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Toiminnallisessa opinnäytetyössä kehitettiin toimintamalli lasten koulun aloituksen 

tukemiseen. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitkä asiat lapsia jännittävät 

koulun aloittamisessa ja mihin he kaipaavat tukea, ja sen pohjalta luoda 

toimintamalli, joka vastaa lasten ilmaisemiin tarpeisiin. Lasten ajatukset ja 

kokemukset koulun aloituksesta olivatkin opinnäytetyön keskeinen tekijä sekä osa 

tietoperustaa. Työn teoriaosuudessa tarkasteltiin koko koulun aloitukseen liittyvää 

prosessia eli esiopetusta ja koulua sekä niiden väliin jäävää nivelvaihetta, mutta 

myös esiopetusikäistä lasta ja hänen kouluvalmiuksiaan. Tärkeänä osana 

teoriaosuutta käsiteltiin myös lapsen osallisuutta, joka näkyi vahvasti toiminnassa 

lasten kanssa. Opinnäytetyössä luodun toimintamallin tavoitteeksi muodostui 

kehittää lasten sosiaalisia taitoja ja vahvistaa heidän itsetuntoaan. 

 

Opinnäytetyö toteutettiin Porin kaupungin Koivulan päiväkodissa esiopetusryhmän 

kanssa, johon kuului 17 esiopetusikäistä lasta. Opinnäytetyön toiminnallisessa 

prosessissa ensimmäinen vaihe oli lasten haastattelu, jossa nostettiin esiin lasten 

mielestä koulun aloituksen jännittävät ja haastavat asiat. Haastattelun tulosten 

pohjalta toteutettiin neljä toimintakertaa, joilla pyrittiin vastaaman lasten tarpeisiin ja 

tukemaan heitä koulun aloituksessa. Toimintakertojen päätteeksi lapset arvioivat 

toiminnan onnistuneisuutta ja sen vastaavuutta tarpeisiinsa. Toiminnan pohjalta 

koottiin helppo ja yksinkertaisesti toteutettavissa oleva malli, jonka voi ottaa 

käyttöön erilaisissa esiopetusryhmissä. Mallin tarkoituksena oli myös tuoda esiin 

sosiaalisten taitojen ja itsetunnon vahvistamiseen soveltuvia menetelmiä. 

 

Opinnäytetyössä merkittävin esille noussut asia oli lasten ajatusten ja haastattelijan 

ennakko-olettamusten eroavaisuus koulun aloituksen haasteista. Oletuksena oli, että 

eniten lapsia jännittäisivät kaverisuhteet ja sen myötä sosiaaliset taidot olisivat 

keskeisin seikka. Lasten haastattelu kuitenkin osoitti, että lasten mielestä suurin 

jännityksen aihe olivat itsevarmuutta vaativat asiat, pois sulkematta kuitenkaan 

sosiaalisia taitoja. Toimintamallin neljästä toimintakerrasta onnistuttiin luomaan 

erilaisissa ryhmissä helposti käyttöön otettava kokonaisuus, jossa sekä itsetunnon 

vahvistaminen että sosiaaliset taidot ovat harjaannuttamisen kohteena. Tavoitteiden 

saavuttamisessa onnistuttiin muutenkin, sillä toiminnan päätteeksi lapsista oli 

havaittavissa luottamus omaan pärjäämiseen koulussa. Opinnäytetyöllä onnistuttiin 

saavuttamaan kyseisen esiopetusryhmän lasten näkökulma koulun aloituksen 

haasteista sekä vastaamaan heidän tarpeisiinsa.  
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In the functional thesis an operational model was developed to support the start of 

school. The objective of the thesis was to survey the factors that stress children when 

starting school and what kind of support they need, and create an operational model 

corresponding with the needs based on the results. The thoughts and experiences of 

the children about starting school were a central factor in the thesis and part of the 

knowledge base. The theory part of the thesis consists of the process of starting 

school, which means preschool and school and the transition phase between them. 

The theory part also examines preschool aged children and their readiness for school. 

Participation of the children was also an important factor of the theory part of the 

thesis, and it reflected strongly in the activities with the children. The aim of the 

operational model created in the thesis became to improve the social skills and self-

esteem of the children. 

 

The thesis was created with the preschool group of the daycare center Koivula in the 

city of Pori, and the group consisted of 17 preschool aged children. The first phase of 

the functional process of the thesis was to interview the children and the exciting and 

challenging issues about starting school were highlighted. Based on the results of the 

interview four functional sessions were created, and the purpose of the sessions was 

to meet the needs of the children and support them with the start of school. The 

children evaluated the success of the sessions and how well they met their needs. 

Based on the sessions an easy and simple model was created and the model can be 

utilized in different teaching groups. The model is meant display methods 

appropriate for improving social skills and self-esteem. 

