmin ja rento. Tämä oli aistittavissa ihmisten eleistä, il-

meistä sekä puheesta. Ihmiset viihtyivät tapahtumassa pitkään ja osallistuivat 

pisteillä toimintaan aktiivisesti. Havaitsimme myös, että vanhemmat ja lapset toi-

mivat pisteillä yhdessä. Lasten leikkiessä keskenään vanhemmilla oli myös tilai-

suus keskustella toistensa kanssa ja seurustelua tapahtuikin pienissä ryhmissä. 

Osallistujien välisestä vuorovaikutuksesta oli havaittavissa, että ihmiset sekä ta-

pasivat tapahtumassa tuttujaan että kohtasivat uusia tuttavuuksia.  

 

 

10 Pohdinta 

 

 

10.1 Tavoitteiden täyttyminen 

 

Opinnäytetyömme tavoitteena oli kehittää monikulttuurinen lapsiperhetapah-

tuma, joka on teoreettisesti perusteltu ja helposti toistettavissa. Tavoite oli verrat-

tain laaja, mutta hyvin tärkeä ja ajankohtainen, joten mielestämme pienikin kehi-

tys on merkityksellistä. Tätä käsitystä tukivat työryhmän kyselylomakkeesta nou-

sevat huomiot tapahtuman tarpeellisuudesta: 

 
Tämä on jo sinänsä erittäin tärkeä avaus yhteiselle toimintakulttuurille, 
joka tukee perheiden kohtaamista. 

 

Onnistuimme luomaan kokonaisuuden, jossa teoreettinen viitekehys tukee käy-

tännön tapahtuman toteutusta. Tämä viitekehys toimii myös tulevien tapahtumien 

tukena. Tuotimme tiiviin yhteenvedon tapahtuman tarpeellisuudesta, kuvasimme 

tapahtuman järjestämisen vaihe vaiheelta sekä kerroimme saadusta palautteesta 

ja kehittämisideoista. Onnistuimme siinä, mitä uuden toimintakulttuurin luominen 

alkuvaiheessaan vaatii, vaikka emme voikaan tällä hetkellä arvioida uuden toi-

mintakulttuurin syntymistä. 

 

Uuden toimintakulttuurin alulle saattamisella pyrimme muutokseen, jonka onnis-

tuessa monikulttuurisuus tulee lähemmäksi jokaisen arkea ja luonnolliseksi 
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osaksi nykypäivää. Lisäksi uusi toimintakulttuuri edesauttaa perheiden hyvinvoin-

tia edistämällä perheiden kohtaamista tapahtumien avulla. Asuinalueella järjes-

tetyn tapahtuman ollessa kaikille avoin, voidaan vahvistaa asuinalueen yhteisöl-

lisyyttä. Jokainen ihminen kaipaa kohdatuksi tulemista ja toivommekin uuden toi-

mintakulttuurin olevan myös kohtaamisen vahvistamisen keino. Tapahtumien 

avulla voidaan tuoda niin sanottua ennen vallinnutta yhteisöllisyyttä takaisin. 

 

Kohtaaminen oli läsnä koko opinnäytetyömme prosessin ajan. Prosessin alussa 

yhteistyöverkostoa muodostaessamme kohtaamista tapahtui pitkälti kirjallisen 

viestinnän avulla, kuten sähköpostiviesteillä, enimmäkseen työryhmän sekä 

mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Heidän kauttaan löysimme per-

heitä, joita tapasimme ensisijaisesti kasvotusten. Jokainen kohtaaminen oli tär-

keä ja vei prosessiamme eteenpäin. Tapahtumassa kohtaamista tapahtui perhei-

den välillä esimerkiksi toimintapisteillä keskustelun kautta. Kohtaamista olisi voi-

nut tehostaa esimerkiksi teettämällä perheille toimintapisteillä ongelmanratkaisu-

tehtäviä, jotka heidän olisi tullut ratkoa yhdessä. Lisäksi pisteiden vetäjille olisi 

voinut selkeyttää tapahtuman tavoitteita. Näin he olisivat osaltaan voineet havain-

noida kohtaamisen tapahtumista paremmin. Vaikka vuorovaikutus ei välttämättä 

ollut kaikissa tilanteissa runsasta, korostui tilanteessa se, että ihmiset olivat sa-

massa tilassa yhteisen asian äärellä. 

