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1 PROJEKTIOPINNÄYTETYÖN TAUSTAA JA TAVOITTEET 

 

 

Olen aina ollut kiinnostunut eettisistä asioista esimerkiksi jokaisen ihmisen ihmisarvosta, 

tasa-arvosta ja kunnioituksesta. Elämässä on myös tiettyjä asioita mitkä ovat väärin ja 

aikuisella on velvollisuus opettaa niitä lapsille, vaikka nykyään halutaankin korostaa, että 

ihmiset saavat itse päättää mikä on oikein ja mikä väärin. Jokaisen ihmisen valinnat 

vaikuttavat kuitenkin aina joko epäsuorasti tai suorasti muihin ihmisiin, olivat ne sitten 

oikeita tai vääriä valintoja. Jotta yhteiskunta pyörisi rakentavalla tavalla, tarvitaan tiettyjä 

yhteisiä perussääntöjä. 

 

Lasten psykologi Riitta Martsola on huolissaan uudesta arvovapaasta kasvatustrendistä, 

jossa vanhemmat varovat opastamasta lasta ja lapsi saa itse päättää omista asioistaan. 

Martsolan mukaan vanhemmuuteen kuuluu kuitenkin aina ottaa kantaa ja arvottaa 

maailmaa, mikä voi tuntua monesta vanhemmasta vaikealta nykypäivän moniarvoisessa 

maailmassa. Martsola jatkaa, että aikaisemmin vanhemmat uskalsivat sanoa lapsille mikä 

on oikein ja mikä väärin. Kun lapselle arvotetaan maailma ja otetaan kantaa erilaisiin 

asioihin, jäsentää se lapsen maailmaa ja antaa hänelle turvallisuuden tunteen. Olennaista 

ihmisen moraalin kehittymisessä on opettaa hänelle mikä on oikein ja mikä väärin. 

Martsola tuo esiin sen, että asioiden arvottaminen ei ole aivopesua, vaan pikemminkin 

lapsi saa tarvitsemansa suojan aikuiselta. (Kurki-Suonio 2014.) Myös Kalland toivoo, että 

moraalisia asioita käsiteltäisiin enemmän jo varhaiskasvatuksen puolella ja edelleen 

koulussa, koska moraalikysymykset eivät ole vanhentuneita asioita (Siren 2012).  

 

Opinnäytetyö on projektityö ja työn tilaajana on Vetelin päiväkoti Kivitasku. Tavoitteena 

on pohtia yhdessä 4–5-vuotiaiden lasten kanssa erilaisia eettisiä aiheita kahdeksan suunni-

tellun intervention kautta. Interventiot toteutetaan toiminnallisin menetelmin käyttämällä 

apuna leikkejä, satuja, nukketeatteriesityksiä ja kädentaitoja. Aiheet toteutettaviin interven-

tioihin ovat päiväkodin työntekijöiltä ja ne nousevat valtakunnallisen ja heidän oman 

kunnan varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta. Aiheet ovat: itsensä arvostaminen, toisen 

kunnioittaminen, toisen huomioon ottaminen, suvaitsevaisuus, totuus ja valhe, oikea ja 

väärä, anteeksi pyytäminen ja antaminen sekä oikeudenmukaisuus. 
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Interventioiden sekä satu- ja leikkivihkon tavoitteena on antaa päiväkodille uusia menetel-

miä eettiseen kasvatukseen ja innostaa heitä käyttämään enemmän ohjattuja ryhmätoimin-

toja eettisten aiheiden pohtimisessa lasten kanssa. Projektiopinnäytetyössä käytetään 

työmenetelminä havainnointia ja dokumentointia, joiden pohjalta arvioidaan työn tavoit-

teiden onnistuminen. Projektiopinnäytetyön raporttiosuus koostuu projektin tavoitteista ja 

suunnittelusta, tietoperustaosuuden varhaiskasvatuksen eettisen kasvatuksen näkökulmista, 

projektiopinnäytetyön toteutuksesta ja sen arvioimisesta sekä koko työn pohdinnasta. 

Näkökulma varhaiskasvatuksen eettiseen kasvatukseen on erityisesti aikuisen tärkeällä 

mallilla. Lisäksi pohdintaosuudessa korostuvat sosionomin kompetenssit, joita vasten 

peilaan omaa ammatillista kehittymistäni.  

 

Ammattikorkeakoulujen yhteistyöverkosto (2010) on määrittänyt sosiaalialan koulutusoh-

jelman sosionomi (AMK) -tutkinnon kuusi kompetenssia. Ne ovat sosiaalialan eettinen 

osaaminen, asiakastyön osaaminen, sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen, kriittinen ja 

osallistava yhteiskuntaosaaminen, tutkimuksellinen kehittämisosaaminen sekä johtamis-

osaaminen. (Sosiaaliportti 2012.) Sosionomin (AMK) varhaiskasvatuskompetenssit on 

jaettu samoihin teemoihin, jolloin osaamista katsotaan varhaiskasvatuksen näkökulmasta 

(LIITE 9/1 & 9/2). Sosionomin (AMK) vahva varhaiskasvatusosaaminen koostuu lapsen 

arjen sekä hänen monenlaisten elämäntilanteiden kasvun ja kehityksen tukemisesta ja 

ohjaamisesta. Sosionomin (AMK) erityisosaamisalueita ovat myös sosiaalipedagogiikka, 

työskentely perheiden kanssa, moniammatillinen yhteistyö, tiimi- ja verkostotyö sekä 

laaja-alaisen sosiaalipalvelujärjestelmän osaaminen. (Happo 2008, 105-106.) 

 

Projektiopinnäytetyön tavoitteisiin (TAULUKKO 1) on erikseen jaoteltu päiväkodin, lasten 

sekä opinnäytetyön tekijän omat päämäärät. Tavoitteet ovat eroteltu myös tulos-, toimin-

nallisiin ja oppimistavoitteisiin. 
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TAULUKKO 1: Projektin tavoitteet 

 

 Organisaation 

tavoitteet 

Lasten tavoitteet Omat tavoitteet 

Tulostavoitteet Saada uusia mene-

telmiä eettiseen kas-

vatukseen interven-

tioiden sekä satu- ja 

leikkivihkon kautta. 

Saada erilaisia mal-

liesimerkkejä miten 

kuvata lasten ajatuk-

sia ja mielipiteitä 

lasten portfolioissa. 

Lasten kanssa yhdessä 

tehty ”Omenapuu” sei-

nätaulu muistuttaa lap-

sia käsitellyistä aiheis-

ta. Lasten ”oman ää-

nen” laajempi näky-

vyys portfolioiden 

kautta. Yhdessä olemi-

sen ja tekemisen nautti-

minen. 

Projektiopinnäytetyö 

valmiiksi ja sosiono-

miksi valmistuminen. 

Toiminnalliset 

tavoitteet 

Hyödyntää enem-

män ohjattuja ryh-

mätoimintoja lasten 

eettisessä kasvatuk-

sessa. 

 ”Omenapuu” seinätau-

lun valmistaminen. 

Interventioista saatujen 

dokumenttien liittä-

minen omiin portfolioi-

hin. 

Onnistuneiden inter-

ventioiden suunnit-

teleminen ja toteutta-

minen. Lasten havain-

nointi ja dokumen-

tointi. Lasten portfo-

lioiden kehittäminen. 

Oppimistavoitteet Pysähtyä pohtimaan 

eettisiä aiheita sy-

vemmin varhaiskas-

vatuksessa. 

Eettisten aiheiden yh-

dessä pohtiminen. Itse-

tunnon vahvistuminen. 

Toisten ihmisten kanssa 

toimeen tulemisen 

opetteleminen. 

Projektityötaitojen 

kehittyminen. Ryh-

män ohjaamistaitojen 

ja sosionomin kompe-

tenssien kehittymi-

nen. Oma ammatilli-

nen kasvu. 

 

Tulostavoitteena oli antaa päiväkodille interventioiden sekä satu- ja leikkivihkon avulla uu-

sia menetelmiä eettiseen kasvatukseen. Vaikka lasten eettisten taitojen opetteleminen ta-

pahtuu enimmäkseen aikuisten ohjauksella arkipäivän tilanteissa, tavoitteena on myös, että 

varhaiskasvatuksessa voitaisiin enemmän hyödyntää ohjattuja toimintakertoja. Päiväkodin 

työntekijät kertoivat, että he olivat jo aikaisemmin keväällä miettineet tämän tyylistä toi-

mintaa. Kun työntekijät huomaavat erimielisyyksiä lapsiryhmässä, käyttävät he yhtenä me-

netelmänä sadun lukemista asioiden käsittelemisessä. Aina työntekijät eivät kuitenkaan ha-

vaitse erimielisyyksiä, joten jotain hyötyä voisi olla, jos tasaisin väliajoin (esimerkiksi ker-

ran viikossa) voitaisiin lukea näihin aiheisiin liittyviä kirjoja ja keskustella niistä lasten 

kanssa. Tulostavoitteena oli antaa myös päiväkodille malliesimerkkejä kuinka kuvata las-

ten ajatuksia ja mielipiteitä näkyvämmin lasten omissa portfolioissa. Lisäksi oppimistavoit-

teena oli saada työntekijöitä pohtimaan eettisiä aiheita syvemmin varhaiskasvatuksessa. 
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Oppimistavoitteina oli pohtia yhdessä lasten kanssa eettisiä aiheita, opetella tulemaan 

toimeen muiden ihmisten kanssa ja saada itsevarmuutta. Toiminnallisena tavoitteena 

lapsilla oli tehdä yhdessä kanssani ”Omenapuu” seinätaulu, johon valmistettiin aiheisiin 

liittyviä materiaaleja. Tulostavoitteena oli saada ”Omenapuu” seinätaulu päiväkodin seinäl-

le muistuttamaan lapsia käsitellyistä aiheista. Lisäksi tulostavoitteena oli se, että lapset 

nauttisivat monenlaisesta ryhmätoiminnasta, kuten saduista, nukketeatteriesityksistä, 

kädentaidoista ja leikkimisestä. Tavoitteena oli myös saada kerättyä lasten portfoliokansi-

oihin heidän omia ajatuksia ja mielipiteitä hyödyntämällä interventioista saamiani doku-

mentteja. Tällöin lasten oma ääni tulisi paremmin näkyväksi lapselle itselleen, hänen van-

hemmilleen ja työntekijöille 

 

Oppimistavoitteinani korostuivat oma ammatillinen kasvuni sekä sosionomin kompetens-

sien ja projektityötaitojen kehittyminen. Toiminnallisena tavoitteenani oli suunnitella ja 

toteuttaa eettiseen kasvatukseen liittyviä interventioita 4–5-vuotiaille lapsille, joiden poh-

jalta pohdimme yhdessä erilaisia eettisiä aiheita. Lisäksi toiminnallisena tavoitteenani oli 

havainnoida ja dokumentoida lapsia interventioissani. Näiden toimintojen pohjalta syntyi 

myös uusi idea, joka oli lapsen oman äänen näkyvämmäksi tekeminen lasten portfolioiden 

kehittämistyön kautta. Tulostavoitteenani korostui projektiopinnäytetyön valmiiksi saami-

nen ja sosionomiksi valmistuminen.  
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2 PROJEKTIOPINNÄYTETYÖN SUUNNITTELUPROSESSI 

 

 

Projekti on hanke, jolla on aina jokin selkeä ja määritelty tavoite. Projektissa on myös 

tarkkaan suunniteltu aikataulu, jossa määritetään mm. sen alku ja loppu. Projektiin kuuluu 

oma projektiorganisaatio ja määritellyt resurssit. Projekti on tehokas työmuoto ja jokainen 

projekti on omalla tavallaan ainutkertainen. (Kettunen 2009, 15-16; Rissanen 2002, 14.) 

Projekti alkaa jostain tunnistettavasta tarpeesta tai ajatuksesta. Suunnitteluvaiheen kautta 

syntyy projektisuunnitelma, jossa kerrotaan esim. projektin tavoitteista, aikataulusta, 

budjetista, projektiorganisaatiosta ja toteutussuunnitelmasta. Kun projektisuunnitelma teh-

dään hyvin, auttaa se projektin jäsentämisessä, tavoitteiden selkeyttämisessä, jokaisen 

työntekijän työtehtävien määrittelyssä, yhteisymmärryksen luomisessa tekijän ja teettäjän 

välille sekä projektin onnistumisessa. (Kettunen 2009, 49-55.) 

 

Projektini kesti yhteensä noin kaksi vuotta ja matkan varrelle sisältyi monenlaisia vaiheita 

(KUVIO 1). Syksyllä 2012 aloitin projektiopinnäytetyöni aiheen miettimisen. Aiheen sel-

kiytyessä markkinoin ideaani kahteen päiväkotiin ja sain marraskuussa 2012 työelämä-

tilaajaksi Vetelin päiväkoti Kivitaskun. Samassa kuussa meillä oli koulussa aihepiirise-

minaari. Tammikuussa 2013 kävin suunnittelupalaverin päiväkodilla työntekijöiden kanssa 

ja he antoivat omat toivomuksensa interventioideni aihealueiksi. Keväällä 2013 tutustuin 

kirjallisuuteen ja laadin projektisuunnitelman. Toukokuussa 2013 esitin projektisuunnitel-

mani seminaarissa ja kesällä 2013 kävin esittelemässä työni päiväkodilla ja tein siihen tar-

vittavat muutokset. Projektiorganisaationi kuuluivat päiväkoti Kivitaskun työntekijät ja 

siellä olevat 4–5-vuotiaat lapset. Toimin itse projektipäällikkönä projektissani. Yhteyshen-

kilöitäni olivat päiväkodissa päiväkodin vastaava johtaja ja ammattikorkeakoulussa ohjaa-

va opettajani. 

 

Kun projektisuunnitelma on valmis ja projektin aloittamisesta on tehty ratkaisu, voidaan 

aloittaa toteutusvaihe, jota ohjaa projektisuunnitelma. Projektiin kuuluu eri vaiheita, jotka 

yhdistyvät selkeästi toisiinsa tai voivat mennä jossakin määrin päällekkäin. Tavallisesti 

projekti kulkee lineaarisesti eteenpäin vaihe vaiheelta, mutta jos huomataan, että projekti 

edellyttää vielä kehitystyötä, on mahdollista palata takaisin aikaisempaan projektin vaihee-

seen. Projekti etenee harvoin täysin projektisuunnitelman mukaisesti, koska projekti elää 
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aina hieman toteutusvaiheessa. Tällöin projektisuunnitelmaa muokataan tai täydennetään. 

Projektipäällikkö on vastuussa projektin valmistumisesta aikataulussa ja asetettujen tavoit-

teiden saavuttamisessa. Projektin päätös kuuluu projektin viimeiseen osaan. Siinä projek-

tista laaditaan loppuraportti, puretaan projektiorganisaatio sekä kehitetään projektille jatko-

ideoita. (Kettunen 2009, 29, 43-45.) 

 

Aloitin projektiopinnäytetyöni toiminnallisen osuuden, kun sain tutkimusluvan ja projekti-

suunnitelmani hyväksyttiin. Syksyllä 2013 pidin interventioni päiväkodissa. Kun keskus-

telin ja kirjasin lasten ajatuksia ylös interventioissani, syntyi projektiini myös uusi idea, jo-

ka oli lasten osallisuuden vahvistaminen. Tämä tapahtui lasten portfolioiden kehittämisen 

kautta interventioista saamillani havainto- ja dokumenttimateriaaleilla. Lasten portfolioissa 

oli jo ennestään lasten omia piirustuksia ja ajatuksena oli tuoda sinne materiaalia myös 

kirjallisessa muodossa. Kävin neuvotteluja tästä työntekijöiden kanssa muutaman kerran ja 

toin interventiomateriaalien lisäksi myös pari muutakin portfolion kehittämisideaa. Kun in-

terventioni päättyivät, kävin vielä marraskuussa 2013 kaksi kertaa päiväkodilla kokoamas-

sa lasten kanssa heidän portfolioitaan. Kesällä 2014 kirjoitin loppuraportin ja marraskuussa 

2014 projektiopinnäytetyöni lopullisesti hyväksyttiin. 

 

 

KUVIO 1. Projektin kulku 
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3 NÄKÖKULMIA VARHAISKASVATUKSEN EETTISEEN KASVATUKSEEN 

 

 

Lasten eettinen kasvatus on hyvin laaja aihealue ja sitä voidaan tutkia monesta eri näkö-

kulmasta. Tässä projektiopinnäytetyössä keskitytään erityisesti aikuisen mallin merkityk-

seen, koska pienillä lapsilla ei ole vielä käsitystä siitä mikä on hyväksi itselle ja toisille ih-

misille. Aikuisen turvallisella hoivalla, kasvatuksella ja opetuksella on mahdollista tukea 

lasta kasvamaan moraalisesti. Aikuisen oma käyttäytyminen on myös tärkeää, koska lapset 

seuraavat tarkoin noudattavatko aikuiset itse opettamiaan asioita. 

 

 

3.1 Varhaiskasvatuksen eettinen kasvatus 

 

Varhaiskasvatus on lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämistä. Se koostuu yhteis-

kunnan järjestämästä hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta. Valtakunnallinen varhaiskas-

vatussuunnitelman perusteet ohjaavat kaikkia varhaiskasvatuksen toimijoita. Kansain-

väliset lapsen oikeuksia määrittelevät sopimukset, kansalliset lait ja muut ohjaavat asiakir-

jat ovat suomalaisen varhaiskasvatuksen arvopohjan lähtökohtana. Kasvatustavoitteina 

varhaiskasvatuksessa on edistää lapsen yksilöllistä hyvinvointia, vahvistaa lapsen toiminta-

tapoja ottaa toiset huomioon sekä lisätä vähitellen lapsen omaa itsenäisyyttä. (Stakes 2005, 

8-13.) Lisäksi valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet korostavat lasten 

vanhempien ja kasvattajien hyvää yhteistyötä, jotta lapsi saisi mahdollisimman turvallisen 

ja mielekkään kasvuympäristön (Vienola 2011, 163). 

 

Varhaiskasvatuksen sisällöllisiin orientaatioihin kuuluu yhtenä osana eettinen orientaatio 

(Stakes 2005, 26). Etiikka tulee kreikankielisistä sanoista ethikos (luonteenlaatu) ja ethos 

(tapa). Moraali kuuluu etiikan lähikäsitteeseen. Sen latinankielinen nimi on mos, jonka 

suomennos on myös hyvin samanlainen (esim. luonne, tapa tai käytäntö). (Immonen 2009, 

3; Opetushallitus 2011.) Immosen (2009, 3) mukaan etiikka ja moraali eroavat nykyään 

hieman toisistaan. Etiikka on tieteenala, joka tutkii oikean ja väärän käsityksiä. Se sisältää 

pohditun ja reflektoidun näkökulman oikeasta ja väärästä. Moraali on taas sääntöjen, 

tapojen ja tottumuksien näkymistä käytännössä. Kasvatuksen yhteydessä moraali nähdään 

opettamisena. (Opetushallitus 2011.) 
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Eettisessä kasvatuksessa käsitellään oikean ja väärän, hyvän ja pahan sekä totuuden ja 

valheen erottamista (Stakes 2005, 28-29). Eettisen kasvatuksen tulisi olla hyvepohjaista 

(yhteistä hyvää korostava) pienillä lapsilla. Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteissa ”Varhaiskasvatuksen arvopohja” kohdassa hyveistä on korotettu tasa-arvoisuus 

ja ”Kasvatuspäämäärät” kohdassa toisen huomioon ottamisen opetteleminen. Varhaiskas-

vatussuunnitelman arvopohja- ja päämäärätekstissä nousevat esiin oikeudet. Aikuisen on 

huolehdittava lasten oikeuksista ja heidän on kasvatettava lapsia kunnioittamaan omia ja 

muiden ihmisten oikeuksia. Anteeksi pyytämisen ja anteeksi antamisen opetteleminen on 

myös eettisesti tärkeää. (Vienola 2011, 164, 169.) 

 

Vetelin varhaiskasvatussuunnitelman eettisessä orientaatiossa korostetaan aikuisen esi-

merkillistä käyttäytymistä. Eettisen kasvatuksen olennaisia päämääriä ovat toisten ihmisten 

kanssa toimeen tuleminen sekä rehellisyyden, auttamisen ja hyvien tapojen ymmärtäminen. 

Lasta ympäröivät säännöt ja normit antavat hänelle rajat, jossa lapsen on turvallista kehit-

tyä. Päiväkodin arjessa toisen huomioon ottamista, kunnioittamista ja hyväksymistä sekä 

ystävyyttä harjoitellaan keskustelujen, sosiaalisen vuorovaikutuksen, tarkoituksellisen 

toiminnan, leikkien ja laulujen avulla. Päiväkodin työntekijät ja vanhemmat neuvottelevat 

yhdessä arvoista, jotka ovat pohjana päiväkodin toiminnalle. (Vetelin kunta 2013, 14.)  

 

Vienola (2011, 176) viittaa kehityspsykologi Piagetiin ja Kohlbergiin, jotka korostivat lap-

sen kognitiivista kehitystä tärkeimpänä asiana moraalin kehittymiselle. Lapsi tarvitsee kui-

tenkin myös turvallista hoivaa, kasvatusta ja opetusta, jotta hän kasvaisi hyväksi moraa-

liseksi ihmiseksi. (Vienola 2011, 176.) Nykyään moraalisen kehittymisen tutkimukset näyt-

tävät kohdistuvan useiden eri tekijöiden yhteisvaikutuksiin, jolloin sivummalle jäävät yh-

teen tekijään keskittyneet teoriat. Esimerkiksi moraalin kehitys ei selity yksinomaan ihmi-

sen temperamentilla, tunteilla tai arvostelukyvyllä. (Helkama 2003, 132.) Nurmirannan, 

Leppämäen ja Horpun (2009, 69) mukaan ihmisen moraalin kehittyminen kuuluu kogni-

tiiviseen ja sosiaaliseen kehitykseen. Ihmisen taito erilaisten roolien ottamiseen ja näkökul-

mien vaihtamiseen ovat perustana moraalin kehittymiselle. Kun lapsi kehittyy, hän vähitel-

len avartuu näkemään asioita omasta ja muiden näkökulmasta. (Nurmiranta ym. 2009, 69.)  

 

Vienola (2011, 163) toteaa, että säännöissä näkyvät yhteisön arvot ja normit, jotka ohjaavat 

ihmisten keskinäistä vuorovaikutusta. Arvot kertovat siitä, mitä ihminen tai yhteisö pitävät 
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hyvinä, arvokkaina tai tärkeinä. Arvot ovat myös tavoitteita ja ne ohjaavat toimintaa ja 

periaatteita (toiminnan taustalla olevia). Arvot esiintyvät myös eräänlaisina ihanteina. 

(Ojanen 2011, 7.) Vienola (2011, 163) jatkaa, että ihmisten arvot ja säännöt eroavat aika-

kausista ja kulttuureista riippuen. Esimerkiksi kulttuuri vaikuttaa siihen, mitä asioita pide-

tään oikeina ja väärinä asioina (Kronqvist & Pulkkinen 2007, 123).  