 

The most notable factor that arose from the thesis was the difference between the 

thoughts of the children and the expectations of the researcher about the challenges 

of starting school. The presumption was that the factor causing most stress would 

have been the new friendships and the social skill required. The interviews with the 

children showed however that the biggest cause of stress were factors that require 

self-confidence, and this also includes social skills. The four functional sessions 

resulted as an easily implemented unit, which aims to enforce self-esteem and 

practice social skills. The objectives of the functional sessions were reached, as a rise 

in the children’s confidence levels with the future success in school was visible. The 

thesis was successful in reaching the point of view of the particular group of 

preschool children about the challenges in the start of school and meeting their 

needs. 
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1 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT 

Koulun aloittaminen on yhteiskunnallisesti iso tapahtuma, joka koskettaa vuosittain 

noin 5800 perhettä, joissa on seitsemänvuotias lapsi. Ilmiö on pysynyt samana 

vuodesta toiseen, mutta yksittäiselle lapselle ja hänen perheelleen se on iso ja 

ainutkertainen muutos. (Karikoski 2008, 13-19.) Lapselle saatetaan monesti ennen 

koulun aloitusta kertoa, mitä hänen tulee koulussa osata ja miten siellä tulee toimia. 

Saatamme sanoa, että koulussa sinun tulee osata viitata, odottaa omaa vuoroasi ja 

jaksaa istua paikoillasi koko oppitunnin ajan. Näillä kommenteilla luomme lapselle 

mielikuvaa koulusta ja kerromme koulun tavoista ja toimintaympäristöstä. Lapsi 

tarvitsee tietoa uudesta tulevasta toimintaympäristöstä, mutta emme kuitenkaan aina 

tule ajatelleeksi, että lapsi saattaa tarvita myös jotain muuta tämän ison muutoksen 

kohdatessa. Opinnäytetyölläni pyrin tarkastelemaan koulun aloitusta lasten silmin ja 

tukemaan heitä niissä asioissa, joihin lapset omasta mielestään tukea tarvitsevat.  

 

Opinnäytetyöni tavoitteena on tukea lasten koulun aloitusta heidän omasta 

näkökulmastaan ja näin helpottaa päivähoidosta kouluun siirtymisen nivelvaihetta. 

Pyrin ensisijaisesti selvittämään, mihin lapset itse koulun aloituksessa kaipaavat 

tukea ja vahvistusta. Tämän pohjalta toteutin toimintakertoja, joilla pyrittiin 

vastaamaan lasten tarpeisiin sekä luomaan toimintamalli. Toimintamallin 

tarkoituksena on tarjota helppo ja yksinkertainen paketti sosiaalisten taitojen ja 

itsetunnon vahvistamiseen osana koulun aloituksen tukemista, jonka voi ottaa 

käyttöön erilaisissa lapsiryhmissä, ilman suurempia materiaalihankintoja. 

 

Esiopetus itsessään toki valmistaa lasta kouluun, mutta opinnäytetyöni tarkoituksena 

oli katsoa asiaa erityisesti lasten ajatusten kautta ja vastata yhteistyöhön osallistuvan 

lapsiryhmän tarpeisiin. Opinnäytetyöni toteutin yhteistyössä Porin kaupungin 

Koivulan päiväkodin esiopetusryhmän kanssa. Ryhmän työntekijöiden mukaan aihe 

on tärkeä ja kyseinen ryhmä on tällaisen työskentelyn tarpeessa, sillä kouluun 

siirryttäessä tiiviiksi muodostunut ryhmä hajaantuu useampaan eri kouluun. Tällöin 

lasten kaveripiiri ja tuttu ryhmä muuttuvat ja ajatus sosiaalisten taitojen 
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vahvistamisesta istuisi näin ollen ryhmälle erittäin hyvin. Ryhmään kuuluu 17 

esiopetusikäistä lasta, joita kävin tapaamassa ennen varsinaisen toiminnan aloitusta, 

jotta pääsin tutustumaan lapsiin. Tutustuminen lapsiin helpotti tiedonkeruuta lasten 

ajatuksista koulun aloitukseen liittyen sekä toiminnan aloittamista ja suunnittelua. 

Etukäteen tutustuminen oli eduksi myös lapsille helpottaen heidän työskentelyään, 

kun heidän ei tarvitse jännittää täysin vierasta aikuista. Jokaiselta toimintaan 

osallistuvalta lapselta oli huoltajan lupa toimintaan osallistumisesta sekä lapsen 

tuotosten julkaisusta nimettömänä raportointiosuuden yhteydessä. Ajoitin 

opinnäytetyöni toiminnallisen osuuden mahdollisimman loppukevääseen, jolloin 

kouluun siirtymisen vaihe on lapsilla lähellä ja näin ollen se palvelee tarkoitustaan 

mahdollisimman hyvin. Loppukevät oli opinnäytetyölle otollisin aika, sillä siihen 

ajoittui lasten kouluvierailut ja kouluunmeno konkretisoitui sekä ajankohtaistui 

lapsilla. Toiminnan ajankohtaisuudella pyrin varmistamaan lasten mielenkiinnon 

ylläpysymisen ja sen myötä helpottamaan työskentelyä. Opinnäytetyössäni lasten 

osallisuus oli suuressa roolissa ja tulevaisuudessa myös perusopetuksen 

opetussuunnitelmat tulevat sisältämään enenevissä määrin osallisuutta. 