 

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli nostaa esille myös lapsiperheille suunnattu-

jen monikulttuurisuutta käsittelevien tapahtumien tarpeellisuutta. Mielestämme 

pääsimme tähän tavoitteeseen, sillä vaikka tarpeen kartoitusta oli tapahtunut jo 

aikaisemmin, työstimme kartoituksesta yhteenvedon opinnäytetyöhömme. Koko-

simme työryhmän havaitseman tarpeen yhteen lukemistamme palaverimuisti-

oista sekä heiltä saaduista vastauksista kirjalliseen kyselyymme. Teimme myös 

yhteenvedon perheiltä saaduista palautteista, jotka tukivat käsitystä vastaavan-

laisten tapahtumien tarpeellisuudesta. Yhteenvedon ajattelimme hyödyttävän 

työryhmän jäseniä, mutta myös seuraavan tapahtuman järjestäjää. Monikulttuu-

risuutta käsittelevien tapahtumien järjestämisen tarve nousee opinnäytetyömme 

avulla paremmin esiin. 
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Alkuperäisen suunnitelman mukaan tarkoituksena oli löytää useista eri kulttuu-

reista perheitä, joiden kanssa olisimme suunnitelleet tapahtuman sisältöä yhden 

tai kahden tapaamisen aikana. Suunnitteluun ja toteutukseen osallistui kuitenkin 

vain muutamia vanhempia ja tapasimme heitä erikseen aikataulullisista sekä käy-

tännöllisistä syistä. Näin ollen meidän oli muokattava tavoitettamme ja toteutet-

tava tapahtumassa kaksi toimintapistettä työryhmältä saatujen ideoiden pohjalta 

vapaaehtoisten ohjaamana. Etsimme perheitä pääasiassa esitteiden avulla, 

mutta selvästi tehokkaampi keino mainostaa yhteistä suunnittelua oli kasvotusten 

keskusteleminen. Näin vanhemmat saivat laajemman näkökulman tapahtumaan 

ja siihen, mitä heiltä toivoimme. Kasvotusten keskustelemiseen meillä ei ollut kui-

tenkaan riittävästi aikaa, sillä päiväkotien toimintakausi alkoi muutamia viikkoja 

ennen tapahtumaa ja perheiden arkirytmit olivat vasta muotoutumassa. 

 

Esitteitä jaoimme monipuolisesti eri lapsiperheiden vierailemiin paikkoihin ja ole-

timme saavuttavamme ainakin joitakin perheitä tätä kautta. Perheitä ei kuiten-

kaan löytynyt esitteiden avulla ja vanhempien osuus tapahtuman suunnittelusta 

jäi pienemmäksi kuin olimme ajatelleet. Alkuperäinen visio, jonka mukaan per-

heet olisivat suunnitelleet koko tapahtuman sisällön, olisi luultavasti toteutunut 

paremmin pidemmällä aikavälillä toteutettuna. Mikäli olisimme löytäneet opinnäy-

tetyön aiheen varhaisemmassa vaiheessa, olisi perheiden etsiminen voitu toteut-

taa kevään aikana. Näin myös suurin osa suunnittelusta olisi ollut mahdollista 

tehdä jo keväällä ja alkusyksylle olisi jäänyt vain käytännön järjestelyjä. 

 

Perheiden löytymisen haasteeksi koimme ajanpuutteen lisäksi ulkopuolisuu-

temme päivähoidon työkentällä. Kokemuksen puutteemme näkyi esimerkiksi 

siinä, ettei tuttua työyhteisöä ja sitä kautta valmiita kontakteja vanhempiin ole. 

Jouduimme esittelemään itsemme ja asiamme aina alusta alkaen. Lisäksi kynnys 

lähteä mukaan suunnitteluun täysin vieraiden ihmisten kanssa oli luultavasti van-

hemmille melko suuri. Mikäli kysyjä olisi entuudestaan tuttu, olisi perheillä enem-

män intoa ja rohkeutta osallistua tapahtumien järjestämiseen. Vanhemmat saat-

toivat myös tuntea, ettei aihe kosketa heitä tai heidän perhettään. 

 



43 
 

 

Tapahtuman järjestämisessä menestyimme kokemukseemme nähden hyvin. 

Loimme Rantakylän alueen perheille mahdollisuuden kohdata muita lapsiper-

heitä. Lisäksi mahdollistimme perheiden keskinäistä ajanviettoa kodin ulkopuo-

lella. Onnistuimme tuomaan yhteen eri kulttuureista tulevia ihmisiä sekä mahdol-

listamaan ihmisten yhdessä tekemistä. Onnistuimme myös järjestämään tapah-

tuman, jossa ihmiset viihtyivät ja joita he toivoivat lisää. Toteutunut tapahtuma 

kohtasi saamamme palautteen mukaan myös työryhmän odotukset. 