 

Kinnunen (2005, 94) tuo esiin sen, että nykyajan yhteiskunnassa, jossa yksilön harkintaa ja 

moniarvoisuutta pidetään arvossa, mietitään voidaanko ihmisille tarjota valmiita vastauksia 

siihen mikä on oikein ja ja mikä väärin. Modernit ihmiset ajattelevat, että se on holhoa-

mista, kun kaikkia ihmisiä koskettavat samat oikean ja väärän rajat. Ihmisten tulisi itse 

päättää mikä on oikeaa ja väärää. Kinnunen kuitenkin toteaa, että maailmassa on ollut 

kautta aikojen olemassa yhteisiä perusasioita, jotka ovat määrittäneet mikä on oikein ja mi-

kä väärin. Länsimaisen oikean ja väärän perustana on ollut kymmenen käskyä ja muistakin 

uskonnoista voi havaita samansuuntaisia perusteita. (Kinnunen 2005, 94.)  

 

Kristinuskon moraalilla on ollut ja on yhä vaikutusta Suomen kulttuuriin. Suomessa arvois-

ta korostetaan esim. oikeudenmukaisuutta, rehellisyyttä ja empatiaa. (Ylönen 2002a & 

Ylönen 2002b, 9-12.) Sihvola (2005) tuo kuitenkin esiin sen, että rehellisyydestä/totuu-

dellisuudesta pitäisi keskustella enemmän, koska se ei kuulu enää arvokeskustelujen 

keskiöön. Kasvattajan tärkeimpiin arvoihin tulisi kuulua rehellisyys, koska tutkijoiden 

mukaan itsekkyys on ajamassa rehellisyyden ohi. Rehellisyys voidaan nähdä nykyään jopa 

vanhentuneena käsitteenä. (Sihvola 2005.) 

 

 

3.2 Huomioitavaa lapsen ohjaamisessa eettisen kasvatuksen näkökulmasta 

 

Yhteiskunnassa arvostetut asiat välittyvät lapsille esimerkkien ja kokemuksien kautta 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Lapsi tarvitsee aikuisen apua hyväksyessään itsensä ja 

toiset ihmiset sekä omaksuakseen yhteiskunnan säännöt, tavat ja arvot. (Ylönen 2002a & b, 

9-12.) Lapsen hyvä minäkuva ja emotionaalinen tasapaino ovat lähtökohtia lapsen yhdessä 

toimimiselle muiden ihmisten kanssa sekä suvaitsevaisuudella erilaisia ihmisiä kohtaan 

(Heikka, Hujala & Turja 2009, 23). Kun lapsen persoona on rakennusvaiheessa, voidaan 

hänen persoonaansa vaikuttaa vain toisen persoonalla. Jotta arvoja voidaan siirtää lapselle, 
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lähtökohdaksi tarvitaan kiintymyssuhde. Moraaliarvojen opetteleminen tapahtuu lapsilla 

yritysten ja erehdysten kautta, jossa aikuisella on suuri rooli puuttua lapsen epärehellisiin 

kokeiluihin. Aikuisen omalla esimerkillä on suuri vaikutus lapseen. Jos esim. lapsi huo-

maakin aikuisen rikkovan sääntöjä, lapsen kunnioitus sääntöjä kohtaan vähenee. (Kin-

nunen 2005, 90-91, 104.) 

 

Kinnunen (2005, 88) kertoo, että kun lapsi on kolme–neljävuotias, aikuisen on aloitettava 

opettamaan lapselle mikä on oikein ja mikä väärin. Kirves & Stoor-Grenner (2010, 35) 

viittaavat Johanssoniin (2001), joka kuitenkin kehottaa aikuisia opettamaan moraalisia ja 

eettisiä arvoja vieläkin pienemmille lapsille, koska jo yksi-kolmevuotiaat miettivät moraa-

lisia ja eettisiä kysymyksiä. Kalland toteaa myös, että lapsen moraalin kehittyminen alkaa 

jo alle yksivuotiaana. Tällöin aikuisen ei kuitenkaan tarvitse selittää lapselle sanallisesti 

erilaisia moraalisia käytäntöjä, vaan aikuisen hyvän huolenpidon (esim. ruoka, lohdutus ja 

hoiva) ja kohtelun avulla lapsen sisäinen moraalijärjestelmä kehittyy. (Siren 2012.) Lapsi 

oppii moraalikäsityksen ”tee toiselle niinkuin haluaisit itsellesi tehtävän”, kun esimerkiksi 

lapsen itkuun vastataan tilanteeseen sopivalla tavalla. Tämä auttaa myös empatian kehitty-

misessä. (Takala 2010, 20.) Olennaisinta lapselle on yleisesti hyväksytyn moraalisysteemin 

omaksuminen (Siren 2012). 

 

Tenhosen (2012, 18) haastattelema Nenonen neuvoo kasvattajia näyttämään lapsille esi-

merkkiä erilaisissa konflikti- ja ristiriitatilanteissa. Aikuisen käyttäytymismalli ohjaa lapsia 

käsittelemään asiaa rauhallisesti. Nenonen kehoittaa aikuisia myös kertomaan perustelut 

sille miksi näin pitää toimia, kuten ettei toiselle jää huono mieli tai tämä perustuu hyviin 

tapoihin. (Tenhonen 2012, 18.) Kinnunen (2005, 88-89) tuo esiin Keltinkangas-Järvisen 

moraalikäsitystutkimuksen, jonka mukaan suomalaisilla lapsilla ja nuorilla ei ollut käytös-

sään sanavarastossa oikean ja väärän käsiteparia. Tällöin heillä voi olla hankala tunnistaa 

mitkä teot ovat oikein ja mitkä väärin. Tämä osittain johtuu siitä, että aikuiset ovat alkaneet 

selittämään päätöksiään monisanaisesti jättämällä yksinkertaiset sanat oikein ja väärin pois. 

Tilalle on tullut vetoaminen esimerkiksi siihen, että toiselle tulee paha mieli tai häneen 

sattuu. Kinnunen kuitenkin kehottaa aikuisia sanomaan selvästi lapsille, että jotkut asiat 

ovat väärin. (Kinnunen 2005, 88-89.) 
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3.3 4–5-vuotiaiden lasten keskeisiä kehityspiirteitä tässä projektissa 

 

Tässä luvussa tarkastellaan 4–5-vuotiaiden lasten kehityspiirteitä, jotka ovat keskeisiä tä-

män projektiopinnäytetyön kannalta. 4–5-vuotiailla lapsilla kehittyvät monenlaiset taidot 

tässä iässä ja he tarvitsevat paljon rohkaisua sekä tukea kasvaessaan ja kehittyessään. 

 

4–5-vuotiaana lapsi on omatoiminen, yhteistyökykyinen, utelias, innostunut ja luova. 4–5-

vuotiaat lapset pitävät saduista ja loruista. He ovat kovia puhumaan, kyselemään, selittä-

mään ja kertomaan tarinoita. 4–5-vuotias lapsi miettii myös erilaisia asioita sekä niiden pe-

rusteita ja merkityksiä. (Karvonen 2009, 24-27.) Kolme-viisivuotiaat lapset ovat luonnolli-

sen oikeudenmukaisia. Aikuisen tulee kehittää lapsen kykyä arvioida asioita sekä neuvoa 

häntä näkemään toden ja valheen eron. (Vienola 2011, 176-177.) Filosofi Matthews (2004, 

152-159) moittiikin aikuisia ja erityisesti kehityspsykologeja heidän epäluottamuksestaan 

lasten kykyyn osata filosofointia. Hänen mukaan aikuisten keskustelut lasten kanssa sekä 

heidän tarkka kuulemisensa auttavat lasten filosofointia kehittymään.  

 

Neljävuotiaana lapsi on kovasti kiinnostunut leikkikavereista. Hän pystyy leikkimään kah-

destaan kaverin kanssa tai pienryhmässä, mutta riitatilanteissa aikuisen on oltava välillä 

ohjaamassa lapsia sovintoon. Viisivuotias jaksaa jo kärsivällisesti leikkiä kavereidensa 

kanssa. Viisivuotiaalle kaverit ovat tärkeitä ja hän pärjää paremmin ristiriitojen selvittämis-

tilanteissa kavereidensa kanssa ja osaa toimia aikuisen ohjaamassa isossa ryhmässä. 

Aikuisten taitojen ihaileminen ja niiden jäljitteleminen ovat tyypillistä viisivuotiaille lapsil-

le. (Ojanen, Ritmala, Siven, Vihunen & Vilen 2013, 170.)  

 

4–5-vuotias lapsi oivaltaa jo miten tulee käyttäytyä erilaisissa tilanteissa, esim. kerhossa tai 

kylässä, mutta hän ei aina kykene hallitsemaan tunteitaan ja pitämään säännöistä kiinni 

(Ojanen ym. 2013, 170; Nurmiranta ym. 2009, 57). 4–5-vuotiailla lapsilla itsekeskeisyys 

vähenee ja he ottavat paremmin huomioon muiden ihmisten tunteita ja toiveita. He osaavat 

esim. lohduttaa ja osoittaa myötätuntoa muille. Heidän neuvottelutaitonsa myös kehittyvät. 

4–5-vuotiaat lapset nauttivat rooli- ja mielikuvitusleikeistä sekä helpoista sääntö- ja peli-

leikeistä. Kieliopillisesti tämän ikäisen puhe on jo aika hyvää. (Karvonen 2009, 24-27.) 

Lapsi tarvitsee tässä iässä kuitenkin paljon rohkaisua ja itsetunnon vahvistumista, koska 

hän voi alkaa ensimmäistä kertaa kokea huonommuuden tunteita, jos hän huomaa olevansa 
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erilaisempi mitä toiset. Lasten kavereilla on myös suuri vaikutus siihen, mikä on heidän 

ikäisilleen hienoa ja sopivaa. (Mannerheimin lastensuojeluliitto 2014.) 

 

4–5-vuotiaana lapsilla kehittyvät voimakkaasti moraaliset käsitykset. Lapsi miettii mitä 

eroa on hyvällä ja pahalla sekä oikealla ja väärällä. Lapsen ymmärrys oikeudenmukaisuu-

desta alkaa myös kasvaa. (Kirveslahti, Siven, Vahala & Vihunen 2014, 171.) Tenhosen 

(2012, 18) haastatteleman Nenosen mukaan, oikeudenmukaisuuden ja uusien käyttäytymis-

sääntöjen opettaminen viisivuotiaalle lapselle on helpompaa mitä viisitoistavuotiaalle 

lapselle. Lapsen arvioidessa jonkun teon pahuutta, hän ei arvioi sitä teon tarkoituksen 

perusteella, vaan yleensä teon lopputuloksen mukaan. 4–5-vuotiaalla lapsella on vilkas 

mielikuvitus, joka voi laittaa lapsen kertomaan epätosia juttuja, mutta harvoin kyse on 

varsinaisesta valehtelemisesta. Aikuisen on tällöin hienotunteisesti kerrottava missä menee 

totuuden ja sadun välinen raja. (Mannerheimin lastensuojeluliitto 2014.)  

 

 

3.4 Leikkien, satujen ja kädentaitojen merkitys lapsen oppimiselle eettisen 

kasvatuksen näkökulmasta 

 

Lapsen oppiminen on hyvin kokonaisvaltaista. Onnistuneen oppimisen lähtökohtana ovat 

turvalliset ihmissuhteet, jossa kasvattajat kuuntelevat aidosti lasta. Lapsi ajattelee ja toimii 

leikkimisen, liikkumisen, tutkimisen sekä erilaisten taiteellisten kokemisen ja ilmaisemisen 

(esim. kädentaidot, kirjallisuus ja musiikki) kautta. Näissä lapsen luonteenomaisissa toi-

mintamenetelmissä näkyvät kielen merkitys, oppiminen ja sisällölliset orientaatiot. Lapsen 

leikkiessä, tutkiessa, liikkuessa sekä kokiessa taiteellisia asioita, hänen hyvinvointinsa ja 

osallistumismahdollisuutensa kasvavat. (Heikka ym. 2009, 22-24; Stakes 2005, 18-20.)  

 

Lapsen oppiminen tapahtuu vuorovaikutussuhteessa toisten ihmisten ja ympäristön kanssa. 

Varhaiskasvatuksen sisällölliset orientaatiot tulee yhdistää lapsen lähiympäristöön ja hei-

dän arjen kokemuksiinsa, joissa lapset pystyvät havainnoimaan ja oppimaan. (Heikka ym. 

2009, 29; Ojanen ym. 2013, 196-199; Stakes 2005, 20). Tiedon tarjoaminen lapsille on tär-

keää eettiskognitiivisessa kasvatuksessa. Lasten opetuskeinoina voidaan käyttää esim. 

kirjoja, lauluja, näytelmiä, leikkejä ja riimityksiä. (Vienola 2011, 177; Ylönen 2005, 10.) 
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Leikki auttaa lasta kehittymään emotionaalisesti, sosiaalisesti ja kognitiivisesti. Leikin 

avulla lapsi oppii ajattelemaan luovasti, ratkaisemaan ongelmia, ymmärtämään syy-seuraus 

suhteita sekä havaitsemaan ulkoisen todellisuuden ja leikin eron. Leikin ohessa lapsi oppii 

säätelemään tunteitaan ja ottamaan vastaan empatiaa toisilta. Lisäksi lapsi oppii sääntöjä, 

arvoja ja moraalia leikin kautta. Leikki auttaa lasta myös mukautumaan ympäristöönsä, 

harjoittelemaan monenlaisia taitoja ja huomaamaan itsestä uusia juttuja. Leikki avaa 

lapselle lujan perustan oppia asioita. (Kirveslahti, ym. 2014, 167-168.; Ojanen ym. 2013, 

200-204.)  

 

Leikki rakentaa lapsen persoonallisuutta, identiteettiä ja minäkuvaa (Ojanen ym. 2013, 

203). Leikin avulla lapsi luo ystävyyssuhteita, oppii näkemään asioita muiden lasten 

näkökulmasta ja oppii toimimaan yhdessä heidän kanssaan. Jotta leikki sujuisi hyvin, on 

havaittava ja ymmärrettävä toisen kokemuksia. Leikin avulla voidaan tukea lapsen itseluot-

tamusta ja hänen sosiaalisia taitojansa, koska päästääkseen leikkiin mukaan, lapsi tarvitsee 

erilaisia taitoja, esim. rohkeutta sekä vuorovaikutustaitoja. Lapsen leikkiessä hän käsittelee 

samalla kokemuksiaan, tuntemuksiaan ja uusia asioita. (Helenius & Korhonen 2008, 109-

121; Kronqvist & Pulkkinen 2007, 118-120; Ojanen ym. 2013, 202-204.) 

 

Sadut ovat hyviä apukeinoja käsitellä eettisiä aiheita lasten kanssa. Satujen esimerkit voi-

vat kannustaa lasta tekemään hyvää ja varomaan pahaa. Vaikka sadut eivät ole todellisuut-

ta, tapahtuu niissä myös oikean elämän tapaisia asioita, esim. hahmot voivat olla epäre-

hellisiä ja ilkeitä tai ystävällisiä ja rehellisiä. Lapsi oppii näkemään, että jos joku tekee pa-

haa toiselle, seuraamukset ovat huonot, kun taas hyvän tekeminen johtaa aina hyvään. 

(Ylönen 2005, 10-12.) Sadut myös ilahduttavat, lohduttavat ja kannustavat. Kun aikuiset ja 

lapset yhdessä keskustelevat sadusta, auttaa se lapsen arvomaailman rakentumista. Saduis-

sa, joissa hyvän ja pahan eroavaisuus ilmaistaan hyvin, lapsella on mahdollisuus oppia 

oikeudenmukaisuutta. (Ylönen 2002c, 23-24.) 

 

Kun sadun paha voitetaan, voi se näyttää esimerkkiä lapselle kuinka selvitä omista risti-

riitaisista tunteistaan (Helenius & Lummelahti 2013, 126). Satuhahmojen kautta lapsi miet-

tii kehen hän haluaisi samaistua. Hän kokee myös erilaisia tunteita satuhahmojen kautta, 

esim. iloa, pelkoa, kärsimystä, vihaa, ylpeyttä ja myötätuntoa. Vaikka sadun päähahmo ko-

kee vääryyksiä, lopussa kaikki päättyy kuitenkin hyvin. Satujen päähenkilöt kehittyvät 
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myös jatkuvasti. Kun päähenkilöitä verrataan sadun lopussa heidän alkulähtöasetelmiinsa, 

he ovat muuttuneet ja kasvaneet. Lisäksi jos joku satuhahmo on pieni ja joidenkin mielestä 

mitätön, sadussa hän nousee yleensä rohkeimmaksi ja osaavimmaksi henkilöksi. Tästä jo-

kin itsensä pieneksi ja huonoksi kokeva lapsi voi saada rohkeutta ja itseluottamusta elä-

määnsä. (Luumi 2002, 90-92.)  

  

Käsityökasvatuksen tavoitteena on antaa lapselle ”minä osaan” -kokemuksia. Tämä on tär-

keä edellytys lapsen oppimisen ja onnistumisen perustalle. Käsityökasvatuksen muina 

tavoitteina on mm. kehittää lapsen aistitoimintoja ja -herkkyyttä, ajattelua, luovuutta, 

kädentaitoja, havainnointia sekä antaa elämyksien kokemuksia. Kun lapset työskentelevät 

yhdessä, on hyvä sopia pelisäännöistä, esim. ettei häiritä toisen työskentelyä tai juosta käsi-

työtiloissa. Kuvataiteeseen ja käsitöihin kuuluu askarteleminen, joka kehittää lapsessa mm. 

leikkiä, sorminäppäryyttä sekä yhdessä olemista ja työskentelemistä. Kädentaitojen avulla 

lapsen pitkäjänteisyys ja keskittymiskyky myös kasvavat. Valmiit teokset voidaan lopussa 

koota näkyville ja yhdessä lapsien kanssa niistä voidaan keskustella. Kun aikuinen pitää 

lasten teoksia arvokkaina, lapset oppivat myös kunnioittamaan sekä omia että toisten töitä. 

(Karppinen 2009, 56-65.) 

 

Lapselle on tärkeää sosiaalinen vuorovaikutus työskentelyn lomassa. Työn aiheet tulee 

innostaa lapsen mielikuvitusta tai löytyä hänen elämänalueeltaan. Kuvataidekasvatus aut-

taa lasta kokonaisvaltaisesti kasvamaan, kehittymään ja oppimaan. Se muovaa lapsen iden-

titeettiä, harjoittaa kognitiivisia kykyjä sekä auttaa kohtaamaan ja jäsentämään tunne-elä-

mää. Kuvataiteen kautta lapsi käy läpi kokemuksiaan ja ilmaisee näkemyksiään, jättäen 

itsestään ainutlaatuisen ja persoonallisen jälkensä. (Rusanen 2009, 52.) 

 

 

3.5 Havainnoinnin ja dokumentoinnin merkitys varhaiskasvatuksessa 

 

Varhaiskasvattajan havainnointi on dokumentoinnin perustana. Haastattelemalla, kirjaa-

malla, valokuvaamalla, piirtämällä tai nauhoittamalla voidaan arkistoida lapsen oppimis-

kokemuksia. Lapsen toiminta ja oppiminen avautuvat dokumentoinnin avulla, josta kasvat-

tajat havaitsevat lapsen yksilöllisen oppimistavan. Tämän kautta kasvattaja pystyy kehittä-

mään omaa toimintaansa sekä varhaiskasvatuksen toiminnan sisältöjä ja menettelytapoja. 
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Kun kasvattaja yhtenäisesti havainnoi ja dokumentoi lasta, esim. hänen leikkejään, ajatuk-

siaan ja toimintaansa, saa kasvattaja kattavan kuvan lapsesta. Dokumentointi selventää 

myös vanhemmille mitä päivähoidossa tehdään ja kuinka lapset kehittyvät. (Heikka ym. 

2009, 75-77; Rintakorpi 2009, 85-87.) 

 

Suora kommunikointi lapsen kanssa on hyvä tapa saada selville lapsen ideoita ja käsityksiä 

asioista, koska usein lapsi näkee asiat eri tavalla mitä aikuiset (Heikka, Hujala, Turja & 

Fonsen 2011, 57). Lasten toiminta- ja vuorovaikutustilanteet luovat myös hyviä mahdolli-

suuksia havainnoida lasten oppimista. Havainnointi auttaa kasvattajaa näkemään lapsen 

sen hetkisen osaamisen ja missä tilanteissa hän tarvitsee apua. Havainnoinnin tulisi olla 

säännöllistä ja jatkuvaa. Kun kasvattaja dokumentoi lasta, lapsi näkee oman oppimisensa ja 

kehittymisensä tärkeänä ja arvokkaana asiana. Aikuisen myönteisen palautteen antaminen 

lapsen kehittymisestä ja osaamisesta vahvistaa lapsen  itsetuntoa ja minäkäsitystä. (Heikka 

ym. 2009, 64, 75.) 

 

YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksessa painotetaan, että lapset ovat osaavia ja tasa-arvoisia 

yhteiskunnan jäseniä ja heillä on oikeus saada kertoa omia mielipiteitään sekä osallistua 

heitä koskeviin päätöksiin ikä- ja kehitystasonsa mukaisesti (Heikka ym. 2009, 81-82; 

Kirves & Stoor-Grenner 2010, 40; Unicef 2014). Laadukkaasssa varhaiskasvatuksessa 

lapsi tulee kuulluksi ja osalliseksi päivähoidon toiminnassa. On tärkeää, että kasvattajat 

kuuntelevat aidosti lasta ja pitävät hänen sanomisiaan merkityksellisinä. Kasvattajalta 

vaaditaan aikaa lapsen kohtaamiseen, jotta hän oppii ymmärtämään lapsen ajatukset ja 

odotukset. Kun kasvattaja pysähtyy oikeasti kuuntelemaan lasta, hänellä on mahdollisuus 

havaita lapsesta sellaisia taitoja ja kykyjä, mitä hän ei ole aikaisemmin huomannut. 

(Heikka ym. 2009, 81-83.) 

 

Lapsen oma ajattelutaito, itseluottamus, minäkuva ja yhteiselämän taidot kehittyvät, kun 

lapsi saa tuoda omia kokemuksiaan, mielipiteitään, ajatuksiaan, haaveitaan ja ideoitaan 

esiin. Kasvattajan kuunnellessa lasta, hän huomaa lapsen osaavaksi toimijaksi. (Heikka 

ym. 2009, 84-86; Turja 2011, 52-53.) Kun kasvattaja ottaa selvää mistä lapsi on kiinnostu-

nut ja mitä hän ajattelee, pystyy hän suunnittelemaan yksilöllisempää ja tarpeeksi haastel-

lista toimintaa lapselle. Tällöin lapsen onnistuneet kokemukset ja oppimismotivaatio kas-

vavat. (Heikka ym. 2009, 83.) 