 

Tapahtuman järjestämisen tavoitteena oli myös ehkäistä ja vähentää erilaisuu-

teen ja muihin kulttuureihin kohdistuvia ennakkoluuloja. Emme kuitenkaan voi pe-

rusteellisesti arvioida, täyttyikö tämä tavoite, sillä järjestimme vain yhden illan ta-

pahtuman. Tämän tavoitteen arvioiminen onnistuu vasta useampien tapahtumien 

järjestämisen jälkeen. Halusimme silti ottaa myös tämän pitkän aikavälin tavoit-

teen mukaan, sillä ajattelemme sen olevan merkittävä, kun suunnittelee uuden 

toimintakulttuurin luomista. 

 

Jos olisimme ennättäneet löytää enemmän perheitä mukaan suunnitteluun, oli-

simme luultavasti saaneet tapahtumaan enemmän myös lastenkulttuuria. Las-

tenkulttuuri-käsitteen yksi vaihtoehto on lasten itsensä tuottama kulttuuri (Karls-

son 2013). Kuten teoriaperustassa ilmeni, useissa lapsille suunnatuissa kulttuu-

rituotteissa välittyy käsitys kulttuurien välisestä eriarvoisuudesta (Rastas 2008, 

257). Tämän takia oli merkittävää antaa lapsille mahdollisuus monikulttuuriseen 

tapahtumaan, jossa kaikkien yksilöllisyyttä kunnioitetaan. Prosessissamme las-

ten osallisuus tapahtui vain itse tapahtumassa, vaikka alun perin ajattelimme 

osallistavamme myös heitä mukaan tapahtuman sisällön suunnitteluun. 

 

Pohdimme tapahtuman nimeä Lastenkulttuurit kohtaavat monesta näkökul-

masta. Kysyessämme työryhmältä heidän mielipidettään nimestä, saimme ai-

kaan antoisan keskustelun, kuinka sana kulttuuri voidaan käsittää monin eri ta-

voin. Osa työryhmän jäsenistä vierasti kulttuuri-sanaa ja piti sitä osittain negatii-

visenakin. Kun teorian avulla perustelimme käsitettä lastenkulttuuri, olimme 

kaikki yksimielisiä sanan käyttämisestä. Tapahtuman markkinoinnissa asia tuli 
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uudelleen esille. Esimerkiksi erään suomalaisen perheen ajatus oli, ettei tapah-

tuma kuulu heille vaan monikulttuurisille perheille. Saimme kuitenkin yllättyä 

myönteisesti suomalaistenkin perheiden osallistujamäärästä. 

  

Markkinoimme tapahtumaa kolmella eri kielellä, koska ajattelimme sen myötä 

saavuttavamme enemmän perheitä. Itse tapahtumaan emme kääntäneet esimer-

kiksi kyselylomakkeita kuin englanniksi, sillä muille kielille kääntämiseen oli-

simme tarvinneet ulkopuolista tulkkia. Lisäksi ajattelimme suomen kielen käyttä-

misen edesauttavan osaltaan maahanmuuttajataustaisten osallistujien kotoutu-

misprosessia. Mielestämme onnistuimme markkinoinnissa hyvin siihen nähden, 

kuinka paljon aikaa markkinointiin oli prosessissamme varattu. Jotta olisimme on-

nistuneet markkinoinnissa vielä paremmin, olisi siihen tullut käyttää enemmän 

aikaa. Toisena vaihtoehtona olisi ollut aloittaa tapahtuman mainostaminen pie-

nemmillä mainoksilla heti tapahtuman ajankohdan selvittyä. 

 

 

10.2 Tuotoksen merkitys 

 

Aiheen merkityksellisyys sosiaalialan näkökulmasta on ilmeinen, sillä nykyään 

monikulttuurisuus on osana jokaista asiakasryhmää. Näin jokaisen työntekijän on 

tärkeää tiedostaa oma monikulttuurisuusosaamisensa ja oman kulttuuritaustan 

vaikutus ammatilliseen työskentelyyn. Aiheen merkityksellisyys sosiaalialan kan-

nalta kiteytyy myös nykyään tärkeänä koettuun osallisuuteen. Opinnäytetyömme 

aihe on ajankohtainen toimeksiantajallemme, koska tapahtuman tarve on ha-

vaittu jo aikaisemmin ja asian eteenpäin vieminen nähdään tärkeänä. Näemme 

opinnäytetyömme luovan uudenlaista toimintakulttuuria päivähoidon kentälle, 

sillä tietoa vastaavien tapahtumien järjestämisestä emme löytäneet. 