16 

Portfoliotyöskentely on lapsilähtöistä toimintaa, jossa korostuu lapsen osaaminen ja hänen 

mielenkiinnon kohteensa. Kun lasta havainnoidaan ja dokumentoidaan, niistä saadut tiedot 

voidaan kerätä lapsen portfolioksi tai kasvun kansioksi, joka selkeyttää lapsen kasvupro-

sessin lapselle itselle, hänen vanhemmille ja työntekijöille. Portfolion kautta lapsen edisty-

mistä voidaan seurata pitkällä aikavälillä. Tärkeintä on kuitenkin muistaa, että se on lapsen 

oma henkilökohtainen kirja, johon hän saa itse valita omat tuotoksensa, saavutuksensa ja 

kuvansa. Aikuinen voi lisätä lapsen oman kerronnan erilaisista kuvista ja dokumenteista, 

jolloin nähdään mitä lapsi on ajatellut kyseisistä asioista. Kasvattaja voi lisätä myös portfo-

lioon omia havaintoja ja kuvauksia lapsesta. Portfolioissa keskitytään lapsen vahvoihin 

puoliin, eikä hänen heikkouksiinsa. Kun lapsi selaa portfoliotansa, hän oppii tiedostamaan 

oman kehittymisensä ja minäkuvansa, jolloin myös hänen itsetuntonsa vahvistuu. (Heikka 

ym. 2009, 94-95.) Erilaisten dokumenttien ja omien tuotoksien laittaminen portfolioon 

tulisi tehdä yhdessä lapsen kanssa (Heikka ym. 2011, 62). 

 

Portfoliotyöskentely toteutetaan yhdessä lapsen ja vanhempien kanssa. Vanhemmilla on 

mahdollisuus eri tavoin kuvata lastaan portfoliossa. Vanhemmat voivat antaa arvokasta 

tietoa perheestä ja kodista, jolloin nähdään lapsen ominainen kasvu-, kehitys- ja oppimis-

ympäristö. Portfolion avulla voidaan saada vanhemmat mukaan yhteiseen kasvatustyöhön 

ja portfoliot voivat toimia lapsen, vanhempien ja työntekijöiden kasvatuskeskustelujen 

tukena. Keskusteluissa lapsi voi kuvata kokemuksiaan portfolionsa kautta. Portfoliot toimi-

vat myös tukena toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa. Työntekijöiden pedagogiset 

toimintatavat, lapsihavainnoinnit ja suhtautumistavat lapsiin kehittyvät portfoliotyösken-

telyn avulla. (Heikka ym. 2009, 95.) 
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4 LEIKKI-, SATU- JA KÄDENTAITOINTERVENTIOIDEN TOTEUTUS 

 

 

Projektiopinnäytetyöni toteutui syksyllä 2013 päiväkoti Kivitaskun 4–5-vuotiaiden lasten 

Tintit- ryhmässä, jossa oli yhteensä 24 lasta. Kaikki lapset eivät kuitenkaan koskaan olleet 

samalla kertaa paikalla ja keskimääräinen lapsiluku interventioissani oli noin viisitoista 

lasta. Suunnittelin kaikille interventioilleni saman toimintarungon. Toteutin interventiot 

päiväkodissa viikon välein, paitsi yhdellä kertaa väliä oli kaksi viikkoa. Ennen kuin aloitin 

interventioni, kävin etukäteen päiväkodilla tutustumassa lapsiin. 

 

Tulin päiväkotiin aina hyvissä ajoin ennen interventioideni alkua, jotta ehdin jutella ja tu-

tustua paremmin lapsiin. Interventiot alkoivat myös aina yhteisten kuulumisten kysymi-

sellä, jolloin sain tuntuman lasten senhetkisiin olotiloihin. Sen jälkeen oli vuorossa satu tai 

nukketeatteri ja siitä keskusteleminen. Tarinan jälkeen leikittiin ja lopuksi askarreltiin 

aiheeseen liittyvää materiaalia. Interventioiden lopussa kerättiin aina palautekyselylo-

makkeiden (LIITE 8) avulla lasten ajatuksia ylös sen päiväisestä aiheesta (paitsi ei viimei-

sellä kerralla) sekä heidän yleisen mielipiteen interventioistani, jossa apuna toimivat palau-

tekyselylomakkeen lopussa olevat hymiönaamakuvat. Kysyin myös aina työntekijöiltä 

suullisen palautteen, koska heitä oli joka interventioissani paikalla kaksi-kolme työnteki-

jää. Lisäksi projektini lopussa kysyin kirjallisen loppupalautteen työntekijöiltä.  

 

Yleensä kädentaitohetkien aikana ryhmä jaettiin puoleen, jolloin pystyin ohjaamaan lapsia 

paremmin. Minulla oli silloin myös toinen työntekijä apuna. Muutenkin työntekijät auttoi-

vat minua parhaansa mukaan ja varsinkin kirjatessa lasten ajatuksia ylös. Heistä oli minulle 

suuri apu, koska lapsia oli paljon. Interventioiden kädentaito-osuudessa tarkoituksena oli 

valmistaa yhdessä lasten kanssa ”Omenapuu” seinätaulu. Ajatuksena oli, että jokaisella in-

terventiokerralla askarreltiin aiheeseen liittyviä materiaaleja ja liitettiin ne seinätauluun. 

Minulla oli mukana jo osittain valmiiksi maalattu pohja seinätaulua varten. ”Omenapuu” 

seinätaulun tarkoituksena oli kuvastaa lasten eettistä kasvua. Lapsen eettinen kehitys on 

pitkä prosessi, niin kuin yleensä omenapuun kasvaminen, mutta halusin kuitenkin tuoda 

vertauskuvallisesti esiin lapsen kasvamisen ja kypsymisen tällä tavoin. Kuvaan seuraavissa 

alaluvuissa tarkemmin ”Omenapuu” seinätaulun askarteluvaiheet ja niiden merkityksistä 

aiheelle. Olen myös koonnut jokaisen kuvailemani interventiokerran loppuun 
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palautekyselylomakkeen kysymykset ja joitain lasten antamia vastauksia niihin. Lasten 

vastaukset eivät kovin paljon eroa toisistaan, joten olen pyrkinyt kokoamaan yhteen 

toisistaan poikkeavia lasten vastauksia. 

 

 

4.1 Ensimmäinen interventio: Itsensä arvostaminen 

 

Ensimmäisen intervention tavoitteena oli tutustua lapsiin sekä myös lasten oma keskinäi-

nen tutustuminen  toisiinsa, koska he kaikki eivät tunteneet ennestään toisiaan. Lisäksi ai-

heena oli itsensä arvostaminen. Tavoitteena oli miettiä, että ihminen on arvokas omana it-

senään kaikkine onnistumisineen ja epäonnistumisineen. Jokaiselta ihmiseltä löytyy aina 

myös jokin asia missä he ovat hyviä. 

 

Aluksi luin Yhteistyö on voimaa- kirjan ja näytin samalla kuvia kirjasta. Sadussa eläimet 

kertoivat hyvistä ja huonoista puolistaan. Vaikka ne löysivät itsestään vikoja, niistä ei väli-

tetty, vaan niiden hyviä puolia vahvistettiin. Mielestäni kirja antoi hyvän samaistumis-

kohteen erityisesti aremmille lapsille, koska kirjassa oli mukana pelokas siili, joka ei keksi-

nyt mitään hyvää itsestään. Lopussa kuitenkin hänen kaverinsa löysivät hyviä puolia hänen 

arkuudestaan. Kun olin lukenut kirjan loppuun, kannustin lapsia osallistumaan keskustelui-

hin tarinasta, esimerkiksi kirjan eläinten hyvistä ja huonoista puolista. Lapset muistivat to-

della hyvin eläinten ominaisuuksia. 

 

Seuraavaksi leikimme tutustumisleikkiä, jossa mukanani oli pehmoinen turvanalle. Leikin 

aloitti turvanalle, joka kertoi nimensä sekä olevansa hyvä antamaan turvaa ja rohkaisua. 

Sitten turvanalle kiersi jokaisen lapsen sylissä ja lapsi sai kertoa oman nimensä sekä missä 

hän on hyvä tai mistä asioista hän tykkää. Lapset osasivat todella hienosti kertoa missä asi-

oissa he olivat hyviä, mm. juoksemisessa ja trampoliinilla hyppimisessä. Joku lapsista jopa 

tokaisi, että on hyvä puhumaan rumia, joka sai minut ja työntekijät hieman hämilleen. Yri-

tin selittää lempeästi lapselle, että se ei ole kuitenkaan hyvä asia. Kaksi lasta ei uskaltanut 

sanoa mitään, vaikka yritin kovasti rohkaista ja kannustaa heitä siihen. Mielestäni tutus-

tumisleikki onnistui hyvin ja lapset pitivät siitä kovasti. 
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Leikin jälkeen lapset piirsivät oman kuvansa paperille. Piirustukset laitettiin ”Omenapuu” 

seinätauluun puunjuurien lähelle (KUVIO 2). Omien kuvien kiinnittäminen lähelle puun 

juuria kuvasi lasten eettisen kasvun perustaa, joka lähtee itsensä arvostamisesta. Eli ensin 

on juurien istutus maahan, jonka jälkeen alkaa kasvaminen ja hyvän sadon tuottaminen. 

Piirtämisen jälkeen kirjasimme työntekijöiden kanssa lapsen vastauksia päivän aiheesta 

palautekyselylomakkeeseen (TAULUKKO 2) sekä heidän mielipiteensä koko interventio-

kerrastani.  

 

TAULUKKO 2: Palautekyselylomake 1. 

 

1. INTERVENTIO: ITSENSÄ ARVOSTAMINEN 28.8.2013 

Satukirja: Weninger, B. & Tharlet, E. 2007. Yhteistyö on voimaa! 

LÄSNÄ: 15 LASTA 

Mikä sadussa oli muka-

vinta? 

Miltä sinusta tuntuu, kun 

onnistut jossain asiassa hyvin? 

Mitä ajattelet, jos et osaa-

kaan jotain juttua? 

On se vähän mukavaa, kun 

joku kompastuu. 

Se on hyvä, että sille tuli 

myyrä kaveriksi. 

Se, kun siili sanoi, että se 

ei ole hyvä missään. 

Kun se hiiri lähti maail-

malle, niin se oli hyvä. 

Sammakko teki kuper-

keikkoja. 

Tuntuu hyvältä, kun osaa. 

Kivalta tuntuu. 

En muista. 

Hyvältä tuntuu. 

En osaa R-kirjainta vielä, 

mutta osaan jo D:n. 

Tylsältä. 

Pahalta. 

Ei tiedä. 

Haittaa, kun silloin on pik-

kuvauva. 

Ei tunnu kivalta. 

 

Suurin osa lapsista osasi hyvin kertoa tuntemuksiaan siitä, kun osaa jonkin asian ja siitä, 

jos ei osaakaan. Eräs lapsista vertasi osaamattomuutta pikkuvauvana olemiseen, jolloin 

kerroin hänelle, että ihminen opettelee läpi elämänsä erilaisia asioita, joihin osaan menee 

kauemmin aikaa ja osaan vähemmän aikaa. Havaitsin, että sadun avulla lapset pystyivät sa-

maistumaan sellaisiin henkilöihin, jotka eivät mielestään osanneet mitään. Tämä rohkaisi 

joitain lapsia, että se ei haittaa vaikka ei osaisikaan, koska kukaan ei osaa kaikkea. Kolme-

toista lasta piti interventiostani, yksi vastasi, ettei osaa sanoa ja yksi ei pitänyt. Työntekijät 

antoivat interventioni jälkeen suullisen palautteen, jossa he sanoivat, että ohjauskerta meni 

ensimmäiseksi kerraksi mukavasti. He kertoivat ryhmän lapsien olevan kovia puhumaan ja 
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rohkaisivat minua vain puuttumaan, jos yleinen hälinä ei lopu. Sain työntekijöiltä kiitosta 

myös siitä, että olin laittanut lomakkeen loppuun hymiövalinnat. 

 

 

 

KUVIO 2. ”Omenapuu” seinätaulu ensimmäisen interventiokerran jälkeen. 

 

 

4.2 Toinen interventio: Toisen kunnioittaminen 

 

Toisen intervention tavoitteena oli miettiä toisen ihmisen arvostamista ja kunnioittamista 

sekä kohteliaita käytöstapoja. Aloitin interventioni esittämällä pahvista tekemilläni eläin-

hahmoilla kertomuksen ”Koko maailman komentaja” (KUVIO 3). Satu kertoi ylpeästä eta-

nasta, joka puhui koko ajan halveksivasti toukasta ja ylpeili omilla teoillaan. Kuitenkin lo-

pussa toukka muuttui perhoseksi ja sai etanan hämmästymään taidoillaan. Sadun jälkeen 

keskustelimme mm. siitä minkälaisia etana ja mato olivat sekä miltä madosta tuntui, kun 

etana sanoi, ettei madosta tule mitään. Halusin tuoda esiin myös sen, että vaikka etana koh-

teli matoa epäkunnioittavasti, mato ei lähtenyt omissa puheissaan kostamaan etanalle. 
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KUVIO 3. Lapset kuuntelemassaa tarkkaavaisina satua. 

 

Sadun jälkeen oli vuorossa tervehdysleikki, jossa lapset liikkuivat musiikin tahdissa ja mu-

siikin lakattua soimasta, piti tervehtiä lähinnä olevaa lasta mm. kättelemällä, olan tapu-

tuksella tai varpailla. Tervehdysleikin tarkoituksena oli harjoitella toisten ihmisten kohtaa-

mista. Kaikki lapset eivät kuitenkaan pitäneet musiikin tahdissa kävelemisestä ja paria etsi-

essä osa lapsista halusi tervehtiä vain tiettyjä kavereitaan. Osallistin leikissä myös lapsia, 

että he saivat ehdottaa mieleisiään tervehtimistapoja. Lapset eivät kuitenkaan pitäneet niin 

paljon tervehdysleikistä, mitä olin etukäteen ajatellut. En tiedä oliko kyse lopulta siitä, 

etteivät lapset saaneet olla sen tietyn hyvän ystävän kanssa, vaan kaikkien lasten piti ter-

vehtiä kaikkia. 

 

Kädentaidotosuudessa lapset saivat painaa oman kämmenensä kuvan auringonsäteiksi tau-

luun. He nauttivat paljon käsiensä maalaamisesta. Keltaiset auringonsäteet kuvasivat sitä, 

että kunnioittamalla toisia, ihmiset tulevat toimeen keskenään sekä luovat hyvää ja kirkasta 

mieltä toisillensa. Lopussa kerättiin taas lasten ajatuksia ylös palautekyselylomakkeeseen 

(TAULUKKO 3). Kolmetoista lasta piti tämän kertaisesta interventiostani ja yksi lapsi ei 

pitänyt. Itselleni jäi tästä interventiosta hyvä mieli ja lapsetkin olivat jo tutumpia. He tuli-

vat nyt myös enemmän juttelemaan kanssani. 
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TAULUKKO 3: Palautekyselylomake 2. 

 

2. INTERVENTIO: TOISEN KUNNIOITTAMINEN 4.9.2013 

Satukirja: Pakkanen, K. Koko maailman komentaja 

LÄSNÄ: 14 LASTA 

Mitä sinulla jäi sadusta 

mieleen? 

Mitä etana ajatteli madosta? Jos sinä olisit ollut mato, 

mitä olisit sanonut etanal-

le, jonka mielestä mato ei 

osannut mitään? 

Etana sanoi, että madosta 

ei tuu mitään. 

Se ei osaa kiivetä maail-

man huipulle. 

Kun mato muuttui perho-

seksi. 

Etana. 

Mato nukkui. 

Mato ei osaa tehdä mitään, kun 

sillä ei ole sarvia. 

Mato oli tylsä. 

Madosta ei tule mitään. 

Ei pysty tehdä mitään. 

Älä puhu tuollaista. 

Paa tuppi suuhun, eikä 

puhuta mitään. 

En leiki sun kans. 

Ei ole kiva haukkua toisia. 

Madolle tuli paha mieli. 

Samalla lailla, kun se mato 

sanoi siinä sadussa. 

 

Palautekyselylomakkeen perusteella melkein kaikki lapset osasivat todella hyvin tunnistaa 

sen, että etana käyttäytyi huonosti matoa kohtaan. Lapset samaistuivat selvästi matoon ja 

havaitsin myös lapsissa selkeää ärtymystä madon puolesta, kun he miettivät vastauksiaan 

mitä olisivat sanoneet etanalle takaisin, jos he olisivat olleet matoja.  

 

Työntekijät antoivat hyvää palautetta siitä, että kaikki toimintamuotoni: satu, leikki ja as-

kartelu olivat sopivan lyhyitä, jolloin tämän ikäiset lapset jaksoivat keskittyä niihin. 

Työntekijät kertoivat, että lapset eivät ole aikaisemmin paljon harjoitelleet penkissä istu-

mista, joten nämä pitämäni ohjaushetket antoivat myös jo hyvää harjoittelua ajatellen esi-

koulua. Työntekijät pitivät hyvänä sitä, että kysymykset liittyivät satuun, koska heidän 

mielestään lapset eivät vielä ymmärrä mitä toisen kunnioittaminen tarkoittaa.  

 

 

4.3 Kolmas interventio: Toisen huomioon ottaminen 

 

Kolmannen intervention tavoitteena oli miettiä toisen ihmisen asemaan asettumista ja toi-

sen huomioon ottamista. Aloitin interventioni itse keksimälläni nukketeatteriesityksellä 
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(LIITE 2/5). Tarinassa Paula pupu määräsi koko ajan yhteisissä leikeissä Petri possun 

kanssa mitä leikittiin, josta Petrille tuli paha mieli. Osallistin lapsia myös esityksessä, 

koska he saivat laskea Petrin kanssa yhdessä kymmeneen, kun Paula meni piiloon. Lapset 

osasivat todella hienosti laskea kymmeneen. Petri possu kysyi myös lapsilta mihin Paula 

pupu oli mennyt piiloon. Lapset olivat tästä innoissaan, kun saivat paljastaa Paulan piilo-

paikan. Lapset jaksoivat katsoa nukketeatteriesityksen todella mallikkaasti (KUVIO 4). 

Pohdimme yhdessä erityisesti Petrin tuntemuksia, kun Paula koko ajan määräsi leikkejä ja 

myös sitä miltä Petristä lopussa tuntui, kun Paula tajusi itsekkyytensä. 

 

    

KUVIO 4. Nukketeatteriesitys Petri pos-

susta ja Paula pupusta. 

 

KUVIO 5. Lapset askartelemassa sydämen 

muotoisia omenoita.

Seuraavaksi leikimme ”Sinä olet peilini” leikkiä, jossa tarkoituksena oli olla vastatusten 

parin kanssa, toisen ollessa ensin peilinä. Toinen lapsista esittäisi lyhyesti jonkun liikkeen 

tai ilmeen, jolloin toisen lapsen pitäisi matkia tarkkaan häntä. Muutin kuitenkin hiukan lei-

kin kulkua, koska olin havainnut ennen nukketeatteriesitystäni, että lapset viihtyivät paljon 

nukketeatterisermin takana esiintymässä. Lapset saivat mennä joko yksitellen tai pareittain 

sermin taakse ja näytellä jotain liikettä tai ilmettä, jota muut yleisön lapset saivat sen jäl-

keen matkia. He innostuivat tästä hyvin paljon. Rohkaisin ja kannustin lapsia paljon, jotta 

he uskaltaisivat esiintyä. Alussa osa lapsista kuitenkin epäröi omaa esiintymistään, mutta 

loppua kohden hekin uskalsivat näyttämölle, vaikka pari lasta ei halunnut ollenkaan esiin-

tyä. Loppua kohden leikki muuttui kuitenkin hyvin riehakkaaksi, koska kaikki eteen mene-

vät lapset matkivat aina yhtä ja samaa liikettä. Jälkeenpäin ajateltuna olisi ehkä sittenkin 

kannattanut tehdä harjoitus pareittain. 
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Lasten levottomuus jatkui vielä askartelussa ja he eivät oikein jaksaneet kuunnella ohjeita-

ni. Lapset askartelivat sydämen muotoisia omenoita, jotka laitettiin taulun puuhun (KU-

VIO 5). Omenat kuvasivat hyviä hedelmiä, jotka kypsyvät, kun ihmiset välittävät toisis-

tansa. Lapset joutuivat välillä odottamaan vuoroaan, että saivat koristella tietyn tyyppisellä 

kiilteellä omenansa. Osa jaksoi odottaa hyvin, kun taas jotkut olivat kärsimättömämpiä. 

Tällä kertaa kolmetoista lasta piti interventiostani ja kaksi ei osannut sanoa mitä mieltä he 

olivat. Yhden lapsen vastaus jäi epähuomiossa ottamatta. Eräs lapsi sanoi palautteessaan, 

että hänellä oli sen takia kivaa, kun sai itse esiintyä nukketeatterisermin takana. 

 

TAULUKKO 4: Palautekyselylomake 3. 

 

3. INTERVENTIO: TOISEN HUOMIOON OTTAMINEN 13.9.2013 

Nukketeatteriesitys 

LÄSNÄ: 16 LASTA 

Minkä takia Petri possu 

tuli surulliseksi? 

Mikä teki Petri possun iloi-

seksi? 

Mitä sinä voisit tehdä 

omalle ystävällesi, että 

hän tulisi iloiseksi? 

Petri possu ei saanut men-

nä piiloon. 

Pupu vaan määräsi. 

Koska se ei saanut päättää 

yhtään leikkiä. 

Sen ei annettu leikkiä. 

Pupu valitsi koko ajan 

leikkejä, possu ei saanut 

mennä piiloon, vaan pu-

pu. 

Kun ne halas ja ne sai sitte leik-

kiä. 

Possu ja pupu olivat taas kaverei-

ta. 

Että se sai määrätä. 

Pupu pyysi siltä anteeksi. 

 

Antaa sen leikkiä mitä se 

haluaa. 

Antaa valita leikin. 

Leikin sen leikkejä. 

Että se määrää kaikkea. 

Tanssia sen kanssa. 

Jos tekee jotain pahaa, niin 

pyytää anteeksi. 

Halaisin ja sanoisin an-

teeksi. 

 

Palautekyselylomakkeesta (TAULUKKO 4) käy ilmi, että lapset osasivat hyvin kertoa mi-

kä teki Petristä surullisen ja mikä iloisen. Kolmannesta kysymyksestä huomasi, että lapset 

yhdistivät kysymyksen satuun eivätkä ajatelleet kysymystä erillisenä. Suurin osa lapsista 

ajatteli konkreettisesti sadun kautta, että oma ystävä tulisi iloiseksi vain antamalla hänen 

määrätä yhteiset leikit. Työntekijät kertoivat, että interventioni meni hyvin ja aihe oli juuri 

sopiva heidän ryhmäänsä, koska jotkut lapsista ovat koko ajan määränneet leikkejä, eivätkä 

ole antaneet muiden ehdottaa niitä. 
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4.4 Neljäs interventio: Suvaitsevaisuus 

 

Neljännen intervention tavoitteena oli miettiä sitä, että hyväksytään erilaiset ihmiset eikä 

erotella heitä esim. ihon värin, ulkomuodon tai jonkun vian mukaan, vaan otetaan kaikki 

ihmiset hyvin vastaan. Jokainen ihminen saa olla sellainen kuin on. 

 

Päiväkodissa oli aika meluista ja kaksi lasta itki pitkään, kun tulin aamulla päiväkotiin. On-

neksi kuitenkin lapset rauhoittuivat kuuntelemaan satuani, joka oli kirjasta ”Rikun kaverit”. 

Tarinassa Riku kanilla oli erinäköisiä kaneja kavereina, esim. mustia, harmaita, valkoisia ja 

ruskeita. Jokainen kaniryhmä halusi kuitenkin leikkiä omannäköistensä kanien kanssa, joka 

harmitti Rikua. Kun tarinaan ilmestyi uusi erinäköinen kani, muut kanit alkoivat pilkkaa-

maan sitä. Onneksi Riku puolusti uutta kania ja sai lopulta kaikki erinäköiset kanit leikki-

mään yhdessä. Lapset jaksoivat keskittyneesti kuunnella sadun. Oli hienoa huomata, kuin-

ka oma-aloitteisesti lapset nyt halusivat itse kysyä jotain tarinasta. Yhdessä myös mie-

timme, esimerkiksi miltä uudesta kanista mahtoi tuntua, kun sitä pilkattiin ja miksi kanit 

halusivat leikkiä vain omien näköistensä kanien kanssa. 

 

Sadun jälkeen leikimme ”Monenlaisia ihmisiä” leikkiä (LIITE 2/11), jonka juonen olin 

muokannut päiväkotilapsista kertovaksi. Ideana oli myös vähän jumpata tarinan mukana. 

Lapset innostuivat jumpasta paljon. Leikkiin kuului myös kysyä lapsilta mitä heidän mie-

lestä päiväkodissa on kaikista mukavinta tehdä. Monet lapsista kertoivat, että mukavinta 

oli piirtäminen. Itselleni jäi leikistä hyvin positiivinen ja hyvä olo. Leikin jälkeen oli vuo-

rossa perhosten värittäminen, joiden mallit olin jo valmiiksi piirtänyt. Erilaiset perhoset 

taulussa kuvasivat kaikkien ihmisten hyväksymistä ja sitä, ettei ketään syrjittäisi erilai-

suuden takia, vaan oltaisiin ystäviä kaikkien kanssa (KUVIO 6). Lapset pitivät perhosten 

värittämisestä. He olivat myös hyvin kiinnostuneita toistensa töistä ja näyttivät ylpeinä 

niitä toisillensa. Muutenkin lapset aina halusivat näyttää aikuisille mitä olivat piirtäneet tai 

askarrelleet ja heille merkitsi paljon, kun aikuinen myös innostui ja kehui heidän töitään. 
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KUVIO 6. ”Omenapuu” seinätaulu perhosten kiinnittämisen jälkeen. 

 

Kerätessäni lasten ajatuksia ylös päivän aiheesta, huomasin, että erityisesti pojat eivät ot-

taneet tosissaan palautelomakkeen kysymyksiäni (TAULUKKO 5), vaan pelleilivät vas-

tauksiensa kanssa. Oli kuitenkin hienoa huomata, kun eräs lapsi osasi yhdistää surullisen 

hymiönaamakuvan ja aamun aikaisemmat tapahtumat yhteen, kun hän osoitti sormellaan 

palautelomakkeen surullista hymiökuvaa ja totesi, että aamulla oli ollut juuri tuollaista 

päiväkodissa. Työntekijät antoivat palautteen, että interventioni meni hyvin. Kymmenen 

lasta pitivät interventiosta, neljä ei osannut vastata ja kaksi ei pitänyt ollenkaan. Yhden lap-

sen vastaus jäi kiireessä keräämättä. 
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TAULUKKO 5: Palautekyselylomake 4. 

 

4. INTERVENTIO: SUVAITSEVAISUUS 17.9.2013 

Satukirja: Van Genechten, G. 2004. Rikun kaverit 

LÄSNÄ: 17 LASTA 

 Mitä sinulle jäi sadusta mieleen? Jos sinä itse haluaisit ottaa uuden kaverin mu-

kaan leikkeihin, mutta paras kaverisi sanoo, 

ettei oteta, niin mitä sinä sanot sitten kaveril-

lesi? 

Pilkukas kani, joka kurkki puun takaa. 

Muut nauroi pilkulliselle kanille. 

Ruskeat kanit leikki yhessä. 

Se kun sanoi, että kani sanoi, että se 

on täplikäs, kun toiset ei tiennyt sen 

nimeä. 

Valkoiset leikki samassa rivissä. 

 

Otetaan kiva kaveri mukaan leikkiin. 

Saa se tulla. 

Tuu vaan meidän kanssa leikkimään. Me ei tehdä 

sulle mitään pahaa. 

Pitää ottaa kaveri leikkeihin. 

Antaisin kaverin määrätä. 

Sanotaan kaverille, että otetaan uusi kaveri mu-

kaan. 

 

Palautekyselylomakkeen ensimmäisessä ja toisessa kysymyksessä tuli myös jonkin verran 

”en tiedä” tai ”ei tule yhtään mitään mieleen” vastauksia. Suurin osa lapsista kuitenkin vas-

tasi toiseen kysymykseen, että uusi kaveri pitää ottaa aina mukaan leikkeihin. Yksi lapsista 

oli sitä mieltä, että hän antaisi kaverin määrätä. Lapset ymmärsivät sen, että ei ole kiva 

asia, jos uusi henkilö jää ilman leikkikaveria. 

 

 

4.5 Viides interventio: Totuus ja valhe 

 

Viidennen intervention tavoitteena oli miettiä sitä, että ei valehdeltaisi, vaan puhuttaisiin 

aina totta. Valehtelemisella aiheutetaan mielipahaa toiselle ihmiselle sekä itselleen. Aloitin 

intervention nukketeatterilla, jonka juonen olin suunnitellut itse (LIITE 2/7). Tarinassa 

esiintyivät Rasmus rotta ja Martti murmeli (KUVIO 7). Rasmus rikkoi vahingossa Martin 

itse tekemän polkuauton, kun Martti oli käymässä vessassa. Rasmus kuitenkin valehteli, 

että joku muu rikkoi sen, koska pelkäsi menettävänsä ystävänsä. Esityksen jälkeen keskus-

telimme tarinasta, esimerkiksi minkä takia Martti murmeli valehteli ja mikä sai sen tunnus-

tamaan tekonsa. 
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KUVIO 7. Nukketeatteriesitys Rasmus rotasta ja Martti murmelista. 

 

Leikkinä toimi tällä kertaa ”Rikkinäinen puhelin leikki”. Leikin tarkoitus oli havainnol-

listaa sitä kuinka ihmisen alkuperäinen asia voi muuttua monen ihmisen kertomana aivan 

muunlaiseksi asiaksi mitä se oli alussa ollut. Olin etukäteen ajatellut, että tämä on varmasti 

lapsista hauska leikki ja se onnistuu heiltä hyvin. Aloitin leikin laittamalla yhden lyhyen 

lauseen kiertämään ringissä. Leikki pysähtyi kuitenkin jo alkumetreille, kun vain muutama 

lapsi sai kuiskattua kuulemansa toisen lapsen korvaan. Muiden lapsien oli vaikea kuunnella 

ja keskittyä leikkiin. Kokeilimme leikkiä vielä muutamalla lasten keksimillä sanoilla, mut-

ta ne pysähtyivät aina samaan kohtaan. Näytti, että muutamat lapset eivät halunneet/osan-

neet ottaa vastaan toisen kuiskausta, joten oli parempi lopettaa leikki siihen. Ehkä leikki 

olisi sujunut paremmin, jos lapsia olisi ollut vähemmän tai olisin ottanut vain vanhemmat 

lapset mukaan. 

 

Alunperin seuraavaksi olisi ollut vuorossa kädentaidotosuus, mutta kun viime kerralla lap-

set ilmoittivat pitävänsä piirtämisestä, halusin antaa lapsille heitä kiinnostavaa toimintaa. 

Tällä kertaa lapset eivät kuitenkaan oikein innostuneet piirtämisestä ja he sanoivat, etteivät 

muista enää sadusta mitään. Laitoin lapsille sitä varten käsinuket ja pikkuauton malleiksi. 

Loppujen lopuksi lapset innostuivat piirtämisestä ja piirustuksistakin tuli hienoja. Palaute-

kyselylomakkeen (TAULUKKO 6) täyttämisessä kahden lapsen ajatukset jäivät kirjaa-

matta, koska tuli epäselvyyksiä siitä, kuka oli haastatellut ketä ja aika loppui kesken. Kuusi 

lasta piti tämän kertaisesta interventiostani, viisi ei osannut sanoa ja kaksi ei pitänyt lain-

kaan. Kun kysyin yhdeltä lapselta, minkä takia hän ei ollut pitänyt interventiostani, hän 

vastasi, että sen takia, kun Martti murmeli rikkoi polkuauton. Opin tästä, että lasten ajatte-



29 

leminen voi olla hyvin konkreettista. Oli kiva huomata myös, että ryhmän ujoimpiin kuu-

luva lapsi uskalsi puhua minulle jo rohkeammin.  

 

TAULUKKO 6: Palautekyselylomake 5. 

 

5. INTERVENTIO: TOTUUS JA VALHE 25.9.2013 

Nukketeatteriesitys 

LÄSNÄ: 15 LASTA 

Mitä sinun mielestäsi tarkoittaa valehteleminen? 

No se on typerää, kun valehtelee. 

Sitä että toinen valehtelee, että kun on rik-

konut jotain pitää halata ja pyytää anteeksi. 

Pahalta. 

En tiedä. 

Tyhmää. 

Ei saa valehdella. 

Sitä, että huijaa. 

Että sanoo, että ei oo rikkonu, vaikka onki. 

No, se valehteli sen takia, koska se rikkoi 

sen itse. 

 

Palautekyselylomakkeen perusteella lapset osasivat kertoa hyvin sanallisesti valehtelemi-

sen merkityksen ja sen, että valehteleminen ei ole hyvä asia. Moni lapsista selitti valehtele-

misen konkreettisesti sadun kautta.  

 

 

4.6 Kuudes interventio: Oikea ja väärä 

 

Kuudennen intervention tavoitteena oli miettiä mikä on oikeaa ja mikä väärää käyttäyty-

mistä sekä mitä siitä seuraa. Lapsia oli mukana nyt yhdeksäntoista. Lapset jaksoivat kuun-

nella hyvin sadun ”Luvatta lainaaminen” (Vikström-Jokela & Jokela), jossa Liina tyttö otti 

ilman lupaa Kaisa tytön potkulaudan (KUVIO 8). Oli hienoa huomata, että lapset lähtivät 

taas ihan oma-aloitteisesti keskustelemaan sadusta. Tällä kertaa he eivät esittäneet kysy-

myksiä, vaan lähtivät itse kertomaan, että Liina valehteli ja hänen ei olisi saanut tehdä niin. 

Havaitsin myös, että tämän kertaisissa keskusteluissa oli äänessä muitakin lapsia, mitkä 

aikaisemmin eivät olleet paljon osallistuneet keskusteluihin. 
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KUVIO 8. Satu Liinasta ja Kaisasta. 

 

Seuraavaksi vuorossa oli pumpulileikki, jossa lapset istuivat ringissä ja puhalsivat musiikin 

tahdissa pumpulia aina omasta kädestä toisen lapsen käteen. Kun musiikki loppui, se ke-

nelle pumpuli jäi, joutui leikistä ulos. Suurin osa lapsista piti leikistä ja he saivat hienosti 

puhallettua pumpulin eteenpäin. Kuitenkaan muutamat lapset eivät innostuneet leikistä ja 

osa saattoi pitkästyä, koska leikissä meni kauan aikaa suuren ryhmäkoon takia. Leikin jäl-

keen jokainen lapsi sai vuoron perään liimata palan pumpulia ”Omena” seinätaulun tai-

vaalle, josta muodostui pilvi. Pumpuli kuvasi sekä leikissä että askarteluosuudessa val-

koista, puhdasta ja kevyttä oikean ja totuuden käsitettä.  

 

Työntekijöiden palaute oli hyvää ja he erityisesti taas kiittivät siitä, että kaikki toimintani 

osat ovat tarpeeksi lyhyitä. Neljätoista lasta piti interventiostani, kaksi lasta ei osannut sa-

noa mielipidettään ja kolmella lapsella ei ollut kivaa. Palautelomakkeessa oli tällä kertaa 

myös vain yksi kysymys, joka oli: Onko valehteleminen sinun mielestäsi oikein vai väärin? 

Jokaiselle lapselle tämä oli selvä asia ja kaikki vastasivat väärin. Tämän ikäiset lapset ym-

märsivät hyvin valehtelemisen merkityksen. 

 

 

4.7 Seitsemäs interventio: Anteeksi pyytäminen ja anteeksi antaminen 

 

Seitsemännen intervention tavoitteena oli pohtia anteeksi pyytämistä ja anteeksi antamista. 

On hyvä ymmärtää teon seuraus ja mahdollinen vastuunottaminen siitä. Anteeksi antami-

nen on myös yhtä tärkeää mitä anteeksi pyytäminen ja siihen ei kuulu kostamista. 
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Lapset jaksoivat kuunnella hyvin satuni ”Benjamin karhu säheltää”, vaikka työntekijöiden 

mukaan aamu oli ollut rauhaton. Sadussa Benjamin karhu oli vähän liian innokas, kun se 

tapasi ystäviään. Benjamin aiheutti ystävilleen huomaamattaan vahinkoja, joista ystävät 

harmistuivat. Tarinan jälkeen keskustelimme esimerkiksi siitä miltä karhun ystävistä tuntui, 

kun Benjamin aiheutti vahinkoa niille ja miten se hyvitti tekonsa ystävilleen. 

 

Seuraavaksi leikimme ”Musikaaliset halaukset” leikkiä, jossa hipaksi joutumisen pystyi 

välttämään muodostamalla toisten lasten kanssa tietyn kokoinen halausryhmä, joka mää-

räytyi lapsen valitsemalla numeroluvulla. Halaukset toimivat vertauskuvallisina toimin-

toina anteeksi pyytämiselle ja anteeksi antamiselle. Työntekijä mietti leikin alussa ryhmän 

jakamista puoleen, koska silloin olisi rauhallisempaa ohjata leikki hyvin. Otin kuitenkin 

koko ryhmän kerralla. Eräs lapsi halusi olla hippa, mutta hän ei osannut valita numeroa, jo-

ten ehdotin itse halausryhmän kooksi kolmea. Kun leikki alkoi, lapset juoksivat kuitenkin 

koko ajan vain rinkiä ja eivätkä he käyttäneet halausta turvapaikkana. Yritin moneen ker-

taan selventää ohjeitani, mutta en saanut leikkiä toimimaan ja lapset vain riehaantuivat en-

tisestään. Minun oli tällöin lopetettava leikki kesken. 

 

Kädentaidotosuudessa oli vuorossa kukkien tekeminen (KUVIO 9 & 10). Kukat kuvasivat 

uutta alkua, kun ihmiset pyytävät ja antavat toisillensa anteeksi. Kukkia voidaan tuoda 

myös teon hyvittämiseksi. Askartelu sujui hyvin ja lopuksi oli taas palautekyselylomak-

keen aika (TAULUKKO 7). Yhdeksällä lapsella oli ollut kivaa, kaksi lasta ei osannut sanoa 

ja kolme lasta eivät olleet pitäneet interventiostani. Kahdelta lapselta jäi huolimattomuuden 

takia hymiönaamapalaute kysymättä. 

 

   

KUVIO 9. ja 10. Lapset askartelemassa kukkia. 
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Työntekijät sanoivat palautteessaan, että ryhmän ohjaus- ja hallintajutut ovat yksi asia, jo-

hon minun kannattaa kiinnittää huomiota ja se, että suunnittelee toimintansa hyvin, ettei 

menetä ryhmän hallintaa. Opin, että minun olisi kannattanut jo leikin alusta asti jakaa 

ryhmä puoleen, jolloin ryhmää olisi ollut helpompi ohjata ja hallita. Aina olisi myös 

hyödyllistä pitää jokin varasuunnitelma mukana, jos joku toiminta ei onnistu. Olisi ollut 

hyvä, jos mielessäni olisi ollut joku toinen leikki, jota olisi voitu kokeilla epäonnistuneen 

leikin tilalle. Annoin kuitenkin hippaleikissä lapsille aikaa oppia leikin juonen ja oikeas-

taan uuteen leikkiin ei olisi ollut enää aikaa, koska askarteluosuus oli vielä jäljellä.  

 

TAULUKKO 7: Palautekyselylomake 6. 

 

7. INTERVENTIO: ANTEEKSI PYYTÄMINEN JA ANTAMINEN 9.10.2013 

Satukirja: Freedman, C. & Smallman, S. 2007. Benjamin karhu säheltää 

LÄSNÄ: 17 LASTA 

Minkä takia sinun mielestäsi pitää pyytää anteeksi? 

Ei tule surumieli. 

Jos tekee väärin. 

Siksi koska toiset ei pyydä anteeksi. 

Jos tekee pahaa. 

Kun tulee riitaa. 

 

Jos on tehnyt jotain pahaa toiselle, pitää pyy-

tää anteeksi. 

On tullut paha mieli. 

Sitten voi unohtua. 

Siks kun tulee surulliseksi, pitää pyytää an-

teeksi. 

No, sen takia, ettei pahoita toisen mieltä. 

 

Palautekyselylomakkeessa kolme lasta ei osannut vastata kysymykseeni. Mielestäni lap-

sille oli kuitenkin aikaa selvää se, miksi pyydetään anteeksi. Moni lapsista osasi ajatella su-

rullisen mielen johtuvan siitä, kun on pahoittanut toisen mielen. Lapset osasivat yhdistää 

myös pahan tekemisen ja anteeksi pyytämisen toisiinsa. 

 

 

4.8 Kahdeksas interventio: Oikeudenmukaisuus ja päätösjuhla  

 

Kahdeksannessa interventiossa (23.10.2013) tavoitteena oli miettiä sitä, että kaikkia ihmi-

siä tulisi kohdella reilusti. Viimeisellä kerralla oli mukana kolmetoista lasta. Aloitin inter-

ventioni sorminukke-esityksellä, jonka juonen olin suunnitellut itse (LIITE 2/9). Tarinassa 
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eläimet osallistuivat juoksukilpailuun ja juoksun jälkeen kaikki saivat palkinnoksi 

hampurilaiset. Kun hampurilaiset oli syöty, jäljelle jäi vielä yksi ylimääräinen hampurilai-

nen, josta eläimillä tuli riita, kuka sen saisi. Lapset pitivät sorminukke-esityksestäni ja kes-

kustelimme esityksen jälkeen sadun herättämistä ajatuksista ja tunteista. 

 

Koska minulla oli viimeinen interventiokerta, halusin järjestää lapsille jotain mukavaa lo-

puksi. Annoin lasten vapaasti pareittain suunnitella nukketeatteriesityksiä (KUVIO 11 & 

12) ja he innostuivat tästä kovasti, mutta kaksi lasta ei halunnut suunnitella esitystä. Yleisö 

antoi aina raikuvat aplodit esityksien jälkeen. Huomasin selvästi, että lapset olivat hyvin 

tyytyväisiä itseensä ja varmasti tämä kokemus kasvatti heidän itseluottamustaan ja roh-

keuttaan. 

 

   

 

KUVIO 11. ja 12. Lapset esittämässä nukketeatteria. 

 

Kertasimme vielä lopuksi ”Omena” seinätaulun kanssa mitä olimme askarrelleet ja mistä 

asioista silloin puhuneet. Kyselin myös lapsilta muistivatko he mitä satuja oli luettu ja näy-

telty. Lapset muistivat hyvin eri tarinat. Kertaamisen jälkeen jaoin kaikille lapsille oman 

kunniakirjan ja pienen karkkipussin (KUVIO 13). Lapset antoivat myös minulle jäähyväis-

lahjaksi omia piirustuksiaan. Eräs työntekijä sanoi, että he voivat palata näihin aiheisiin 

taulun avulla. Olin tästä iloinen, koska se oli ollutkin minun alkuperäinen tavoitteeni, että 

taulu jäisi näkyvällä paikalla, jolloin lapset voisivat muistella mitä asioita on puhuttu. 

Taulu ripustettiin päiväkodin salin seinälle. 
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KUVIO 13. On päätösjuhlan aika! 

 

KUVIO 14. Esimerkki portfolion sivusta. 

 

Hymiönaamapalautteen perusteella kuusi lasta piti interventiostani, kolme ei osannut sanoa 

ja kolmella lapsella ei ollut kivaa. Havaitsin kuitenkin, että ne kolme, jotka eivät pitäneet 

interventiostani, sopivat yhdessä, että he valitsisivat surullisen näköisen hymiön. Yhden 

lapsen palaute jäi epähuomiossa kirjaamatta. Työntekijöiltä sain hyvän palautteen, että in-

terventio oli mukava ja oli hyvä, kun lapset saivat itse suunnitella nukketeatteriesityksiä. 

Työntekijät pitivät myös hyvänä sitä, että kävin lasten kanssa vielä taulun avulla läpi 

kaikkien interventioideni aiheet. Plussaa he antoivat myös antamistani kunniakirjoista 

(LIITE 3). 

 

Kiitoskirjeessäni vanhemmille kerroin miten projekti oli mennyt ja lisäksi ilmoitin lasten 

portfolioiden kehittämisideasta. Kerroin kirjeessä, että heillä olisi myös mahdollisuus 

tuoda tärkeitä valokuvia lapsestaan portfolioihin. Interventioideni jälkeen kävin kaksi ker-

taa (18.11 & 25.11.2013) päiväkodilla mukanani lasten palautekyselylomakkeen vastaukset 

ja ottamani valokuvat. Työskentelin jokaisen paikalla olevan lapsen kanssa kahdestaan ja 

lapsi sai itse liimata tuomiani materiaaleja omaan portfolioonsa (KUVIO 14). Lisäksi olin 

suunnitellut lapsille haastattelulomakkeita (LIITE 4), joita työntekijät lupasivat myöhem-

min käyttää lapsien haastattelemiseen. Muutama lapsi toi omia valokuvia ja liimasimme ne 

yhdessä lasten kansioihin. Samalla lapsi sai omin sanoin kertoa mitä kuvissa oli ja kirjoitin 

sanasta sanaan lapsen kerronnan ylös.   
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5 PROJEKTIOPINNÄYTETYÖN ARVIOINTI 

 

 

Tässä luvussa arvioin projektiopinnäytetyötäni koko opinnäytetyön prosessin, projekti-

suunnitelman ja toteuttamieni interventioiden kautta. Interventioideni arvioimisessa olen 

käyttänyt apuna päiväkodin, lasten sekä itseni toiminnallisia-, oppimis- ja tulostavoitteita. 