 

Järjestämällä tällaisen tapahtuman toivoimme vaikuttavamme osaltamme ihmis-

ten asenteisiin ja ennakkoluuloihin. Suuria muutoksia ei ihmisten asenteissa yh-

dellä tapahtumalla voida tehdä, mutta jokaisella pienelläkin askelella ollaan hie-

man lähempänä rasismin vähenemisen toteutumista. Näin ollen tapahtumalla ta-

voiteltiin Halmeen ja Vatajan (2011, 43) mainitsemaa monikulttuurisuuskasvatuk-

sen tavoitetta rasismin ja ennakkoluulojen poistamisesta. Ihmisten asenteiden 



45 
 

 

muuttuminen ja monikulttuuriseen toimintaan tottuminen vie kuitenkin aikaa; yh-

den tapahtuman vaikutukset ihmisiin ovat rajallisia. Pitkällä aikavälillä säännölli-

sesti toteutettuna vastaavanlaiset tapahtumat voivat kuitenkin mielestämme 

saada aikaiseksi positiivista muutosta. Toivommekin tämän tapahtuman olevan 

alku pitkälle monikulttuuristen lapsiperhetapahtumien perinteelle. 

 

Toisaalta voidaan miettiä, osallistuiko tapahtumaan ihmisiä, joilla on negatiivisia 

asenteita maahanmuuttajia kohtaan. Pohdimme, tavoittiko tapahtuma ainoas-

taan ihmisiä, jotka jo valmiiksi suhtautuivat maahanmuuttajiin ja eri kulttuureihin 

myönteisesti. Markkinoimalla tapahtumaa koko perheen tapahtumana eri kulttuu-

reita korostamatta, oli mahdollista, että paikalle saapui myös ihmisiä, joilla on jon-

kinlaisia asenteita maahanmuuttajataustaisia ihmisiä kohtaan. Tapahtumat ja ti-

lanteet, joissa ihmiset tapaavat toisiaan mukavan tekemisen merkeissä, ovat kui-

tenkin mitä luultavimmin paras keino vähentää ennakkoluuloja. Pelkkä kulttuurien 

esitteleminen ei välttämättä vähennä ihmisten ennakkoluuloja ja negatiivisia aja-

tuksia, sillä tämä saattaa ainoastaan alleviivata erilaisuutta ihmisille, jotka sitä 

alun perinkin eri ihmisissä näkevät. 

 

Tapahtuman järjestäminen toimi keinona ihmisten kohtaamisen edistämiseen ja 

yhteisöllisyyden tunteen luomiseen. Ajattelemme, että nykyisessä verrattain yk-

silökeskeisessä yhteiskunnassa on edelleen tarve yhteisöllisyydelle. Tämä yhtei-

söllisyyden tunne voi muodostua esimerkiksi asuinalueen jäsenten keskuuteen, 

mutta jonkin tahon tekemä aloite edesauttaa toiminnan käynnistymistä. Työryh-

mältä saaduissa kyselyvastauksissa yhteisöllisyys nousi myös esille: 

 
Se luo yhteyden vanhempien ja lasten välille luoden yhteisöllisyyttä. 
Emme ole yksin vaan ympärillämme on monia tahoja jotka ovat kiinnos-
tuneita hyvinvoinnistamme. Tämä on harvinaista sekä arvokasta niin 
lapsille, kuin vanhemmillekin. 

 

Ajattelemme vastaavanlaisilla tapahtumilla olevan säännöllisesti toteutettuna vai-

kutuksia myös pitkällä tähtäimellä sekä lasten että nuorten hyvinvointiin. Tervey-

den ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2013 toteuttaman kouluterveyskyselyn mu-

kaan ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajanuoret joutuvat muita nuoria 

enemmän kiusatuksi ja ovat useammin vailla ystäviä. Kiusaamisen ehkäisyssä 
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sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämisessä keskeisenä toimijana näh-

dään kouluyhteisö. (Matikka, Luopa, Kivimäki, Jokela & Paananen 2014, 34.) 

Koulujen lisäksi päiväkodit ovat merkittävässä asemassa kiusaamisen ja rasis-

min ehkäisyssä. Parantaaksemme maahanmuuttajanuorten hyvinvointia tulevai-

suudessa on vaikutettava muun muassa yleisesti vallitsevaan asenneilmapiiriin. 

Esimerkiksi lasten vanhempien asenteisiin vaikuttaminen on erityisen tärkeää, 

sillä lapset ottavat uusiin asioihin suhtautumisessaan esimerkkiä vanhemmis-

taan. Myös päiväkodilla on suuri rooli lapsen monikulttuurisuuskasvatuksessa. 

Päiväkoti voi olla monille lapsille ainoa paikka, jossa he kohtaavat eri kulttuuri-

taustasta tulevia ihmisiä. Lisäksi päiväkodin tulisi olla ympäristö, jossa käsitellään 

ja opetellaan suvaitsevaisuutta sekä erilaisuuden hyväksymistä. 

 

Tapahtuman järjestämisellä voidaan ajatella olevan myös muita yhteiskunnallisia 

vaikutuksia. Mahdollistamalla eri kulttuureja edustavien ihmisten kohtaamista voi-

daan edistää myös alueellista turvallisuutta myönteisempää asenneilmapiiriä luo-

malla. Hammar-Suutarin ja Koposen (2007, 13) mukaan turvaamalla etnisten 

suhteiden positiivisen kehittymisen, vaikutetaan myönteisesti seudun turvallisuu-

teen. Lisäksi Työ- ja elinkeinoministeriön laatiman Valtion kotoutusohjelman mu-

kaan yhtenä edellytyksenä maahanmuuttajien kotoutumiselle on maahanmuutta-

jien ja kantaväestön kohtaaminen sekä väestöryhmien välisen vuorovaikutuksen 

onnistuminen (Työ- ja elinkeinoministeriö 2012, 37). Omalta osaltaan tapahtu-

man voidaan nähdä myös edistävän maahanmuuttajien kotoutumisprosessia. 

Kontaktit maahanmuuttajien ja kantaväestön välillä ovat erityisen merkityksellisiä 

tämän prosessin edistämisessä. 

 

 

10.3 Luotettavuus ja eettisyys 

 

Kehittämistoiminnassa luotettavuuteen voidaan liittää toimijoiden sitoutuminen. 

Aineistojen ja tuotosten luotettavuuden arvioimiseen vaikuttaa sekä toimijoiden 

että kehittäjien sitoutuminen kehittämisprosessiin. On tärkeää tietää esimerkiksi 

missä prosessin vaiheissa toimijat eivät ole mukana aktiivisesti. Aineistojen, me-

netelmien ja tulosten luotettavuutta heikentää sitoutumattomuus. (Toikko & Ran-

tanen 2009, 124.) Sovelsimme kehittämistoiminnan luotettavuuden arviointia 
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omaan prosessiimme. Koimme kaikkien opinnäytetyöprosessissamme mukana 

olleiden toimijoiden sitoutuneen toimintaan hyvin. Keväällä yhteistyöhön haluk-

kuutta osoittaneet tahot olivat mukana toiminnassa loppuun saakka. Yhteistyö-

kumppaneiden sitoutuneisuus kertoi myös heidän kokevan aiheen merkityksel-

liseksi. 

 

Lisäksi luotettavuutta voidaan arvioida käyttökelpoisuuden ja siirrettävyyden 

avulla. Käyttökelpoisuus ajatellaan esimerkiksi kehittämisprosessissa syntynei-

den tulosten hyödynnytettävyytenä. Siirrettävyyttä pohtiessa on kiinnitettävä eri-

tyisesti huomiota siihen, että tutkimuksen toteutus ja konteksti on esitetty niin lä-

pinäkyvästi, että muiden on mahdollista arvioida tulosten käyttökelpoisuutta 

omaan yhteisöönsä. (Toikko & Rantanen 2009, 125–126.) Opinnäytetyöproses-

simme aikana pohdimme, olisiko konkreettinen tapahtuman järjestämisen opas 

ollut tapahtumaa hyödyllisempi. Jälkikäteen ajatellen tapahtumasta saatu koke-

mus ja palaute antoivat kuitenkin tärkeää ja hyödynnettävää tietoa seuraavan ta-

pahtuman järjestäjille. Kerroimme myös seikkaperäisesti toteutusvaiheesta sekä 

kontekstista, jossa tapahtuma järjestettiin. Näin ollen ajattelimme myös siirrettä-

vyyden kriteerin täyttyvän. 

 

Yksi yleinen näkökulma eettisyyttä ajatellessa on tietoisen suostumuksen saami-

nen kaikilta tutkimukseen osallistuvilta henkilöiltä. Samalla varmistetaan näiden 