 

 

5.1 Opinnäytetyöprosessin ja projektisuunnitelman arvioiminen 

 

Opinnäytetyöprosessin vaiheet pysyivät omassa työskentelyssäni melko hyvin koossa, 

vaikka jouduin välillä pysähtyä miettimään ja tarkistamaan omaa työskentelyäni ja tavoit-

teitani. Vaikeimmat hetkeni koin prosessivaiheen alussa aiheen miettimisessä ja rajaami-

sessa sekä lopussa loppuraportointia kokoessani. Työskentelyni oli sujuvinta prosessin kes-

kivaiheilla, jolloin toteutin interventioni. Pysyin melko hyvin aikataulussa, koska olen aika 

suunnitelmallinen ihminen ja tartun ripeästi töihin. Ohjaajaani pidin yhteyttä joko käymällä 

hänen luonaan tai sähköpostin välityksellä. Ohjausta tarvitsin opinnäytetyöprosessini ai-

kana vaihdellen. 

 

Projektisuunnitelmani auttoi erityisesti interventioideni läpiviemisessä, koska olin suunni-

tellut ne huolellisesti ja toteutusvaiheessa niihin tuli vain pieniä muutoksia. Projektisuunni-

telmani kuitenkin muuttui osittain projektini aikana, kun mukaan tuli lasten portfolioiden 

kehittäminen. Projektibudjettini säilyi suurinpiirtein alkuperäisissä laskelmissani ja ylittyi 

vain vähän seinätaulun materiaalien takia. Suurimmaksi osaksi sain kaikki askartelumateri-

aalit päiväkodilta, mutta jotain pieniä lisäyksiä ostin itse. Olisin voinut panostaa projekti-

suunnitelmassani enemmän tietoperustaosuuteen, koska sen kokoaminen varsinaisessa 

opinnäytetyössäni oli työläin ja haastavin vaihe. Eettinen kasvatus aiheena ei ollut miten-

kään helppo ja tietoperustaosuudessa minun oli vaikeata rajata aihetta, koska lasten eetti-

nen kasvatus koostuu monista osatekijöistä ja teorioista. Lisäksi, kun projektiini tuli myö-

hemmässä vaiheessa mukaan portfolioiden kehittäminen, tietoperustaan tuli lisäyksiä. Tar-

vitsin silloin enemmän opettajani ohjausta, että sain koottua tarvittavat käsitteet opinnäyte-

työhöni.  



36 

5.2 Interventioiden arvioiminen 

 

Lasten oppimistavoitteena oli pohtia yhdessä eettisiä aiheita. Mielestäni tämä tavoite on-

nistui hyvin, koska lapset olivat innokkaita miettimään, keskustelemaan sekä kyselemään 

asioista ja meillä oli välillä hyvin syvällisiä keskusteluja. Nukketeatteriesitykset ja sadut 

toimivat lapsilla erittäin hyvinä menetelminä pohdittaessa eettisiä aiheita, koska saduissa 

käsitellään paljon hyvän ja pahan välistä suhdetta. Havaitsin, että sadut saivat lapset eläyty-

mään ja samaistumaan tarinan henkilöihin. Joistakin lapsista huomasin, että he osasivat 

ajatella asioita aika pitkällekin, kun taas jotkut lapset eivät lähteneet ajattelemaan sen pi-

demmälle. Mielestäni pohdimme lapsen kannalta tärkeitä ja puhuttelevia asioita, jotka kos-

kettavat lapsia jokapäiväisessä arjessa.  

 

Oppimistavoitteina olivat myös lasten itsetunnon vahvistuminen ja toisten ihmisten kanssa 

toimeen tulemisen opetteleminen. Nämä asiat ovat tietysti aina monien vuosien oppimis-

prosesseja, mutta omien havaintojeni mukaan näkyvin kehitys kolmen kuukauden aikana 

tapahtui lasten itsetunnon, lähinnä rohkeuden kohdalla. Toki osaltaan tähän vaikutti se, kun 

tulin ajan kuluessa tutummaksi lasten kanssa ja lapset oppivat myös keskenään tuntemaan 

toisensa. Lasten rohkeus kasvoi selkeimmin noin puolessa välissä interventiokertojani. 

Vaikka suurin osa lapsista oli aina innokkaita ja rohkeita keskustelemaan saduista, alkoivat 

myös vähän ujoimmatkin lapset keskustelemaan tarinan aiheista. Alkuaikoina aloitin aina 

itse sadusta keskustelemisen, mutta loppua kohden lapset  alkoivat oma-aloitteisesti jutte-

lemaan saduista. Tähän saattoi kuitenkin hiukan vaikuttaa myös se, että lapset olivat oppi-

neet interventioideni kulun, jolloin he tiesivät jo ennakkoon mitä sadun jälkeen tapahtui. 

 

Erityisesti huomasin selkeän kehityksen ryhmän ujoimpiin kuuluvasta lapsesta. Alkuinter-

ventiokertojeni aikana ja varsinkin kerätessäni lasten ajatuksia ylös, hän ei suostunut puhu-

maan minulle mitään. Loppuinterventioissani hän kuitenkin alkoi vastaamaan esittämiini 

kysymyksiin ja puhumaan myös oma-aloitteisesti minulle. Oli hienoa havaita se, että kun 

loin luottamuksellisen suhteen lapsiin, oppimista ehti tapahtua jonkin verran lyhyellä ajan-

jaksolla. Toisten ihmisten kanssa toimeen tulemisen opetteleminen kuitenkin vaihteli lap-

silla. Erityisesti välillä yhteisleikeissä lapset olisivat halunneet leikkiä vain tiettyjen kave-

reidensa kanssa, mutta suurimmaksi osaksi lapsilla onnistui toisten kanssa oleminen, vaik-

ka joskus jouduinkin puuttumaan lasten joihinkin konfliktitilanteisiin. Kädentaitojen yhtey-
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dessä lapset pystyivät myös harjoittelemaan sosiaalisia taitoja. Lapset olivat hyvin kiinnos-

tuneita toistensa töistä ja halusivat keskustella niistä. Lisäksi lapset saivat askartelun kautta 

onnistumisen kokemuksia. Lasten toiminnalliset tavoitteet myös onnistuivat, koska lapset 

saivat seinätaulun valmiiksi ja saivat itse liittää materiaaleja omiin portfolioihinsa.  

 

Päiväkodin toiminnallisena ja oppimistavoitteena oli työntekijöiden pysähtyminen mietti-

mään eettisiä asioita syvemmin sekä hyödyntämään enemmän ohjattuja ryhmätoimintoja. 

Kysyessäni työntekijöiden loppupalautteessa (LIITE 5) oliko projektini innostanut heitä 

hyödyntämään enemmän ohjattuja ryhmätoimintoja, he vastasivat käyttävänsä sekä ohjat-

tuja ryhmätoimintoja, että tavallisia arjen konfliktitilanteita eettisten asioiden opettami-

sessa. Työntekijät pitivät kirjoja tärkeinä opetusvälineinä, mutta myös konfliktitilanteet 

ovat heidän mielestään hyvä tapa opettaa lapsia toimimaan erilaisissa tilanteissa. Työnteki-

jät joutuvat varmasti joka päiväisessä arjessaan pohtimaan eettisiä asioita, mutta ehkä pro-

jektini myötä heillä oli aikaa pysähtyä miettimään näitä asioita syvemmin. 

 

Toiminnallisina ja oppimistavoitteitani olivat onnistuneiden interventioiden suunnittelemi-

nen ja toteuttaminen, lasten portfolioiden kehittäminen sekä ryhmän ohjaamistaitojen ke-

hittyminen. Näiden lisäksi tavoitteina olivat sosionomin kompetenssien ja projektityötaito-

jen kehittyminen sekä ammatillinen kasvu. Mielestäni onnistuin suunnittelemaan ja toteut-

tamaan onnistuneet interventiot. Työntekijät antoivat suullisesti myös hyvää palautetta 

interventioistani. He kiittivät huolellisesti valmistetuista ohjauskerroistani ja siitä, että ne 

vastasivat hyvin lasten ikä- ja kehitystasoa. Lisäksi työntekijät kiittivät nukketeatteriesityk-

siäni, koska ne auttoivat lapsia ymmärtämään paremmin opeteltavia asioita. He kertoivat 

omien nukketeatteriesityksiensä jääneen vähiin viime vuosina. 

 

Projektityötaitoni kehittyivät myös, koska opin paljon projektin eri vaiheista ja siitä, kuin-

ka tärkeä on suunnitella tarkasti projektisuunnitelma. Vaikka suunnitelman tekemiseen me-

nee paljon aikaa, projektin onnistumisen kannalta sen tarkka tekeminen on todella tärkeää. 

Huolellisesti loppuun asti mietitty projektisuunnitelma auttaa myös loppuraportin kokoa-

misessa. Itse koin vaikeuksia loppuraportin kirjoittamisessa, koska pääkäsitteeni olivat vä-

lillä hukassa. Minun olisi siis kannattanut hioa projektisuunnitelmaani vähän tarkemmin. 

Projektipäällikkönä oleminen oli haastavaa, mutta koen, että tulevissa projekteissani osaan 

rohkeammin tehdä päätöksiä. 
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Ryhmän ohjaamistaitoihin sain hyvää harjoitusta, mutta koen edelleen, että näissä taidoissa 

on minulla kehittämisen varaa. Erityisesti järjestyksen ylläpitäminen hälinätilanteissa on 

minulle haasteellinen tilanne. Jatkossa minun on myös kiinnitettävä huomio varasuunnitel-

miin, jos jokin toiminta ei suju ryhmässä. Mielestäni onnistuin myös tuomaan muutaman 

hyvän esimerkkimallin lasten portfolioihin, jolloin lapsen oma ääni tuli enemmän esiin kai-

kille varhaiskasvatuksen osapuolille. Lisäksi projektiopinnäytetyöni aikana koen vahvistu-

neeni ja kehittyneeni sosionomin kompetenssialueilla, joista kerron lopuksi pohdintaosuu-

dessa. 

 

Olen kasvanut projektin aikana paljon ammatillisesti. Opin paremmin näkemään kuinka 

kokonaisvaltaista lapsen kehittyminen ja oppiminen on. Eniten huomaan kehittyneeni 

pedagogisesti, koska erityisesti tietoperustaan tutustuessani, minulle avautui pedagogian 

syvempi merkitys varhaiskasvatuksessa. Opin esimerkiksi leikin sekä taiteellisen ilmaisun 

ja kokemisen tärkeyden lapsen oppimiselle ja kuinka niiden eri osa-alueet kehittävät lasta 

hyvin monipuolisesti. Myös lasten havainnointi ja dokumentointi ovat tärkeitä välineitä 

lapsen kehittymisen, varhaiskasvatuksen toiminnan suunnittelemisen ja arvioinnin seuraa-

misessa sekä toimivat yhdyslenkkeinä vanhempien, lasten ja työntekijöiden välillä. Ha-

vainnoinnin avulla on mahdollista oppia paljon lasten elämästä ja heidän ajatusmaailmas-

taan. Lapset pystytään ottamaan yksilöllisemmin huomioon, kun heitä havainnoidaan ja 

dokumentoidaan. Työntekijä pystyy myös itse kehittymään havainnoinnin ja dokumentoin-

nin kautta. Tällöin hänen toimintansa kasvaa lapsilähtöisemmäksi. 

 

Tulostavoitteena lapsilla oli yhdessä olemisen ja tekemisen nauttiminen. Lasten palautelo-

makkeiden yhteenvedosta voidaan sanoa, että suurin osa lapsista nautti toiminnastani, 

mutta löytyi myös sellaisiakin, jotka eivät aina nauttineet. Ainakin lopussa tähän vaikutti 

se, kun jotkut pojat sopivat yhdessä etukäteen, että valitsevat surullisen naamakuvan. 

Lisäksi joku lapsista valitsi surullisen naamakuvan sen takia, koska ei ollut pitänyt sadun 

juonesta. Minun olisi kuitenkin kannattanut huolellisemmin suunnitella lasten palautteen-

keruujärjestelmän, koska joidenkin lasten vastaus jäi useasti epähuomiossa tai ajan puut-

teen vuoksi keräämättä. Tämä johtui osittain siitä, että minun oli vaikea pitää lukua haasta-

telluista lapsista, koska olin itse aina mukana kummassakin askarteluosuudessa. Kun en-

simmäinen ryhmä oli askarrellut, osa työntekijöistä alkoi kirjaamaan heidän ajatuksiaan 

ylös. Lasten ajatuksien keräämiseen olisi kuitenkin tarvittu enemmän aikaa, koska inter-
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vention jälkeen lapset alkoivat valmistautumaan ulos menoon. Kun viimeiset lapset olivat 

saaneet askarreltua, suurin osa lapsista jo puki ja osa oli jo ulkona, jolloin minulle tuli kiire 

tarkistaa oliko kaikkien lasten ajatukset saatu kirjattua ylös. Minun olisi pitänyt selvemmin 

jakaa vastuualueet lasten ajatusten kirjaamiselle, koska aina työntekijätkään eivät ehtineet 

kysymään toisiltaan omien kiireidensä takia, oliko jo kaikki lapset haastateltu. 

 

Toisaalta olisin voinut ottaa interventioihini mukaan puolet pienemmänkin ryhmän, esi-

merkiksi yksistään joko 4-vuotiaat tai 5-vuotiaat. Tällöin olisin pystynyt paremmin keskit-

tymään lapsiin yksilöinä ja olisin ehtinyt varmistamaan kaikilta lapsilta vastauksen saami-

sen. Lasten vastaukset olisivat saattaneet olla myös vielä yksilöllisempiä ja mahdollinen 

toisten lasten matkiminen olisi saatu minimoitua. Päiväkodin 4–5-vuotiaat lapset olivat 

kuitenkin yhdessä ryhmässä koko syksyn ja olisi ollut kurjaa, jos vain osa lapsista olisi 

päässyt tekemään hauskoja juttuja. Kaikki lapset eivät myöskään entuudestaan tunteneet 

toisiaan ja varsinkin syksyn alku on aina yhteistä tutustumista. 

 

Työntekijät kertoivat kirjallisessa palautteessaan, että lapset olivat saaneet onnistumisen 

elämyksiä itselleen. Omat havaintoni tukevat myös tätä, koska lapset nauttivat monista eri 

toiminnoista. Lopussa myös huomasin, että lapset olivat onnistuneet ryhmäytymään 

paremmin kuin alku syksystä. Lisäksi lasten kanssa yhdessä tehty ”Omenapuu” seinätaulu 

jäi päiväkodin seinälle muistuttamaan lapsia käsittelemistämme aiheista ja lapset saivat 

omia ajatuksiansa esiin portfolioidensa kautta. Päiväkodin tulostavoitteena oli saada uusia 

menetelmiä eettisen kasvatuksen toteuttamiseen ja työntekijöiden kirjallisessa loppupalaut-

teessa he kokivat saaneensa niitä. He olivat myös tyytyväisiä saamiinsa portfolion malliesi-

merkkeihin. Satukirjoja ja leikkejä sisältävän vihkon päiväkoti saa vasta lopullisen 

opinnäytetyön valmistumisen yhteydessä. Omat tulostavoitteeni myös täyttyivät, koska 

sain opinnäytetyön valmiiksi ja valmistuin sosionomiksi.  
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6 POHDINTA 

 

 

Projektiopinnäytetyön myötä minulla vahvistuivat ja kehittyivät sosionomin kompetenssi-

taidot. Sitä mukaa, kun projektiopinnäytetyöni eteni ja opin tuntemaan lapset paremmin, 

opin huomaamaan toiminnassani ja interventioissani mahdollisia kehittämisosa-alueita. 

Asiakastyön osaamisalueella otin huomioon interventioita suunnitellessani lasten ikä- ja 

kehitystason. Pyrin luomaan lapsiryhmän kanssa toimiessani turvallisen, lämpimän ja kan-

nustavan ilmapiirin, jossa ujoimmatkin lapset uskaltaisivat toimia ja osallistua. Huomioin 

lapsia sekä yksilöinä että ryhmänä ja ohjattujen ryhmätoimintojen edetessä pyrin mahdol-

lisuuksien mukaan muuttamaan suunnitelmiani lapsiryhmän tarpeisiin sopiviksi. Käytin 

myös lasten kanssa monipuolisia työmenetelmiä, esim. nukketeatteria, satujen lukemista, 

leikkimistä, piirtämistä, keskusteluja ja askartelemista. 

 

Sosiaalialan eettisessä osaamisessa korostui erityisesti aiheeni. Toin interventioiden aikana 

eettisen ja tasa-arvoisuuden näkökulman esiin lapsille, työntekijöille ja vanhemmille. Koh-

tasin jokaisen lapsen myös yhtä arvokkaana ja tasavertaisena ihmisenä. Lisäksi olen suo-

jannut projektiopinnäytetyössäni lasten henkilöllisyyden ja olen etukäteen pyytänyt van-

hemmilta luvan lasten valokuvaamiseen. Toteutin työskentelyssäni lapsilähtöisyyttä kuun-

telemalla lasten ajatuksia ja toiveita sekä ottamalla ne huomioon toiminnassani. Lapsiläh-

töisyys näkyi myös siinä, kun lapsi sai itse sanoittaa ja liittää tuomani materiaalit portfoli-

oonsa. Ehkä olisin kuitenkin voinut tehdä ”Omenapuu” seinätaulun enemmän lapsilähtöi-

semmäksi, jolloin lapset olisivat voineet alusta lähtien olla mukana tekemässä taulun poh-

jaa ja sen erilaisia materiaalikuvioita. Reflektoin myös jatkuvasti omaa toimintaani. 

 

Kriittisessä ja osallistavassa yhteiskuntaosaamisessa opin projektiopinnäytetyön edetessä 

tuomaan lasten ajatuksia ja mielipiteitä paremmin esiin, kun liitin lasten portfolioiden 

kehittämisen työhöni. Portfolio voi olla yksi esimerkkitapa edistää lapsen ja vanhempien 

osallisuutta varhaiskasvatustyössä, koska kannustin vanhempia osallistumaan lastensa port-

folioiden tekemiseen tuomalla lapsestaan tärkeitä valokuvia. Portfolio voi toimia hyvänä 

yhteistyövälineenä vanhempien ja työntekijöiden kesken. Osallistin lapsia myös esimer-

kiksi satujen ja leikkien kautta. Sosiaalialan palvelujärjestelmäosaamisessa luin päivähoi-

toon ja lastensuojeluun liittyviä lakeja ja asiakirjoja sekä valtakunnallista ja Vetelin 
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varhaiskasvatusuunnitelmaa. Pyrin toiminnassani tekemään myös ennaltaehkäisevää työtä 

tukemalla lasten taitoja ja itseluottamusta sekä kannustamaan vanhempia yhteiseen kasva-

tustyöhön. Moniammatillinen työskentely jäi hiukan projektiopinnäytetyössäni taka-alalle, 

koska työskentelin lähinnä vain varhaiskasvatuksen eri ammattitutkinnon suorittaneiden 

työntekijöiden kanssa. Tein kuitenkin yhteistyötä kulttuuritoimen kanssa, koska sain Kaus-

tisen kirjastosta lainaksi käsinukkeja esityksiini. Vastavuoroisesti kävin myös siellä pitä-

mässä yhden nukketeatteriesityksen lasten yleisen satutunnin aikana. 

 

Johtamisosaamisessa opin johtajuutta projektipäällikkyyden kautta. Opin enemmän rohke-

utta toimia yksin ja olla vastuussa päätöksenteosta. Minulla on kuitenkin johtamisosaami-

sessa vielä paljon opittavaa, vaikka toisaalta itselläni on myös vahvoja puolia johtajuuteen 

(esim. päämäärätietoisuus, tarkkuus ja kyky huomioida kaikki ihmiset). Lisäksi opin sen, 

että vanhempien kanssa tulee tehdä enemmän ja rohkeammin työtä yhdessä. Minun olisi 

ehkä pitänyt ottaa jo projektin suunnitteluvaiheessa vanhemmat mukaan työskentelyyni, 

jotta hekin olisivat voineet olla suunnittelemassa interventioideni aiheita. Toisaalta minulla 

oli jo projektin alkuvaiheessa ajatuksena se, että interventioni aihealueet tulee olla hyvin 

yleisiä ja perinteisesti arvostettuja asioita. Ennen projektini alkua olisin kuitenkin voinut 

kertoa esimerkiksi vanhempainillan yhteydessä itsestäni ja projektistani. Nyt pidin van-

hempiin yhteyttä kirjeiden välityksellä. (LIITTEET 6 & 7). 

 

Tutkimuksellisessa kehittämisosaamisessa reflektiivinen, tutkiva ja kehittävä työote kehit-

tyi minulla entisestään. Pidin projektini aikana oppimispäiväkirjaa, josta oli hyötyä kirjoit-

taessani opinnäytetyöni loppuraportointia. Oppimispäiväkirja auttoi myös näkemään työs-

kentelyni eri vaiheet, jolloin pystyin reflektoimaan selkeämmin omaa toimintaani ja mah-

dollisesti muuttamaan sitä. Tietoperustaan tutustuessani minulla kehittyi tutkiva työote, 

kun tutkin erilaisia tietolähteitä ja vertasin niitä toisiinsa. Opin lukemaan tekstejä kriitti-

semmin ja ajattelemaan asioita monesta eri näkökulmasta. Opin myös kehittämistyöstä, 

kun projektiini tuli mukaan lasten portfolioiden kehittäminen. Lukiessani portfolioiden 

kehittämiseen liittyviä tutkimuksia, aloin syvemmin ymmärtämään pienenkin kehittämis-

työn merkityksen. Se ei jää yleensä koskemaan vain pientä osaa ihmisiä, vaan kehittä-

mistyö leviää lopulta myös laajemmalle alueelle.  
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Lukiessani erilaisia tutkimuksia, opin näkemään, että on olemassa monenlaisia näkökulmia 

lasten eettiseen kasvatukseen ja heidän moraalin kehittymiseensä. Osa tutkijoista korostaa 

esimerkiksi kognitiivista sekä sosiaalista kehittymistä ja osa tunteiden, temperamentin tai 

aikuisen mallin merkitystä. Lapsen moraalin kehittyminen koostuu monesta eri palasesta, 

jossa tärkeimmiksi asioiksi tässä projektiopinnäytetyössäni ovat nousseet aikuisen mallin 

merkitys sekä lapsen hoiva, kasvatus ja opetus. Opin, että jo alle yksivuotiailla alkaa kehit-

tymään jonkinlainen moraaliperusta, kun yleensä puhutaan vasta 6–7-vuotiaista lapsista, 

että he silloin alkavat enemmän ymmärtämään näitä asioita. On siis tärkeä aloittaa varhai-

sessa vaiheessa yhteiset pohdinnat lasten kanssa, koska eettiset asiat mietityttävät lapsia jo 

hyvinkin pieninä. Olen samaa mieltä Matthewsin kanssa siitä, että lapset osaavat ajatella 

hyvinkin filosofisesti. Tämä kävi ilmi monipuolisista keskusteluistani lasten kanssa. Var-

haiskasvattajilta tämä vaatii vain aikaa, pysähtymistä, aitoa kuuntelemista ja keskustele-

mista lasten kanssa.  