henkilöiden ymmärtävän, että he voivat valita osallistuvatko he tutkimukseen ja 

he voivat milloin tahansa vetäytyä pois tutkimuksesta. Lisäksi henkilöiden tulee 

saada tietää, mikä heidän roolinsa tutkimuksessa on sekä mihin tutkimuksesta 

saatua tietoa käytetään. (Greig, MacKay, & Taylor 2007, 174–176.) Toimme kai-

kille yhteistyökumppaneillemme sekä suunnitteluun osallistuneille vanhemmille 

avoimesti ilmi, mistä opinnäytetyössämme ja tapahtumassamme oli kyse. Esit-

teissä, joiden avulla pyrimme löytämään vanhempia mukaan suunnitteluun, ker-

roimme myös opinnäytetyöstämme ja siitä, mitä vanhemmilta odotimme. Lisäksi 

toimme sekä työryhmän kyselylomakkeessa että tapahtuman palautekyselyssä 

ilmi käyttävämme vastauksia nimettömästi opinnäytetyössämme. 
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Eettisyyttä pohdimme muun muassa etsiessämme perheitä mukaan tapahtuman 

suunnitteluun. Tällöin pohdimme sitä, menemmekö helpoimman kautta eli pyy-

dämme mukaan jo muutenkin aktiivisia ihmisiä esimerkiksi yhdistysten kautta. 

Toisaalta ajattelimme, että meidän tulisi pyrkiä löytämään passiivisempia henki-

löitä, joilla yhteiseen toimintaan ja tekemiseen ei ole yhtä paljon tai lainkaan tart-

tumapintaa. Tässä näkyi mielestämme yksi sosiaalialan perushaasteista, eli 

kuinka aktivoida myös passiiviset kansalaiset mukaan toimintaan. Loppujen lo-

puksi ilmeni, ettei myöskään aktiivisempien henkilöiden löytäminen ja mukaan 

innostaminen ollut helppoa. Edelleen ajattelemme passiivisempien kansalaisten 

osallistamisen olevan tärkeä osa sosiaalialan työtä. Myös heidän osallisuutensa 

tapahtumien järjestämisessä olisi tärkeää, sillä tämä saattaisi kannustaa heitä 

aktivoitumaan myös muilla elämän osa-alueilla. 

 

Tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden edistäminen sekä huono-osaisuuden ehkäise-

minen ovat sosionomin eettisen osaamisen kompetensseja (Mäkinen ym. 2009, 

18). Opinnäytetyössämme oli läsnä etenkin ensimmäinen näistä kompetens-

seista. Tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden edistäminen ovat meille henkilökohtai-

sesti tärkeitä arvoja ja ne nousivat myös osaksi tapahtumamme tavoitteita. Tule-

vina varhaiskasvatuksen ja sosiaalialan ammattilaisina haluamme näiden tavoit-

teiden olevan luonteva osa ammatillista osaamistamme. 

 

Toiminnan kehittäminen reflektiivisen ajattelun kautta on yksi toimintatutkimuk-

sen pyrkimyksistä. Reflektoidessaan ihminen kohdistaa ajattelun itseensä ajatte-

levana olentona. Ihminen siis pohtii ajatuksiaan, kokemuksiaan sekä itseään. 

(Heikkinen 2010, 33.) Tietoisuus omista uskomuksista, ennakkoluuloista ja käsi-

tyksistä on reflektiivisyyttä. Tutkijan on tärkeää reflektoida ja olla tietoinen niistä 

näkökulmista ja käsityksistä, joita hän painottaa tutkimusaiheessaan. Tutkijan tu-

lee reflektoida koko prosessin ajan sitä, kuinka hänen oletuksensa voivat vaikut-

taa projektiin. (Roberts-Holmes 2014, 16.) Reflektointi oli merkittävä osa opinnäy-

tetyöprosessiamme. Reflektoimme toimintaamme sekä henkilökohtaisesti että 

yhdessä pohtien tullaksemme tietoiseksi tekemistämme valinnoista. Merkittä-

vässä osassa olivat myös yhteistyökumppaneiden kanssa käydyt avoimet kes-

kustelut. 
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10.4 Ammatillinen kasvu 

 

Yksi opinnäytetyömme tekemisen parhaista puolista oli sen merkittävyys toimek-

siantajallemme. Työelämästä saadun opinnäytetyön aiheen avulla pääsimme ke-

hittymään tulevina varhaiskasvatuksen ammattilaisina ajankohtaisen aiheen 

eteenpäinviejinä. Opimme hyödyntämään projektinhallintaan liittyviä elementtejä, 

kuten aikataulutettua toimintaa ja tiimityötä. Myös pitkäaikainen kommunikoimi-

nen yhteistyökumppaneiden kanssa oli meille uusi ja antoisa kokemus. 