 

Projektiopinnäytetyöni myötä minulla heräsi suurempi kiinnostus lasten ajatusmaailmaa 

kohtaan. Minua jäi toisaalta harmittamaan, kun en kysynyt jo interventioiden alussa lap-

silta miten he ymmärtävät esim. toisen kunnioittamisen, totuuden, valheen tai oikeudenmu-

kaisuuden. Toki havaitsin, että lapset ajattelevat hyvin yksinkertaisesti ja konkreettisesti 

sekä paljon ulkopuolisten asioiden kautta. Lapsille ei myöskään kannata tehdä monimut-

kaisia, useita ja pitkiä kysymyksiä. Mutta lapsilta tulee hyvin viisaita ja pysähdyttäviä 

näkökulmia eri asioihin, mitä aikuiselle ei olisi tullut mieleenkään. Hyvä jatkotutkimuksen 

aihe olisikin kerätä lasten ajatuksia tietyistä eettisistä aiheista, ennenkuin niitä avattaisiin 

lapsille enemmän. Luulen, että lapsilta tulisi hyviä ja hauskojakin näkökulmia asioihin.  

 

Välillä projektiopinnäytetyöni tuntui kuitenkin hyvin työläältä ja olisin kaivannut rinnal-

leni toista työparia. Olisi ollut myös kiva jakaa ilon ja epätoivon hetkiä jonkun kanssa, 

vaikka vertaistukea sain tietysti muista luokkatovereistani. Olen kuitenkin hyvin tyytyväi-

nen siihen, että jaksoin tehdä huolellista työtä projektini loppuun asti, vaikka työmääräni li-

sääntyi lopussa. Mielestäni projektini toiminnallinen osuus oli mukava päättää lasten port-

folioiden kokoamiseen. Sain silloin viettää lasten kanssa rauhallista aikaa kahdestaan, jol-

loin jokainen lapsi sai yksilöllistä huomiota.  
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1 JOHDANTO 

 

 

Viime vuosina yhteiskunnassamme on ollut havaittavissa arvomaailman muuttumista. 

Tämä on näkynyt esim. koulumaailmassa siten, että lapset eivät osaa huomioida tai kunni-

oittaa toisia ja he ajattelevat, että he voivat käyttäytyä miten vaan. Lisäksi oikean ja väärän 

raja on merkittävästi hämärtynyt. Tätä näkyy huolestuttavasti päivähoidossakin. Koulussa 

on vaikeampi puuttua lasten kasvatukseen, mutta varhaiskasvatuksessa, kun lapset ovat 

vielä pienempiä ja vastaanottavaisempia, heitä pystytään neuvomaan ja tukemaan näissä 

asioissa paremmin. Mielestäni aiheeni on hyvin ajankohtainen yhteiskunnallisissa keskus-

teluissa ja varsinkin nyt, kun puhutaan paljon oman edun tavoittelemisen lisääntymisestä. 

 

Opinnäytetyöni tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa eettisaiheisia interventioita 4–5-vuo-

tiaille lapsille. Tavoitteenani on saada lapsia pohtimaan eettisiä aiheita ja arvoja sekä ehkä 

siten olla myös tukemassa eettisen ajattelun siemenen kasvamista lapsilla. Tavoitteenani on 

myös tuoda ajatusta siitä, että varhaiskasvatuksessa voitaisiin enemmän hyödyntää inter-

ventioita eettisten aiheiden pohdinnassa, vaikka itse arkielämä luokin paljon tilanteita näi-

den asioiden opettelemiseen. Lisäksi opinnäytetyöni tavoitteena on koota kaikki interven-

tiot yhteen vihkoon, jota päiväkoti voi hyödyntää jatkossa. 

 

Toteutan opinnäytetyöni projektityönä ja työni tilaaja on Vetelin Kivitasku- päiväkoti. 

Aihealueet toteuttamiini interventioihini olen saanut päiväkodin työntekijöiltä. Aihealueet 

nousevat valtakunnallisen ja Vetelin kunnan varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta. Opin-

näytetyöni intervention aihealueet ovat: itsensä arvostaminen, toisen kunnioittaminen, toi-

sen huomioon ottaminen, suvaitsevaisuus, totuus ja valhe, oikea ja väärä, hyvät tavat (an-

teeksipyytäminen- ja antaminen) sekä oikeudenmukaisuus. 

 

Avainsanat: arvot, eettinen kasvatus, moraalinen kehitys, varhaiskasvatus, 4–5-vuotiaat 
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2 PROJEKTIN KUVAUS JA TAVOITTEET 

 

 

Projekti on hanke, jolla on aina jokin selkeä ja määritelty tavoite. Projektissa on tarkkaan 

suunniteltu aikataulu, jossa määritellään mm. sen alku ja loppu. Projektiin kuuluu myös 

oma projektiorganisaatio ja määritellyt resurssit. Projekti on tehokas työmuoto ja jokainen 

projekti on omalla tavallaan ainutkertainen. Lisäksi projektin täytyy myös tuottaa hyötyä 

sille taholle, kuka sen on tilannut. (Rissanen 2002, 14.) 

 

2.1 Projektin tavoitteet 

 

TAULUKKO 1: Projektin tavoitteet 

 Organisaation 

tavoitteet 

Lasten tavoitteet Omat tavoitteet 

Tulostavoitteet Saada interventioista 

koostevihko, jota päi-

väkoti voi jatkossa 

hyödyntää. Saada 

myös uusia ideoita 

eettisen kasvatuksen 

toteuttamiseen. 

Yhdessä tehty ”Puu-

tarha” seinätaulu 

muistuttaa lapsia kä-

sitellyistä aiheista. 

Yhdessäoppimisen ja 

toisten lasten kanssa 

toimeen tulemisen 

opetteleminen.  

Projektiopinnäytetyö 

valmiiksi ja sosio-

nomiksi valmistumi-

nen 

Toiminnalliset 

tavoitteet 

Hyödyntää enemmän 

interventioita eet-

tisessä kasvatuksessa 

tavallisten arkipäivä-

tilanteiden lisäksi. 

 ”Puutarha” seinätau-

lun yhdessä tekemi-

nen. 

Onnistuneiden inter-

ventioiden suunnitte-

leminen ja toteutta-

minen 

Oppimistavoitteet Pysähtyä pohtimaan 

syvemmin eettisiä ai-

heita varhaiskasva-

tuksessa. 

Itsetunnon vahvistu-

minen. Yhdessä toi-

mimisen harjoittele-

minen. Eettisten ai-

heiden syvempi poh-

timinen 

Projektityötaitojen 

kehittyminen. 

Ryhmän ohjaamistai-

tojen ja sosionomin 

kompetenssien kehit-

tyminen. Oma am-

matillinen kasvu. 

 

 

2.2 Tulosten määrittely 

 

Tarkoituksenani on kysyä aina jokaisen intervention jälkeen suullisen palautteen lapsilta ja 

kirjoittaa heidän ajatuksiaan ylös paperille. Kysyn myös päiväkodin työntekijöiltä heidän 

mielipiteitään jokaisen interventioni jälkeen. Jos toiminnassani tulee ilmi jotain mikä ei 

toimi sen lapsiryhmän kanssa, minun on tarvittaessa muutettava toimintatapojani seuraavia 

interventiokertoja varten. Kun olen pitänyt kaikki interventioni, kysyn kirjallisen  loppupa-
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lautteen päiväkodin työntekijöiltä. 

 

 

2.3 Projektissa huomioon otettavat standardit, viranomaismääräykset, lainsäädäntö, 

tekijänoikeudet, sopimukset ym. 

 

 Valtakunnallinen varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelma 

 Vetelin varhaiskasvatussuunnitelma 

 Päivähoitolaki 

 Lastensuojelulaki 

 Sosiaalihuoltolaki 

 Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet 
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3 PROJEKTIORGANISAATIO 

 

 

Toimin itse projektipäällikkönä projektissani. Projektiini osallistuvat Kivitasku- päiväkodin 

4–5-vuotiaat lapset ja päiväkodin työntekijät osallistuivat suunnittelupalavereihin. 

Projektini yhteyshenkilöinä toimivat päiväkodin vastaava johtaja Auli Honkaniemi ja 

Centrian-ammattikorkeakoulun ohjaava opettajani Anne Jaakonaho. 
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4 TIETOPERUSTA 

 

 

Varhaiskasvatus on lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämistä. Se koostuu yhteis-

kunnan järjestämästä hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta. Valtakunnallinen varhaiskas-

vatussuunnitelman perusteet ohjaa kaikkia varhaiskasvatuksen toimijoita. Varhaiskas-

vatuksen perusteissa varhaiskasvatuksen keskeiset sisällöt jaetaan eri orientaatioihin, joita 

ovat: matemaattinen, luonnontieteellinen, historiallis-yhteiskunnallinen, esteettinen, eetti-

nen ja uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio. (Stakes 2005, 11, 26.) 

 

Eettisessä kasvatuksessa käsitellään oikean ja väärän sekä hyvän ja pahan erottamista. Eet-

tinen kasvatus on filosofiatieteen osa-aluetta (etiikka). (Vienola 2011, 162 [Harva 1978; 

Hirsjärvi 1985.]) Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa eettiseen orientaatioon kuuluvat 

arvo- ja normimaailman kysymykset. Säännöissä näkyvät yhteisön arvot ja normit, jotka 

ohjaavat ihmisten keskinäistä vuorovaikutusta. Sääntöjen avulla tavoitellaan myös hyvänä 

pidettyä käyttäytymistä. (Vienola 2011, 163.)  

 

Arvot kertovat siitä, mitä ihminen tai yhteisö pitävät hyvinä, arvokkaina tai tärkeinä. Arvot 

ovat myös tavoitteita ja ne ohjaavat toimintaa sekä toiminnan taustalla olevia periaatteita. 

Arvot esiintyvät myös eräänlaisina ihanteina. (Ojanen 2011, 7.) Arvo- ja normimaailman 

kysymykset ovat eettisessä orientaatiossa tärkeitä. Lasten päivittäisessä elämässä nousee 

paljon tilanteita, joissa voidaan pohtia esim. oikeaa ja väärää, totuutta ja valhetta, oikeu-

denmukaisuutta, tasa-arvoa sekä kunnioitusta lapsen kehitystasolta käsin. (Stakes 2005, 28-

29.)  

 

Eettisen kasvatuksen tulisi olla hyvepohjaista pienillä lapsilla. Varhaiskasvatussuunnitel-

man perusteissa ”Varhaiskasvatuksen arvopohja” kappaleessa hyveistä on korotettu tasa-ar-

voisuus sekä ”Kasvatuspäämäärät” kohdassa toisen huomioon ottamisen opetteleminen. 

Sen lisäksi varhaiskasvatussuunnitelman arvopohja- ja päämäärätekstissä nousevat esiin oi-

keudet. Aikuisen on huolehdittava lasten oikeuksista ja heidän on kasvatettava myös lapsia 

kunnioittamaan omia sekä muiden ihmisten oikeuksia. Eettiseen kasvatukseen kuuluvat 

toisen, myös erilaisen lapsen hyväksyminen ja kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus, tasa-

arvoisuus sekä rehellisyys. Lasten riitelytilanteissa kohteliaisuus ja hyvät tavat unohtuvat 

usein helposti. On tärkeä opettaa lapsille, että kaikkia ihmisiä tulee kunnioittaa, arvostaa ja 

kohdella reilusti. Anteeksipyytämisen ja -antamisen opetteleminen on myös eettisesti tär-
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keää. (Vienola 2011, 164-174.) 

 

Varhaiskasvatuksen perusteet korostavat lasten vanhempien ja kasvatuksen ammattilaisten 

hyvää yhteistyötä, jotta lapsi saisi mahdollisimman mielekkään ja turvallisen kasvuympä-

ristön. Lasten vanhempien ja päiväkodin kasvatusnäkemykset voivat poiketa toisistaan, 

mutta se ei välttämättä johda katastrofiin, vaan lapsi oppii arvostamaan erilaisuutta. Kui-

tenkin päiväkodin ja kodin on yhteisymmärryksessä keskusteltava näistä asioista, jottei 

lapsi joudu ristiriitatilanteeseen. (Vienola 2011, 163.) 

 

4–5-vuotiaana lapsilla kehittyvät voimakkaasti moraaliset käsitykset. Lapsi miettii mitä 

eroa on hyvällä ja pahalla sekä oikealla ja väärällä. Lapsi pohtii myös oikeudenmukaisuut-

ta. Kun lapsi arvioi jonkun teon pahuutta, hän ei arvioi sitä teon tarkoituksen perusteella, 

vaan yleensä teon lopputuloksen mukaan. 4–5-vuotiaalla lapsella on vilkas mielikuvitus, 

joka voi laittaa lapsen kertomaan epätosia juttuja, mutta harvoin kyse on varsinaisesta va-

lehtelemisesta. Aikuisen on tällöin hienotunteisesti kerrottava missä menee totuuden ja sa-

dun välinen raja. (Mannerheimin lastensuojeluliitto 2013.) 

 

4–5-vuotiailla itsekeskeisyys vähenee ja he ottavat paremmin huomioon muiden ihmisten 

tunteet ja toiveet. He osaavat esim. lohduttaa ja osoittaa myötätuntoa muille. 4–5-vuotiaat 

nauttivat olla samanikäisten seurassa, mutta tunteiden hallinta on vielä vaikeaa. Tämän 

ikäisenä he eivät kuitenkaan enää käy niin käsiksi muihin mitä pienempänä, vaan he käyt-

tävät kieltään riidellessään. Heidän neuvottelutaitonsa myös kehittyvät. Lapsi tarvitsee 

tässä iässä paljon rohkaisemista ja itsetunnon vahvistamista, koska hän voi alkaa ensim-

mäistä kertaa kokea huonommuuden tunnetta, jos hän huomaa olevansa erilaisempi mitä 

toiset. (Mannerheimin lastensuojeluliitto 2013.) 
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5 TOTEUTUSSUUNNITELMA 

 

 

Tässä luvussa kuvaan opinnäytetyöni aikataululuetteloa, eettisaiheisten interventioiden to-

teuttamissuunnitelmaa sekä pohdin projektini potentiaalisia ongelmia ja riskejä. Nämä 

kaikki ovat tärkeitä vaiheita, jotta projekti onnistuu. 

 

 

5.1 Aikataulu ja tehtäväluettelo 

 

Syksy 2012 

Kesällä yritin jo vähän miettiä tulevan opinnäytetyöni aihetta, mutta vasta syksyllä alkoi 

opinnäytetyöni varsinainen työskentely. Opinnäytetyötäni rajasi se, että sen piti liittyä 

varhaiskasvatukseen ja olla projekti, koska haen varhaiskasvatuskelpoisuutta. Loppujen 

lopuksi pohdintojeni keskeltä löytyi selkeästi yksi aihealue, joka kiinnosti minua eniten, eli 

eettinen kasvatus. Aihealuetta oli tietysti vielä vaikea rajata pienemmäksi. Marraskuussa 

otin yhteyttä kahteen päiväkotiin ja markkinoin ideaani ja lopulta sain työelämätilaajaksi 

Vetelin Kivitasku- päiväkodin. Marraskuun lopussa esittelin opinnäytetyöaiheeni aihepiiri-

seminaarissa koulussa. 

 

Kevät 2013 

Tammikuussa kävin suunnittelupalaverin Kivitasku- päiväkodin työntekijöiden kanssa ja 

he antoivat omat toivomuksensa työlleni. Kevät meni aihetta rajatessa ja kirjallisuuteen tu-

tustuessa. Toukokuussa aloin kirjoittamaan projektisuunnitelmaa ja toukokuun lopussa 

meillä on opinnäytetyöseminaari, jossa esittelin oman projektisuunnitelmani. 

 

Kesä 2013 

Viimeistään kesäkuun alussa minulla on tarkoitus käydä päiväkodissa esittelemässä  alusta-

van projektisuunnitelmani sekä kysyä heidän mielipiteitään siitä ja tehdä siihen tarvittaessa 

muutoksia. Samalla sovin myös tulevasta aikataulusta, lähinnä interventioni  ajankohdista. 

Aloitan myös mahdollisesti loppukesästä kirjoittamaan opinnäytetyöni tietoperustaa. 

 

Syksy 2013 

Tarkoituksenani on syksyllä pitää kaikki interventioni päiväkodissa, jos projektisuunnitel-

mani hyväksytään sekä koulussa että päiväkodissa. Käyn ennen interventioitani tutustu-
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massa lapsiin, jotta he eivät jännittäisi tai vierastaisi minua interventioissani. Projektini 

päiväkodissa loppuisi siis loppusyksyllä/ alkutalvella. 

 

Kevät 2014 

Yritän kirjoittaa aina tilaisuuden tultua opinnäytetyötäni, jos siihen löytyy aikaa.  

 

Kesä 2014 

Tarkoituksenani on kirjoittaa koko opinnäytetyö valmiiksi. 

 

Syksy 2014 

Palautan valmiin opinnäytetyöni ja esitän sen loppuseminaarissa. Joulukuussa valmistun 

sosionomiksi. 

 

 

5.2 Eettisaiheisten interventioiden suunnitelma 

 

 1. Interventio: Itsensä arvostaminen 

Tavoite: Tutustuminen ja itsensä hyväksyminen. Ihminen on arvokas omana itsenään kaik-

kine onnistumisineen ja epäonnistumisineen. Jokaiselta ihmiseltä löytyy aina jokin asia 

missä he ovat hyviä. 

 

Esittelen alussa vielä itseni ja kerron projektistani lapsille ja he saavat kysellä asioita va-

paasti. 

 

Aiheeseen liittyvän sadun lukeminen ja siitä keskusteleminen yhdessä. 

 

Tutustumisleikki, jossa jokainen kertoo nimensä ja mistä tykkää. 

 

Oman kuvan piirtäminen, jotka lopuksi kiinnitetään isoon ”Puutarha” seinätauluun valmiin 

puun kohdalle, lähelle juurta. Omien kuvien kiinnittäminen lähelle puun juuria kuvaa las-

ten eettisen kasvun perustaa, joka lähtee itsensä arvostamisesta. Eli istutetaan ensin juuret 

maahan, josta on hyvä lähteä kasvamaan ja tuottamaan oikeanlaisia hedelmiä. 

 

Loppukeskusteleminen ja palautteen kysyminen. 
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Ajatuksena on, että jokaisella interventiokerralla askarrellaan aiheeseen liittyvää materiaa-

lia ja lisätään niitä seinätauluun, josta muodostuu lopuksi hedelmällinen puutarha. Valmis 

puutarha kuvastaa lasten eettistä kasvua. Tietysti lapsen eettinen kehitys on pitkä prosessi, 

niin kuin puutarhankin kasvaminen, mutta haluan kuitenkin tuoda vertauskuvallisesti esiin 

lapsen kasvamisen ja kypsymisen puutarhan avulla. 

 

 2. Interventio: Toisen kunnioittaminen 

Tavoite: Arvostaa ja kuunnella toisia ihmisiä ja käyttäytyä heitä kohtaan kohteliaasti.  

 

Aiheeseen liittyvän sadun lukeminen ja siitä keskusteleminen. 

 

Tervehdysleikki 

 

Auringon maalaaminen ”Puutarha” seinätauluun. Lapset maalaavat sormiväreillä oman 

kämmenensä auringon säteitä kuvaamaan. Aurinko ja auringon säteet kuvaavat sitä, että 

tulemme toimeen yhdessä kunnioittamalla toisiamme ja samalla myös luomme kirkasta hy-

vää mieltä toisillemme. 

 

Loppukeskusteleminen ja palautteen kysyminen. 

 

 3. Interventio: Toisen huomioon ottaminen 

Tavoite: Toisen ihmisen asemaan asettuminen ja toisen huomioon ottaminen. 

 

Aiheeseen liittyvän sadun lukeminen ja siitä keskusteleminen. 

 

Ystävyyden verkko leikki 

 

Sydämen muotoisten omenoiden askarteleminen ”Puutarha” seinätauluun. Sydämen muo-

toiset omenat kuvaavat hyviä hedelmiä, kun välitämme toisista ihmisistä ja haluamme 

heille hyvää. 

 

Loppukeskusteleminen ja palautteen kysyminen. 
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 4. Interventio: Suvaitsevaisuus 

Tavoite: Hyväksyä erilaiset ihmiset ja että jokainen ihminen saa olla sellainen kuin on. Ei 

erotella ihmisiä esim. ihon värin, ulkomuodon tai vian mukaan, vaan otetaan kaikki ihmiset 

hyvin vastaan. 

 

Aiheeseen liittyvä nukketeatteri ja keskusteleminen sen herättämistä ajatuksista. 

 

Monenlaisia ihmisiä leikki 

 

Eri väristen ja muotoisten perhosten askarteleminen ”Puutarha” seinätauluun. Ajatuksena 

on, että hyväksyisimme jokaisen ja ketään ei syrjittäisi erilaisuuden takia, vaan olisimme 

kaikki ystäviä keskenämme. 

 

 5. Interventio: Totuus ja valhe 

Tavoite: Ei valehdella, vaan puhutaan aina totta. Valehtelemisella aiheutetaan mielipahaa 

sekä itselle että toiselle ihmiselle. 

 

Aiheeseen liittyvän sadun lukeminen ja siitä keskusteleminen. 

 

Rikkinäinen puhelin leikki 

 

Ison valkoisen pilven askarteleminen pumpulista ”Puutarha” seinätauluun. Valkoinen pilvi 

kuvaa totuutta, joka on valkoista, puhdasta ja kevyttä. 

 

Loppukeskusteleminen ja palautteen kysyminen. 

 

 6. Interventio: Oikea ja väärä 

Tavoite: Miettiä mikä on oikeaa ja mikä väärää käyttäytymistä ja mitä siitä seuraa. 

 

Aiheeseen liittyvän sadun lukeminen ja siitä keskusteleminen. 

 

Tunnistusleikki 

 

Edelliskerralla tehdyn pilven koristeleminen kimalteilla. Pilvestä lähtee myös alas puutar-
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haan muutamia kimallesäikeitä, jotka antavat sadolle hyvän kasteen. Oikean ymmärtämi-

nen saa meissä aikaan hyvää ja tuottaa oikeanlaista hedelmää. 

 

Loppukeskusteleminen ja palautteen kysyminen. 

 

 7. Interventio: Hyvät tavat: anteeksipyytäminen- ja antaminen 

Tavoite: Anteeksipyytäminen ja teon ymmärtäminen sekä vastuunottaminen asiasta. 

Anteeksiantaminen toiselle ihmiselle, johon ei kuulu kostamista. 

 

Aiheeseen liittyvän sadun lukeminen ja siitä keskusteleminen. 

 

Musikaaliset halaukset leikki 

 

Kukkien askarteleminen ”Puutarha” seinätauluun. Kukat kuvaavat uutta alkua, kun pyyde-

tään ja annetaan anteeksi. Usein kukkia saatetaan käyttää myös teon hyvittämiseksi. 

 

Loppukeskusteleminen ja palautteen kysyminen. 

 

 8. Interventio: Oikeudenmukaisuus 

Tavoite: Kohdella kaikkia reilusti ja jakaa omastaan tasapuolisesti kaikille. Puolustaa toista 

ihmistä. 

 

Aiheeseen liittyvä nukketeatteri ja keskusteleminen sen herättämistä ajatuksista. 

 

Hattu leikki, jossa lopuksi kaikille jaetaan tasapuolisesti jokin palkinto hyvästä suorituk-

sesta. 

 

Linnunpesän, emon ja poikasten askarteleminen puuhun. Emo ruokkii pesässä poikasiansa. 

Ajatuksena tässä on se, että emo on tasapuolinen kaikille poikasillensa eikä suosi ketään yli 

muiden. 

 

 9: Loppukokoontuminen 

Yhteenveto ja keskusteleminen kaikista interventioista käyttäen apuna yhdessä tehtyä 

”Puutarha” seinätaulua. 
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Diplomien jakaminen kaikille lapsille. 

 

Leikkimistä 

 

Loppupalautteen kerääminen työntekijöiltä ja lapsilta (työntekijöille erikseen palautekyse-

lylomake). 

 

 

5.3 Projektin potentiaaliset ongelmat ja riskit 

 

Suurimmat riskit ovat oma ja lasten sairastumiset. Luulen kuitenkin, että kerralla päiväko-

dissa ei ole niin paljon sairaita lapsia, että pystyn pitämään vaikka pienemmällekin ryh-

mälle interventioita. Ongelmaksi voi myös muodostua päiväkodin ja minun aikataulujen 

yhteensovittaminen, koska minun aikatauluani rajoittavat koulun oppitunnit. Heillä voi olla 

tarjota minulle vain tiettyä päivää viikossa, koska heidän oma arkensakin pitää sujua nor-

maalisti.  
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6 PROJEKTIBUDJETTI 

 

 

Koska asun Kaustisella, saan laskea oman autoni matkakustannuksiin Veteliin n. 33 €. 

Materiaalikustannuksista en vielä tiedä, että saanko askartelumateriaaleja päiväkodista vai 

joudunko kustantamaan ne itse. Jos joudun kustantamaan ne itse, hinta on n. 20 €. Opin-

näytetyöstä tulee 15 opintopistettä, joka vastaa noin 400 tuntia työtä. Tuntipalkaksi lasken 

noin 10 €/h, eli työtuntien hinnaksi tulee 4000 €. Tuloja minulle ei tule. Yhteensä menoja 

minulle tulisi n. 4053 €. 
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7 OHJAUSSUUNNITELMA 

 

 

Pidän yhteyttä päiväkotiin joko soittamalla, sähköpostilla tai käymällä paikanpäällä. Sa-

moin olen aina tarvittaessa yhteydessä ohjaavaan opettajaani. 

 

Kirjaan ylös myös jokaisen keskustelun ja tapaamisen päiväkodin työntekijöiden kanssa 

sekä teen muistiinpanoja opettajaltani saamista ohjauskeskusteluista. 

 

Opinnäytetyöni raportointi alkaa projektisuunnitelmasta ja päättyy valmiiseen opinnäyte-

työhön. 
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kirja/PalloKuuluuKaikilleVirikeMat2.pdf. Luettu 11.9.2014. 

 

http://www.lastenkeskus.fi/tiedostot/Pallo%20kuuluu%20kaikille%20-kirja/PalloKuuluuKaikilleVirikeMat1.pdf
http://www.lastenkeskus.fi/tiedostot/Pallo%20kuuluu%20kaikille%20-kirja/PalloKuuluuKaikilleVirikeMat1.pdf
http://www.lastenkeskus.fi/tiedostot/Pallo%20kuuluu%20kaikille%20-kirja/PalloKuuluuKaikilleVirikeMat2.pdf
http://www.lastenkeskus.fi/tiedostot/Pallo%20kuuluu%20kaikille%20-kirja/PalloKuuluuKaikilleVirikeMat2.pdf
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NUKKETEATTERIKERTOMUKSIA: 

 

Toisen huomioon ottaminen 

 

Tarvikkeet: Pupu ja possu käsinuket, lavasteet (esim. puu, kivi jne...) 

 

Olipa kerran Paula pupu. Eräänä päivänä se päätti kysyä Petri possua leikkimään kanssaan. 

”Hei ystäväni, lähdetkö kanssani leikkimään?” 

”Joo! Minulla olikin jo aika yksinäistä kotona”, vastasi Petri possu. Niin kaverukset läh-

tivät iloisina leikkimään metsään. 

”Leikitään piilosta!” Paula pupu huudahti. ”Minä menen piiloon ja sinä saat laskea!” 

Niin Petri possu peitti silmänsä ja alkoi laskemaan. Sillä välin Paula pupu etsi hyvän 

piilopaikan. 

”Nyt minä tulen etsimään sinua!” huusi Petri possu ja lähti etsimään Paulaa. 

”Hmm, missäköhän Paula mahtaa olla?” (Petri possu kääntyy lapsiyleisön puoleen ja ky-

syy näkeekö kukaan lapsista Paulaa.) 

 

”Hei, nyt löysin sinut! Hahaa!” 

”Voi, tämä on tosi kivaa, minä menen taas piiloon ja sinä saat laskea”, Paula pupu sanoi 

tosi innoissaan ja lähti jo juoksemaan seuraavaan piiloon Petrin jäädessä mutisemaan: 

”Mutta...mutta milloinkas on minun vuoroni mennä piiloon?...No, kai minun pitää alkaa 

taas laskemaan” (Petri pyytää lapsia laskemaan kanssaan kymmeneen.) 

”Täältä tullaan!” Niin Petri possu lähti taas etsimään Paula pupua (pyytää yleisöltä jälleen 

etsimisapua). 

”Jäitpäs taas kiinni!” huudahti Petri voitonriemuisena löytäessään Paulan. 

 

”Hei, nyt leikitään seuraavaksi minun lempiloruleikkiäni, muistatkos sitä?” huudahti Paula 

pupu pomppien iloisesti. Mutta nyt yhä enemmän Petri possusta tuntui kurjemmalta ja se 

mietti mielessään: 

”Miksen minä saa jo ehdottaa leikkejä?...No, kyllä varmasti tämän leikin jälkeen saan jo 

ehdottaa omaa lempileikkiäni”, Petri possu tuumasi jo pirteämpänä. 

”No niin, tästä se loru lähtee (Ystävykset ottavat toisistaan käsistä kiinni): ”Ystävyys on 

kuin pikkuinen ukko, jolla on taskussa avain ja lukko. Niillä se sitoo ystävät yhteen, niin 

kuin maamies pellolla lyhteen. Eikös ollutkin kiva loru?” sanoi Paula innoissaan. 
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”Seuraavaksi leikitään sitten minun toista lempiloruleikkiäni, eikös?” jatkoi Paula pupu in-

noissaan ja alkoi pomppimaan eikä huomannut, että Petri possu oli hiljainen ja mietteliäs. 

”Miksi sinä et nyt innostu? Leikkiminenhän on tosi mukavaa!” Paula pupu ihmetteli. 

”Mikä sinulla nyt oikein on? Pian tulee pimeää ja meidän on pian lähdettävä täältä”, Paula 

pupu jatkoi. Mutta Petri possu tuijotti vain maahan. 

”Hei, kerrohan nyt, kavereitahan me ollaan”, Paula pupu yritti suostutella. (Hiljaisuutta 

kestää tovin, kunnes Petri possu huokaisee syvään). 

”No, kun sinä et ole antanut minun yhtään ehdottaa mitään leikkiä ja kun olen yrittänyt 

avata suuni, niin sinä olit päättänyt jo seuraavan leikin. Et ole edes kysynytkään minulta 

mitä minä haluaisin leikkiä”, sanoi Petri possu murtuneena. 

”Mutta...mutta, leikittiin sitten mitä vaan, niin ainahan se on kivaa”, vastasi Paula pupu. 

Mutta Petri possu oli hiljaa ja sai vihdoin Paula pupunkin miettimään omaa 

käyttäytymistään. (Paula menee myös hiljaiseksi). 

 

”No, kyllä sinä taidatkin olla oikeassa. En yhtään tajunnut, että sinä tulit surulliseksi, kun 

en kuunnellut sinua, vaan koko ajan itse määräsin kaikki leikit...Ei se varmasti sinusta tun-

tunut ollenkaan mukavalta. Voitko kuule antaa minulle anteeksi?” 

Petri possu oli hetken hiljaa ja sanoi sitten: 

”No, kyllähän minä...” Paula pupu ilostui ja niin ystävykset jo halasivat toisiaan.  

”Leikittäisiinkö nyt minun lempileikkiäni, joka on hippa?” 

”Ilman muuta!” huudahti Paula pupu ja sai Petri possun pomppimaan ilosta. 
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Totuus ja valhe 

 

Tarvikkeet: Murmeli ja rotta käsinuket, auto, lavasteet (kivi, puu, jne...) 

 

Martti murmeli ja Rasmus rotta olivat maailman parhaimmat ystävykset. He leikkivät yh-

dessä aina joka päivä. Tänäänkin he leikkivät ulkona Rasmus rotan kotipihalla. 

”Katso Martti-ystäväni, kun olen rakentanut hienon polkuauton!”, esitteli Rasmus rotta yl-

peänä autoaan. 

”Voi onpa tosi hieno! Saisinko minä kokeilla ajaa sillä?”, kysyi Martti murmeli.  

”Totta kai, vain paras ystäväni saa kokeilla sitä!” 

Niin Martti murmeli hyppäsi polkuauton kyytiin: ”Voi että tämä on tosi hyvä!” 

”Hei, minulle tuli nyt kauhea pissahätä. Käyn äkkiä vessassa. Sinä voit sillä aikaa ajaa au-

tollani!” huikkasi Rasmus rotta ja häipyi jo näkyvistä. 

 

”Voi, että tällä on tosi hyvä ajaa...Kuinkahan lujaa tällä oikein pääsee? Minäpäs taidan ko-

keilla...” mietti Martti ja alkoi polkea vimmatusti. 

”Jihuu, tämä menee tosi lujaa!” (Martti ajelee hetken autolla). Mutta Martti ei huo-

mannutkaan edessä olevaa kiveä ja se törmäsi siihen suurella vauhdilla. 

”Voi ei, en yhtään huomannut tuota isoa kiveä!” parkaisi Martti murmeli. Onneksi sille ei 

ollut käynyt pahemmin, mutta kun Martti huomasi polkuauton, se parkaisi uudelleen: 

”Voi ei, olen rikkonut Rasmuksen hienon polkuauton! Kuinka minun nyt käy? Rasmus var-

masti suuttuu minulle ja ei enää halua olla ystäväni. Mitä minä nyt teen...” voihki Martti 

murmeli. (Martti huokailee ja miettii jonkin aikaa.) ”Hetkinen... ehkä voisin sittenkin sel-

vitä tästä...Voisin valehdella, että polkuauton rikkoi joku muu, koska Rasmus ei ollut sil-

loin itse paikalla”, Martti keksi. 

 

Pian Rasmus rotta palasikin jo vessasta ja pysähtyi suu auki tuijottamaan polkuautoa: 

”Mi-mitä minun polkuautolleni on oikein tapahtunut?” 

”Öö, tuota sillä aikaa, kun sinä olit vessassa, niin meidän päiväkodista se Santtu sammakko 

tuli pyörällä tähän ja ihasteli sinun polkuautoasi. Se halusi kovasti kokeilla sitä, mutta minä 

sanoin, että se on sinun ja sinä et lainaa sitä nyt. Santtu ei uskonut minua, vaan alkoi aja-

maan kovaa vauhtia sillä. Santtu ei huomannut tuota edessä olevaa kiveä ja törmäsi siihen. 

Kun Santtu huomasi, että oli rikkonut sinun autosi, se lähti lujaa pakoon. Eikö ollutkin tosi 
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tyhmästi tehty?” valehteli Martti murmeli. 

”No, oli tosi tyhmästi tehty!” suutahti Rasmus ja Martti huokaisi helpottuneena, kun Ras-

mus uskoi hänen tarinansa. 

”Kiitos, kun sinä kuitenkin yritit suojella minun polkuautoani. On onni omistaa noin hyvä 

ystävä kuin sinä”, kiitteli Rasmus rotta vielä Marttia ja jäi mietteliäänä katsomaan 

polkuautoansa. 

 

”Meidän on kyllä nyt lähdettävä selvittämään tämä asia Santtu sammakon luokse ja saatava  

Santtu ottamaan vastuun teostaan”, sanoi Rasmus sitten päättäväisenä. 

”Ööh, ei kai meidän tarvitse vielä mennä?” hätääntyi Martti. 

”No, totta kai meidän pitää selvittää tämä asia”, sanoi Rasmus rotta ja niin Martti murmelin 

oli vain lähdettävä Rasmus rotan mukaan. 

”Minä en kyllä ikinä tekisi kenellekään noin mitä Santtu teki”, puhisi Rasmus rotta mat-

kalla Santtu sammakon luo. 

”En minäkään”, sanoi Martti murmeli hiljaa huokaisten. 

 

Kun Rasmus ja Martti olivat jo lähellä Santun kotia, Martti tunsi olonsa hyvin raskaaksi.  

”Miksi minusta ei tunnu yhtään hyvältä, vaikka pääsin pälkähästä ja Rasmus voi syyttää 

Santtua polkuauton rikkomisesta. Enhän minä nyt paljon valehdellut ja ystävyyteni Ras-

muksen kanssa säilyy...” yritti Martti murmeli rauhoittaa itseänsä. Mutta se ei enää aut-

tanut, vaan Martti parkaisi: ”Voi ei, en Rasmus pystykään jatkamaan nyt matkaa. Minä va-

lehtelin sinulle koko jutun. Ei Santtu rikkonut polkuautoasi, vaan minä rikoin sen vahin-

gossa!” Rasmus kuunteli hämmästyneenä Marttia: 

”Mi-mitä, eihän ystävät valehtele toisillensa...Mi-miksi teit niin?” 

 

”No, kun ajattelin, että suutut minulle ja et enää ikinä haluaisi olla enää ystäväni...Voitko 

antaa minulle anteeksi?” Martti murmeli kysyi surullisena. Rasmus rotta oli kauan hiljaa, 

mutta sanoi viimein: ”Hyvä on, mutta lupaathan, että et enää ikinä valehtele minulle tai ke-

nellekään muulle!” 

”Lupaan sinulle! On paljon helpompaa, kun puhuu totta ja silloin ystäväkin voi luottaa mi-

nuun”, Martti murmeli sanoi helpottuneena. Niin ystävykset halasivat toisiaan ja Martti sa-

noi päättäväisenä: ”Nyt minä haluan kyllä korjata sen auton minkä rikoin!” 

”Korjataan se yhdessä”, Rasmus tokaisi ja niin ystävykset lähtivät korjauspuuhiin. 
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Oikeudenmukaisuus 

 

Tarvikkeet: Eläinsorminukkeja, pieniä hampurilaisia, lavasteet (esim. puita, pensaita jne...) 

 

Oli taas koittanut se päivä, kun metsän eläimillä oli perinteiset juoksukilpailut. Tärkeintä ei 

ollut kuitenkaan voittaminen, vaan hauska yhdessäolo. Tapahtumaan olivat tänäkin vuonna  

tulleet Aava apina, Nuutti norsu, Kari kilpikonna ja Pyry pupu. 

”Voi kun on tosi kiva nähdä taas teitä kaikkia!” ne juttelivat toisillensa ja vaihtoivat kuulu-

misiaan. 

”Minä olen muuttanut nyt uuteen kotiin, sinun pitäisi tulla katsomaan sitä”, sanoi Kari kil-

pikonna Pyry pupulle. 

”Tulen mielelläni”, Pyry pupu vastasi Kari kilpikonnalle ja iloinen puheensorina jatkui 

kaikkien kesken. 

 

Sitten puheensorinan katkaisi kuulutus: ”Huomio! Pyydän kaikkia juoksukilpailuun ilmoit-

tautuneita menemään lähtöpaikalle. Jokaiselle kilpailijoille myös tiedoksi, että maalialu-

eella on tarjolla kilpailun jälkeen hyviä hampurilaisia!” 

”Nam, minä rakastan hampurilaisia! Minä haluan syödä ainakin kaksi hampurilaista!” Kari 

kilpikonna innostui. 

”Minä taas haluan syödä ainakin neljä, koska olen niin nälkäinen”, Aava apina ilmoitti. 

 

Niin eläimet asettuivat lähtöviivalle mielessään jo herkulliset hampurilaiset. Tänä vuonna 

eläimet olivat sopineet, että he kaikki ylittäisivät samaan aikaan maaliviivan juhlistaen näin 

pitkää ystävyyttään. 

”Paikoillanne, valmiit, hep!” Ja niin eläimet kirmaisivat juoksuun ja saapuivat yhtä aikaa 

maaliin. 

”No niin, nyt hampurilaisia syömään!” kaikki huusivat yhteen ääneen. 

”Nam, nam, onpas hyvää!” 

 

Kun kaikki eläimet olivat syöneet hampurilaisensa, jäljelle jäi vielä yksi hampurilainen.  

”Mitäs nyt tehdään, kuka saa tämän viimeisen hampurilaisen?” eläimet miettivät. 

”Hei, minä haluan kyllä sen viimeisen hampurilaisen, koska minun mahani ylitti ensim-

mäisenä maalilinjan!” huudahti Aava apina. 
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”Eipäs, hampurilainen kuuluu minulle, koska minun kärsäni oli kaikista pisimmällä maali-

linjalla!” kivahti Nuutti norsu. 

”Nyt te olette kyllä kaikki väärässä, koska minun viikseni olivat ensin ja täten hampuri-

lainen kuuluu minulle!” väitti taas Pyry pupu. 

”Hei, mitä tämä nyt merkitsee? Mehän sovimme yhdessä, että tulemme kaikki yhtä aikaa 

maaliin ja niin tulimmekin. Siispä olemme kaikki voittajia ja kukaan ei ollut toista parem-

pi!” Kari kilpikonna rauhoitteli ja sai eläimet miettimään asiaa. 

 

”Hmm, Kari on kyllä aivan oikeassa. Miksi me tästä asiasta edes riitelimmekään? Kaikille 

kuuluu saman verran ja kukaan ei ole toista parempi”, Nuutti norsu totesi. 

”Siispä jaetaan tuo viimeinen hampurilainen, koska kaikilla tekee sitä mieli!” huudahti Aa-

va apina. 

”Totta puhutte. Se on oikein, että kaikki saavat saman verran, jolloin kenellekään ei jää pa-

ha mieli”, totesi myös Pyry pupu. Niin viimeinen hampurilainen jaettiin ystävysten kesken 

ja kaikki olivat tyytyväisiä! 
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MONENLAISIA PÄIVÄKOTILAPSIA  (LEIKKI /JUMPPA) 

 

On olemassa monenlaisia päiväkotilapsia. Toiset ovat pitkiä (seistään varpaillaan, kädet 

ylhäällä) tai too...si pitkiä (nostetaan käsiä vieläkin ylemmäksi). Toiset päiväkotilapset ovat 

vasta pieniä (mennään kyykkyyn) ja kasvavat pikkuhiljaa (hitaaseen tahtiin noustaan 

omaan kokoon). 

 

Päiväkotilapset ovat yleensä hyvin iloisia (hymyillään liioitellusti, niin että posket veny-

vät), mutta joskus jotkut asiat harmittavat lapsia (rypistetään kasvot kurttuun). Jotkut päi-

väkotilapset ovat rauhallisia (heilutetaan käsiä rauhallisesti sivulla) ja toiset taas levottomia 

kuin tuuliviirit (vaihdetaan kovaan käsien huitomiseen). 

 

Päiväkodissa tehdään monenlaisia asioita yhdessä. Mitä sinä tykkäät eniten tehdä päivä-

kodissa? (Jokainen voi kertoa vuorollaan). Päiväkotilapset ovat myös reippaita ja hyvässä 

kunnossa. Jotta lapset pysyvät hyvässä kunnossa, niin välillä liikutaan (kävellään reippaasti 

paikallaan, tehdään myös haaraperushyppyjä). 

 

Toiset päiväkotilapset tykkäävät hevosista (hirnutaan), toiset koirista (haukutaan) ja toiset 

kissoista (nau`utaan). Vilkkaan päiväkotipäivän keskellä lepo tekee hyvää kaikille lapsille 

(mennään lattialle makaamaan). Joskus kuunnellaan myös hiljaisuutta. 

 

Jokainen päiväkotilapsi voi tulla ihan omana itsenään päiväkotiin. Tervetuloa päiväkotiin 

tänäkin aamuna/päivänä! 

 

(4-H. Leikitään yhdessä. Monenlaisia ihmisiä (muunnellen), 8. Pdf-tiedosto. Saatavissa: 

http://www.4h.fi/@Bin/4682886/leikki2011.pdf. Luettu 2.9.2014.) 

 

 

http://www.4h.fi/@Bin/4682886/leikki2011.pdf
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LEIKKIVINKKEJÄ 

 

Halaushippa 

 

Tässä hippaleikissä turvana on halaus. Yksi leikkijöistä on hippa, joka määrää halausryh-

män koon. Ryhmän koko voi muuttua leikin aikana. Ollakseen turvassa leikkijöiden pitää 

muodostaa hipan määräämän kokoinen halausryhmä. Turvassa saa olla vain hetken ja sitten 

on jatkettava juoksemista. Siitä leikkijästä, jota hippa koskettaa, tulee uusi hippa.  

 

Lankakeräleikki 

 

Leikkijät istuvat piirissä ja heittelevät lankakerää ristiin rastiin. Ensimmäinen heittäjä sitoo 

langanpään sormeensa, heittää kerän seuraavalle ja sanoo: "Minä olen Marja, kuka sinä 

olet?". Tämä ottaa langasta kiinni ja heittää kerän edelleen haluamalleen henkilölle. Kerää 

heitellään, kunnes lanka kulkee ristiin rastiin leikkijöiden välillä. Lanka keritään takaisin 

käymällä heittelykierros takaperin nimien kanssa. Leikki vaatii ryhmältä yhteistoimintaa, 

jottei lanka sotkeudu ja kerä pysyy koossa. (Huom! Leikki voidaan lopettaa nuorempien 

lasten kanssa jo ennen langan kerimistä takaisin.) 

 

Musikaaliset halaukset 

 

Musiikki soi taustalla ja leikkijät kävelevät ympäriinsä. Kun musiikki loppuu, kaksi leikki-

jää halaa toisiaan. Sitten musiikki alkaa soida ja leikkijät kulkevat taas ympäriinsä. Kun 

musiikki loppuu, kolme leikkijää halaa toisiaan. Leikin jatkuessa halaavat ryhmät kasvavat 

ja lopussa kaikki halaavat toisiaan. 