  

Opinnäytetyömme loi meille mahdollisuuden haastaa itsemme tekemään työtä, 

jollaista emme ole koskaan ennen tehneet. Opinnäytetyöprosessissamme yksi 

merkittävimmistä oppimiskokemuksista oli yhteistyöverkoston muodostaminen ja 

siinä toimiminen yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Lisäksi opimme sovitta-

maan eri tahojen toiveita ja odotuksia omaan toimintaamme. Järjestämämme ta-

pahtuma kohtasi yhteistyökumppaneiden odotukset alkuperäisen suunnitelman 

muuttumisesta huolimatta. Verkostoituminen osoittautui opinnäytetyömme onnis-

tumisen kannalta merkittäväksi, sillä verkostojen kautta saimme kontakteja sel-

laisiin tahoihin, jotka olisivat muussa tapauksessa jääneet huomioimatta. Verkos-

toitumisen myötä saimme delegoitua tapahtuman järjestämiseen liittyviä tehtäviä 

myös muille tahoille. Näiden lisäksi koimme verkostoitumisen suurena apuna am-

matillisen kasvun tukena. Opiskelijan roolissa ollessamme meillä ei ollut tarttu-

mapintaa työkentälle, mikä olisi helpottanut tapahtuman järjestämistä. 

 

Opinnäytetyön tekeminen yhdessä parityöskentelynä oli meille sopiva ja hyödyl-

linen tapa toimia, sillä työskentelytapamme sopivat yhteen. Opinnäytetyön pro-

sessin eri vaiheessa tehdyt valinnat olivat helppoja, sillä parin kanssa työskentely 

on antanut vertaistukea prosessin joka vaiheessa. Asioihin oli aina kaksi näkö-

kulmaa, joista muokkasimme prosessiamme varten parhaimman vaihtoehdon. 

Myös työryhmän tuki ja kannustus oli prosessin onnistumisen kannalta tärkeää. 

Jos prosessin jossakin vaiheessa valinnan tekeminen oli haastavaa, jätimme 

asian, kuten tapahtuman nimen miettimisen, sivuun ja palasimme siihen myö-

hemmin. Tekemällä opinnäytetyön, joka liittyi varhaiskasvatukseen ja monikult-
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tuurisuuteen, vahvistimme meidän molempien ammatillista osaamista. Monikult-

tuurisuuskasvatuksen teoriaosuus muistutti meitä, että työntekijöinä meidän tulee 

huomioida herkkyys kohdata jokainen perhe yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti. 

  

Opinnäytetyön prosessin eri vaiheissa saimme arvokasta kokemusta tulevaisuu-

teen. Emme olleet aikaisemmin järjestäneet tapahtumaa ja perehdyimme tapah-

tuman järjestämisen teoriaan alusta alkaen. Kirjasimme kaikki nämä kokemukset 

ylös, ja ajattelimme näiden olevan tulevaisuutta ajatellen tärkeitä oppimistilan-

teita. Tapahtuman järjestämisestä eniten opimme suunnitteluun ja toteutukseen 

käytettävän pitkän aikavälin tärkeydestä. Tapahtuman järjestämisessä tuli lisäksi 

eteen niin isoja kuin pienempiäkin huomioita, jotka täytyi hoitaa. Pieniä huomioita 

olivat esimerkiksi lupien, yleisötapahtumaluvan sekä elintarvikkeiden tarjoamisen 

luvan, oivaltaminen ja selvittäminen. Suurempia huomioita oli muun muassa va-

paaehtoisten mukaan saaminen, heidän motivoiminen sekä kiittäminen. 

 

 

10.5 Jatkotutkimusideoita 

 

Pohdimme prosessin aikana, kuinka vastaavien tapahtumien jatkuvuus voidaan 

varmistaa. On ilmeistä, ettei päivähoidon henkilöstöllä ole resursseja tapahtu-

mien järjestämiseen työnsä ohessa. Näin ollen järjestäjän olisi hyvä löytyä muulta 

taholta. Mahdollisia järjestäjätahoja voisivat olla esimerkiksi opiskelijat, yhdistyk-

set tai hankkeet. Etenkin korkeakouluopiskelijat ovat potentiaalisia tulevia järjes-

täjiä, sillä tapahtuman järjestämisen voisi sisällyttää hyvin erilaisiin opintokoko-

naisuuksiin. 

 

Koska opinnäytetyömme yhtenä ajatuksena oli luoda uusi toimintakulttuuri moni-

kulttuurisille lasten tapahtumille, yksi hyödyllinen jatkotutkimusidea olisi mieles-

tämme työstää opas tapahtumien järjestämisestä. Tapahtuman järjestämiseen 

liittyvät oppaat ovat yleensä yleispäteviä emmekä löytäneet sosiaalialan näkökul-

masta tällaisia oppaita. Seuraavalle tapahtuman järjestäjälle opas olisi konkreet-

tinen käytännön apu. 