 

Jäätyneet hernepussit 

 

Leikkijät liikkuvat ympäriinsä ja yrittävät pitää hernepussia päänsä päällä. Leikinohjaaja 

kehottaa leikkijöitä välillä kulkemaan varpaillaan, hyppimään yhdellä jalalla, kulkemaan 

takaperin, kulkemaan hitaammin tai nopeammin jne. Jos leikkijältä putoaa hernepussi, hän 

jäätyy paikoilleen. Toisen leikkijän pitää poimia pussi ja asettaa se jäätyneen toverinsa pää-

laelle sulattaakseen hänet. Tätä tehdessään hän ei saa pudottaa omaa hernepussiaan. Leikin 
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tarkoituksena on tovereiden auttaminen, jotta he eivät joutuisi olemaan jäätyneinä.  

 

Hymyn heitto 

 

Leikkijät istuvat piiriin. Joku alkaa hymyillä, vetää kädellään hymyn pois kasvoiltaan ja 

osoittaa jotakuta. Hymyn vastaanottanut henkilö aloittaa hymyilemisen ja heittää sen seu-

raavaksi jollekin muulle. Toiset eivät saa nauraa eivätkä hymyillä. Se, joka nauraa joutuu 

pelistä pois.    

 

(Mannerheimin lastensuojeluliitto. 2014. Leikkivinkit. Www-dokumentti. Saatavissa: 

http://www.mll.fi/vanhempainnetti/lasten_leikit/. Luettu 2.9.2014.) 

 

Minä olen, ja minä tykkään 

 

Lapset tekevät piirin ja menevät siihen niin, että selkä on piirin keskiosaan päin. Joku lap-

sista aloittaa kertomalla jonkin asian josta pitää. Esim. ”Tykkään koirista.” Ne kaikki muut 

jotka tykkäävät koirista kääntyvät kasvot piiriin päin. Kaikki kääntyvät taas ympäri, ja vuo-

ro siirtyy seuraavalle. Todella hauska leikki, missä lapset saadaan rauhoittumaan. 

 

(Kiimingin 4-H yhdistys ry. 2014. Leikkejä kerhoihin. Saatavissa: 

http://kiiminki.4h.fi/kerhot/kerhonohjaajille/leikkeja-kerhoihin/. Luettu 2.9.2014.) 

 

Kaikki, joilla on... 

 

Istutaan piirissä tuoleissa ja ohjaaja tai osallistujat huutavat vuorotellen ohjeita, joiden mu-

kaan vaihdetaan istumapaikkaa. Esimerkiksi: ”Kaikki, joilla on vihreät sukat, vaihtavat 

paikkaa!” tai ”Kaikki, jotka pelkäävät pimeää, vaihtavat paikkaa!” 

 

Temppu 

 

Leikkijät seisovat piirissä. Yksi kerrallaan menee piirin keskelle ja tekee jonkin ”tempun” 

muiden kannustaessa raivokkaasti ja toistaessa rytmikkäästi tempun tekijän nimeä. Ajatuk-

sena on, ettei tempun toisiaankaan tarvitse olla erikoisen ihmeellinen: yhdellä jalalla seiso-

http://www.mll.fi/vanhempainnetti/lasten_leikit/
http://kiiminki.4h.fi/kerhot/kerhonohjaajille/leikkeja-kerhoihin/
http://kiiminki.4h.fi/kerhot/kerhonohjaajille/leikkeja-kerhoihin/
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minen, nenän kaivaminen tai kielen näyttäminen saavat kaikki yhtä valtaisat aplodit. Vaa-

tivampi harjoitteesta tulee, kun keskitytään yleisökontaktiin – otetaan kaikkiin katsekon-

takti, valmistaudutaan temppuun, nautitaan kannustuksesta, innostetaan yleisöä, vaaditaan 

hiljaisuutta ja tehdään omalla käytöksellä selväksi tempun kliimaksi, jolloin yleisö puhkeaa 

suosionosoituksiin. Harjoitus lisää itseluottamusta ja ryhmähenkeä sekä aikaansaa par-

haimmillaan hyvän tunnelman. Harjoitus ei kuitenkaan välttämättä sovi ensimmäiselle har-

joituskerralle, koska se vaatii yksittäiseltä ”esiintyjältä” jo jonkin verran rohkeutta. 

 

(Vehkalahti, R. 2007. Kehu lapsi päivässä. Vinkkejä ja toimintatapoja lapsen itsetunnon 

tukemiseen. Helsinki: Lasten keskus, 25-26, 102.) 

 

Piilotus-leikki 

 

Aikuinen piilottaa lapsiparin toiseen lapseen pumpulipallon tai herkkupalan tms. Toinen 

lapsi saa etsiä sen hellästi ja siten ettei toinen kutia liikaa. 

 

Kosketuskierros 

 

Istutaan ympyrässä. Yksi leikkijöistä antaa hellän kosketuksen vieressään istuvalle: esim. 

nenän  piippaus, taputus selkään tms. Tämä antaa saman kosketuksen seuraavalle leikki-

jälle. 

 

Höyhenen kosketus 

 

Piirissä yksi leikkijä kiertää ympäri piiriä ja koskettaa toisia leikkijöitä höyhenellä paljaalle 

iholle. Piirissä istujat pitävät silmät kiinni. Ne joita kosketettiin, saavat kertoa mihin koske-

tus tuli. Koskettajaa vaihdetaan niin että kaikki halukkaat leikkijät voivat toimia kosket-

tajana. 
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Arvaus piilosta 

 

Yksi lapsista on piirin keskellä peiton alla. Joku piirissä käy halaamassa lasta vilt in läpi ja 

kysyy: "arvaa kuka". Viltin alla oleva koittaa arvata kuka lapsista oli halannut häntä. 

 

Kuvat 

 

Lapsi ohjataan makaamaan isolle paperille. Paperiin piirretään hänen kehonsa ääriviivat. 

Hän voi itse täydentää piirrosta piirtämällä silmät, suun, jne.… Tuotokset asetetaan seinälle 

ja katsellaan omaa leikkiryhmää vähän etäämmältä. Jokaisesta lapsesta voidaan vielä miet-

tiä jotain mukavaa sanottavaa ja näitä lausahduksia voidaan kirjoittaa kuvaan mukaan.  

 

Hierontaympyrä 

 

Istutaan peräkkäin ympyrässä. Jokainen lapsi hieroo edessä olevan selkää. 

 

Jalkatervehdys 

 

Istutaan ja suoristetaan jalat. Tullaan niin lähelle toisia lapsia, että jokainen voi sanoa "hei" 

jalallaan kaikille leikkijöille. 

 

Nimipiiri 

 

Palloa heitetään leikkijältä toiselle ja sanotaan hänen nimensä kenelle heitetään. Hänelle 

voidaan lisätä mukaan jokin mukava adjektiivi tai toivotus tms. 

 

Sähkötyspiiri 

 

Ohjaaja lähettää kädenpuristuksen. Lapsi puristaa toisen lapsen kättä, kun tuntee omalla 

kohdallaan käden puristuksen. Lopussa puristus saapuu takaisin ohjaajalle. Välillä merkkiä 

voi vaihtaa rapsutukseksi tms. 
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Kauniit asiat 

 

Lapset katsovat oikealla puolellaan istuvaa kaveria ja vuorotellen jokainen lapsi sanoo jon-

kin kivan asian oikealla puolella olevasta kaverista. 

 

Leikkijöiden patsas 

 

Koko leikkijäryhmä muodostaa haluamansa patsaan tai esineen muodon. 

 

Peilileikki 

 

Leikkijä näyttää mallin, esim. jonkun liikkeen tai ilmeen ja muut toistavat sen samalla ta-

valla. Leikissä jokainen saa vuorollaan toimia mallina. 

  

Kosketusleikki 

 

Leikkijät seisovat piirissä selkä keskustaan päin. Yksi leikkijöistä on keskellä ja valitsee 

kenen selkää hän koskettaa. Se, joka huomaa, että häntä on kosketettu, pääsee piiriin kos-

kettajaksi 

 

Sormus kiertää 

 

Leikkijät ovat piirissä ja aikuinen on piirin keskellä. Yhdellä leikkijällä on nyrkissään sor-

mus ja hän yrittää antaa sen seuraavalle niin, että aikuinen ei sitä näe. Sormus kiertää leik-

kijältä toiselle  ja aikuinen yrittää lasten ilmeistä päätellä kenellä sormus on. Hän katsoo 

silmiin kutakin lasta ja koittaa naurattaa aina häntä. Leikki päättyy, kun aikuinen löytää 

sormuksen. 

 

Tyynyleikki 

 

Alussa lapset istuvat jokainen omilla tyynyillään ja kun ohjaaja alkaa laulamaan reipasta 

laulua, lapset lähtevät liikkumaan. Jokaiselta kierrokselta poistetaan aina yksi tyyny. Kun 

laulu loppuu, lapset säntäävät tyynyille istumaan. Kaikkien lasten täytyy mahtua aina yhä 
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väheneviin tyynyihin ja lopulta enää vain yhteen. Kun leikissä on enää yksi tyyny, saavat 

lapset päättää istuvatko he esim. sylikkäin viimeiselle tyynylle vai riittääkö, kun jokin osa 

leikkijästä koskettaa sitä. 

 

Pallo välissä 

 

Pallo asetetaan kahden lapsen tai lapsen ja aikuisen väliin. Tarkoituksena on kulkea tietty 

matka pallon kanssa. Esim. pallo voi olla olkapäiden, päiden tai kylkien välissä… 

 

Ääntä kohti 

 

Lasten silmät sidotaan liinalla tai pyydetään heitä pitämään silmät kiinni. Aikuinen alkaa 

äännellä joko omalla äänellään, kehonsoittimella tai vaikka kulkusella. Lapset yrittävät pai-

kallistaa ääntä ja kulkea sitä kohti. Kun lapset löytävät ohjaajan, ohjaaja ottaa heidät syliin. 

 

Käsitorni 

 

Jokainen lapsi vuorollaan laskee kämmenen toisen lapsen kämmenen päälle ja alimmainen 

kämmen siirtyy aina ylimmäiseksi. Tätä leikkiä voidaan tehdä myös jalkaterillä, sormilla 

tai nyrkeillä. 

 

Rikkinäinen puhelin 

 

Kuljetetaan piirissä keksittyä sanaa kuiskaamalla se aina seuraavan leikkijän korvaan. Kun 

tullaan viimeisen leikkijän kohdalle, hän sanoo kuulemansa sanan ja sitä verrataan sanaan, 

joka lähetettiin alussa. 

 

Höyhenen puhallus 

 

Puhalletaan piirissä höyhentä tai pumpulipalloa aina leikkijältä toiselle. 
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Erilaiset tervehdykset 

 

Leikkijät tervehtivät toisiaan eri kehon osilla esim. kyynärpäillä, olkapäillä, jaloilla.  

 

(Laakso, M. Leikkejä ryhmätheraplay- ja muihin leikkituokioihin. Pdf-tiedosto. Saatavissa: 

http://www.theraplay.fi/doc/Leikkilista.pdf. Luettu 2.9.2014.) 

 

http://www.theraplay.fi/doc/Leikkilista.pdf
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LOPPUPALAUTELOMAKE TYÖNTEKIJÖILLE 

 

1. Ovatko mielestänne pitämäni ohjatut toimintakerrat tukeneet päiväkodin eettistä 

kasvatusta ja jos ovat, niin miten? 

Meillä on teemana tänä vuonna tunteet ja vuorovaikutus ja ystävyys. Aiheet sopivat hyvin päi-

väkodin toimintaan ja tukivat eettisen kasvatuksen sisältöä. 

 

2. Ovatko käsitellyt aiheet näkyneet päiväkodin arjessa muutoinkin kuin toimintaker-

tojen aikana (esim. lasten puheissa tai käyttäytymisessä) ja jos on, niin miten? 

Osaavat keskustella em. asioista, mutta käytännön tasolle vieminen vielä hankalaa. 

 

3. Innostaako projektini hyödyntämään enemmän ohjattavia toimintakertoja eettisten 

aiheiden käsittelemisessä lasten kanssa (esim. opettavaisten satujen lukeminen) vai 

ovatko arjen konfliktitilanteet parempia hetkiä opettaa lapsille miten toimitaan han-

kalissa tilanteissa? 

Käytämme molempia tapoja. Kirjat tärkeitä, mutta konfliktitilanteita on hyvä käyttää opetta-

maan lapsia toimimaan eri tilanteissa. 

 

4. Mitkä ovat vahvuuteni ja missä minulla olisi kehitettävää? 

Rauhallisuus ja hyvin valmistellut tuokiot. Nukketeatteri auttaa lapsia ymmärtämään parem-

min opeteltavia asioita. Arkipäivän tilanteiden hallinta kehittyy aikaa myöten 

 

5. Muuta: (esim. koko projektin onnistuminen, projektin plussat ja miinukset, kehitys-

ideoita jne.) 

Antanut meille ideoita toiminnan järjestämiseen. Tekeminen tämän ikäisille sopivaa. Lapset 

saivat onnistumisen elämyksiä. 

 

KIITOS! 

 

 

KIITOS PALAUTTEESTANNE! 
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Hyvät vanhemmat, 

Olen kolmannen vuoden sosionomiopiskelija Kaustiselta. 

Teen opinnäytetyötäni (Centria AMK, Kokkola) 

varhaiskasvatuksen eettisestä kasvatuksesta. 

Opinnäytetyöni tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa 

Vetelin Kivitasku -päiväkodin 4–5-vuotiaille lapsille 

ohjattuja ryhmätoimintoja, joissa yhdessä pohditaan satujen, 

leikkien ja askartelujen avulla eettisiä aiheita. Aihealueet 

toteuttamiini toimintakertoihin olen saanut päiväkodin 

työntekijöiltä. Aihealueet nousevat valtakunnallisen ja 

Vetelin varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta. 

Ohjattujen ryhmätoimintojen aiheet ovat: itsensä 

arvostaminen, toisen kunnioittaminen, toisen huomioon 

ottaminen, suvaitsevaisuus, totuus ja valhe, oikea ja väärä, 

hyvät tavat: anteeksi pyytäminen ja antaminen sekä 

oikeudenmukaisuus. 

Toimintakertoja on yhteensä 9, joista viimeinen on loppukokoontuminen. Yhden 

toimintakerran kesto on n. 1 h. Aloitan toimintani viikolla 35 ja kokoontumisia on aina kerran 

viikossa. Opinnäytetyössäni ei tulla mainitsemaan lastenne nimiä. 

 

Lapseni _______________________________________________________ 

(   ) saa osallistua ryhmätoimintaan 

(   ) ei saa osallistua ryhmätoimintaan 

(   ) saa näkyä valokuvissa 

(   ) ei saa näkyä valokuvissa 

 

Vanhemman allekirjoitus _______________________________________________________ 

Palautathan tämän lomakkeen päiväkodin työntekijöille viimeistään 21.8.2013, kiitos! 

 

Ystävällisin terveisin, 

Terhi Keskilammi 

email:  puh: 



LIITE 7 

Hyvät vanhemmat, 

Opinnäytetyöni toiminnallinen osuus on saatu nyt päätökseen ja on kiitoksien aika. Ohjat-

tuja toimintakertoja kertyi lopulta kahdeksan kertaa, kun yhdistin loppukokoontumisen vii-

meisen aiheeni loppuun. 

 

Kiitos vanhemmat teille, kun mahdollistitte opinnäytetyöni toiminnallisen osuuden päivä-

kodissa. Ilman lapsienne osallistumista, en olisi pystynyt toteuttamaan tätä osiota. On ollut 

ilo olla lastenne kanssa ja miettiä yhdessä aiheita. Meillä on ollut paljon hyviä keskusteluja 

ja lapsenne ovat aina lähteneet innokkaana toimintaan mukaan! Askartelumme sato on näh-

tävillä päiväkodin tiloissa. 

 

Tämän syksyn aikana keskustellessani ja haastatellessani lapsia eri aiheista, nousi ajatus 

tuoda lasten portfolioihin (kasvun kansioihin) piirustusten ja askartelujen lisäksi myös kir-

jallisesti lasten omia mietteitä, mielipiteitä ja mielenkiinnon kohteita. Kansioon voi lisäksi 

kerätä esim. lapsen keksimiä tarinoita, tärkeitä muistoja, valokuvia retkistä, juhlista tai lei-

keistä. Kasvun kansion tarkoitus on kertoa lapsen kasvusta, kehittymisestä ja oppimisesta.  

 

Tulen marraskuussa käymään päiväkodilla ja tuon materiaalia pitämistäni toimintakerroista 

(esim. lastenne henkilökohtaisia ajatuksia käsittelemistämme aiheista), joista yhdessä las-

ten kanssa kokoamme jokaisen kansioon jotakin materiaalia. Teillä on myös marraskuun 

alkupuolella mahdollisuus tuoda päiväkotiin lapsestanne joitain valokuvia tai sellaisia va-

lokuvia, jotka lapsenne kokevat tärkeiksi. Tarkoituksena on lisätä ne myös kasvun kansi-

oon lapsenne kertomana. Opinnäytetyössäni kasvun kansio osassa ei tulla paljastamaan 

edelleenkään lastenne henkilöllisyyksiä. 

 

Valmistun sosionomiksi joulukuussa 2014. Opinnäytetyöni tulee valmistumiseni jälkeen 

myös Kivitasku- päiväkotiin, jolloin teillä on halutessanne mahdollisuus tutustua siihen 

 

Hyvää talven alkua! 

Ystävällisin terveisin, Terhi Keskilammi 

email:puh: 
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PALAUTEKYSELYLOMAKE LAPSILLE  

 

 

 

1. Kysymys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kysymys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kysymys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minulla oli tänä aamuna: 

 

 

 Kivaa    En osaa sanoa    En tykännyt 

  

.  



 

Sosionomin varhaiskasvatus kompetenssit 

Eettinen osaaminen Asiakastyön osaami-

nen 

Kriittinen ja osallis-

tava yhteiskuntao-

saaminen 

Sosiaalialan palvelu-

järjestelmäosaami-

nen 

Johtamisosaaminen Tutkimuksellinen 

kehittämisosaami-

nen 

-Omaa eettistä herk-

kyyttä ja osaa tunnis-

taa eettisiä ongelmia 

sekä soveltaa varhais-

kasvatustyötä ohjaa-

via eettisiä periaattei-

ta työssään 

-Osaa tehdä lapsen ja 

perheen asemaa ja 

tarpeita näkyväksi ja 

kuuluvaksi yhteisöis-

sä. 

-Osaa arvioida lapsen 

yksilölliset ja lapsi-

ryhmän tarpeet sekä 

tukea ja ohjata heitä 

kasvun, kehityksen ja 

oppimisen eri vai-

heissa. 

-Käyttää työvälineenä 

asiakkaan kanssa dia-

logista vuoropuhelua 

ja ymmärtää tasa-ar-

voisen vuorovaiku-

tuksen merkityksen. 

-Tiedostaa ja soveltaa 

ammatillisessa toi-

minnassaan lapsi- ja 

perhepoliittisia peri-

aatteita. 

-Ymmärtää ja osaa 

hyödyntää varhais-

kasvatuksen ja perhe-

työn palvelujärjestel-

mää osana yhteiskun-

nallista kontekstia. 

-Osaa soveltaa var-

haiskasvatuksen, päi-

vähoidon ja lastensuo-

jelun asiakirjoja sekä 

lainsäädäntöä sekä 

muuta tarvittavaa tie-

toa. 

-Ottaa työssään huo-

mioon varhaiskasva-

tuksen, perhetyön ja 

lastensuojelun kansal-

lisia ja alueellsia tar-

peita. 

-Osaa toimia kasva-

tusyhteisön lähiesi-

miehenä 

-Edistää ja mahdol-

listaa kumppanuus-

perustaista kasvatus-

yhteistyötä työyhtei-

sössä, verkostoissa 

ja vanhempien kans-

sa. 

-Osaa arvioida ja ke-

hittää varhaiskasva-

tuksen työkäytäntöjä 

ja menetelmiä. 

-Pystyy tekemään so-

veltavaa tutkimusta 

varhaiskasvatuksen ja 

perhetyön alueilla. 

-Osallistuu varhais-

kasvatuksen aluekehi-

tystyöhön ja vaikuttaa 

koulutuksen kehittä-

miseen. 

(jatkuu) 
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-Ymmärtää lapsuu-

den ainutkertaisuuden 

ja hänen ammatillista 

toimintaansa ohjaa 

lapsilähtöisyyden pe-

riaatteet. 

-On sitoutunut moni-

kulttuurisuuteen ja 

eettiseen suvaitsevai-

suuteen. 

-Huomioi ja osaa so-

veltaa tarkoituksen-

mukaisesti erilaisia 

arvoja lapsi- ja perhe-

lähtöisessä työssä. 

-Osaa varhaiskasva-

tuksen keskeiset peri-

aatteet huomioiden 

suunnitella, toteuttaa 

ja arvioida pedagogi-

sesti mielekästä toi-

mintaa lapsille. 

-Ymmärtää ja tukee 

lasta ja perhettä kas-

vatuskumppanuuden 

periaatteiden mukai-

sesti. 

-Huomioi lapsen 

edun toiminnassaan 

ja tunnistaa myös ris-

kitilanteessa elävät 

perheet ja lapset. 

-Tunnistaa lasten 

kulttuurin ja yhteisön 

ominaispiirteitä ja 

käyttää niitä ammatil-

lisessa toiminnassaan. 

-Edistää lapsen ja 

vanhempien kuul-

luksi tulemista, osal-

lisuutta eri yhteisöis-

sä ja ympäristöissä 

sekä tukee lasta ja 

perhettä heidän 

mielipiteidensä esil-

letuomisessa. 

-Vahvistaa ja edistää 

lapsen oikeuksien to-

teutumista ja hyvää 

elämää yhteiskunnas-

sa. 

-Kykenee lapsi- ja 

perhetyön palvelujen 

muutostarpeiden tun-

nistamiseen ja palve-

luiden ja moniamma-

tillisen osaamisen ar-

viointiin ja kehittämi-

seen sekä tunnistaa 

uudenlaisia osaami-

salueita yli ammat-

tityön rajojen. 

-Pystyy kehittämään 

lapsi- ja perhetyön 

palveluohjausta yh-

dessä eri tahojen 

kanssa. 

-On sisäistänyt moni-

ammatillisen, verkos-

tomaisen työskentely-

tavan ja periaatteet ja 

toteuttaa niitä käytän-

nössä. 

  

(Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto. Varhaiskasvatuksen työryhmä. 2011. Sosionomi(AMK) kompetenssit koulutuksen eri vaiheissa. 

http://www.sosiaaliportti.fi/File/345923af-ab4f-4bf3-aea4-558c8f5ebe33/KOMPETENSSIT+KOULUTUKSEN+ERI+VAIHEISSA+04 

+2011.pdf. Luettu 24.8.2014. Huom! Taulukkoon on otettu vain sosionomin varhaiskasvatus kompetenssit.)  
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