 



51 
 

 

Mielestämme olisi myös mielenkiintoista haastatella vanhempia osallisuuden ja 

kohtaamisen merkityksestä, kuinka he sen kokevat ja mikä saisi heidät lähte-

mään mukaan tapahtuman suunnitteluun. Lapsiperheiden keskinäisen kohtaami-

sen vahvistaminen voisi olla myös yksi selvitettävä teema. Lisäksi voisi kartoittaa 

tarkemmin lapsiperheiden kiinnostusta osallistua tapahtuman järjestämiseen esi-

merkiksi joka syksy. Kuten työryhmältä saadussa palautteessa todettiin: 

 

lisää tämänkaltaisia tapahtumia tulisi toteuttaa. 
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Toimeksiantosopimus 

 

 

 

 



Liite 2 

 

Kyselylomake työryhmälle  

 

Ammatti 

Työtehtävä 

 

Kuinka kauan olet toiminut nykyisessä työssäsi? 

 

 

 

Mikä sai sinut osallistumaan MURU-työryhmään? 

 

 

 

Mitä työryhmän toiminnassa pidät tärkeänä? 

 

 

 

Kuulimme työryhmältä opinnäytetyön aihetta miettiessämme, että toiminnalliselle tapahtu-

malle olisi Rantakylän ja Utran alueella tarvetta. Mikä on mielestäsi tämä tarve? 

 

 

Kuinka olet havainnut tämän tarpeen? (Esimerkiksi vuorovaikutuksessa, arjessa, vapaa-

aikana…) 

 

 

 

Millä tavoin suunnittelemamme tapahtuma vastaa mielestäsi tähän tarpeeseen? (Liitteenä 

suunnitelmamme, jos haluat tutustua siihen tarkemmin) 

 

 

 

 

Millä tavoin tarpeeseen voisi mielestäsi vastata tapahtumassa vielä paremmin? (Uusia ide-

oita, toimintatapoja yms.) 

 

 

 

Teemme vastauksien pohjalta yleisen koosteen tapahtuman tarpeellisuudesta, joka on olen-

nainen osa opinnäytetyötämme. Vastaamalla annat luvan käyttää vastauksiasi opinnäyte-

työssämme. 

 

 

 

Kiitos vastauksestasi!
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Opinnäytetyöprosessi 

 

 

 

Aloitus 
 

- yhteys toimeksi-
antajaan 

- päiväkirja 
- sähköpostiviestit 
- reflektointi 
- aihepiiriin liittyvä 

kirjallisuus 

Opinnäytetyön 
suunnittelu 

 
- työryhmä 
- reflektointi 
- päiväkirja 
- osallistuminen 

keskusteluiltaan 
- palaverit 
- verkostoituminen 

 

Päättäminen 
 

- raportin kirjoitta-
minen 

- käytännön ja 
teorian yhdis-
täminen 

- opinnäytetyöse-
minaari 

- kypsyysnäyte 

Tavoitteiden 
määrittely 

 
- palaverit 
- reflektointi 
- ajatusten jäsen-

tely 

Tapahtuman  
suunnittelu 

 
- palaverit, sähköpostit 
- tapahtumakirjallisuus 
- vierailut 
- aikataulusuunnitelma 
- perheiden etsiminen 
- SWOT-analyysi 
- kysely työryhmälle 
- materiaalit 
- pisteiden vetäjien var-

mistus 
- markkinointi 

Toteutus 
 
- tapahtumapaikan 

valmistelu 
- pisteiden vetäjien 

informointi 
- tapahtuma 
- havainnointi 

Arviointi ja 
päättäminen 

 
- palautekysely 
- palautepalaveri 
- päiväkirja 
- vapaaehtoisten 

kiittäminen 

opinnäytetyösuunnitelma 
lukupiirit 

TALVI / 
KEVÄT 

suunnitelma käytäntöön  tuotos 
lukupiirit 

KESÄ / 
SYKSY 

Mukaillen Salonen, K. 2013, 20. 
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Esite perheiden löytämiseen 
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Julisteet tapahtumasta 
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Julisteet tapahtumasta 
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Kartta 
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Käsittelemme palautteita opinnäytetyössämme anonyymeina. 

Palautekysely vanhemmille 

 

Mistä kuulit tapahtumasta? _________________________________________ 

 

Mistä pidit tapahtumassa? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Mitä kehitettävää/parannettavaa huomasit tapahtumassa? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Toivotko, että samanlaisia tapahtumia järjestettäisiin enemmän? Miksi? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Minkälaisia lapsiperhetapahtumia toivoisit järjestettävän? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Mitä muuta haluaisit kertoa? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Kiitos vastauksestasi! 

 