Opinnäytetyössäni luotu toimintamalli tarjoaa työkentälle välineen, jonka avulla 

lapsia voidaan osallistaa toimintaan.   

 

Opinnäytetyötä aloittaessani oma näkemykseni oli, että lasten tuen tarpeet ja 

jännityksen aiheet keskittyisivät sosiaalisiin taitoihin ja kaverisuhteiden luomiseen. 

Tästä syystä lähdin työstämään aihetta sosiaalisten taitojen vahvistamisen 

näkökulmasta. Näkemykseni taustalla vaikuttivat vahvasti aiempi työkokemukseni 

iltapäiväkerhon ohjaajana sekä sosionomiopintojeni aikana toteutettu kouluprojekti, 

jossa työskentelin ekaluokkaisten kanssa sosiaalisten taitojen vahvistamisen 

merkeissä. Näissä yhteyksissä tehdyt havaintoni viestittivät vahvasti sosiaalisten 

taitojen vahvistamisen tarvetta myös lasten mielestä. Työn edetessä, lasten ajatusten 

ja kokemusten selvittämisen vaiheessa, esille kuitenkin nousivat sosiaalisten taitojen 

lisäksi itsetunto ja itseluottamus, jotka näkyivät lasten kerronnassa jopa vahvempana 

kuin sosiaaliset taidot. Tämän johdosta muutin alkuperäistä suunnitelmaa 

painottamaan myös itsetunnon vahvistamista, jotta opinnäytetyöni keskeinen ajatus, 

lasten tarpeisiin vastaaminen, toteutuisi. Aloittaessani työstämään opinnäytetyötäni 

tarkoituksenani oli toteuttaa viisi toimintakertaa, joissa lasten kanssa harjoiteltaisiin 

heidän haastattelussa kertomiaan sosiaalisia taitoja. Lasten haastattelun osoittaessa 
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lasten tarvitsevan tukea omiin taitoihin luottamisessa, mutta myös sosiaalisten 

taitojen vahvistamisessa, päädyin toteuttamaan kaksi toimintakertaa kummastakin 

aiheesta, jolloin toimintakertoja pidettiin neljä. Näitä sosiaalisia taitoja ja lasten 

itsetuntoa pyrittiinn opinnäytetyössäni vahvistamaan toiminnallisten ja osallistavien 

toimintakertojen kautta, joiden tarkemmat sisällöt ja tavoitteet muodostettiin lasten 

kerronnan pohjalta. Toimintakertojen päätteeksi lapset pääsivät erillisellä 

toimintakerralla arvioimaan toimintaa. 

 

Lasten haastattelun tulokset kertoivat lasten ajatuksista koulun aloituksesta, joka oli 

tärkeä osa opinnäytetyöni tietoperustaa ja vaikutti vahvasti koko prosessin 

muotoutumiseen ja suunnitteluun. Opinnäytetyössäni tehty selvitys perustui 

lapsinäkökulmaan, jolloin lapsi on selvityksen keskiössä ja lapsi itse tuottaa 

aineistoa. Lasten osallisuus on opinnäytetyössäni keskeinen ohjaava tekijä, sillä 

halusin tukea lasta tässä isossa muutoksessa juuri hänen ajatustensa mukaisesti ja 

häntä itseään osallistaen. Opinnäytetyön teoreettinen tietopohja koostuu lasten 

ajatusten lisäksi esiopetuksesta kouluun siirtymisestä, esiopetusikäisen lapsen 

taidoista ja häneen kohdistuvista odotuksista sekä tiedonkeruuseen käytettävistä 

menetelmistä. 

 

Halusin korostaa opinnäytetyössäni lapsen omaa ajatusta ja näkemystä, sillä se on 

itselleni tärkeä osa ammatillisuuttani, mutta koin myös ettei koulun aloituksen 

tukemiseen suunnattuja menetelmiä ole juurikaan tehty lapsen omien ajatusten 

pohjalta ja juuri siihen tarpeeseen kuin hänellä itsellään on. Koulun aloitukseen 

liittyen on olemassa paljon erilaisia lapsille suunnattuja satukirjoja ja lastenohjelmia 

sekä lisäksi aiheeseen liittyen on tehty erilaisia opinnäytetöitä. Myös vanhemmille on 

olemassa paljon erilaisia oppaita ja ohjeita lapsen tukemiseen koulun aloituksessa. 

Näissä materiaaleissa, opinnäytetöissä ja oppaissa on monesti asiaa tarkasteltu 

aikuisen ajatusten pohjalta ja sen kautta pyritty tukemaan lasta koulun aloituksessa. 

Itse halusin tarkastella asiaa juuri lapsen itsensä kautta ja vastata juuri siihen 

tarpeeseen, joka lapsella on itsessään. Opinnäytetyöhöni osallistuvalla 

esiopetusryhmällä oli käytössään Huiske – esiopetusmateriaali, joka sisältää lauluja, 

satuja, kuvakortteja ja tehtäviä muun muassa ryhmässä toimimiseen, tunnetaitoihin ja 

leikkiin liittyen. Tätä materiaalia toteutettiin ryhmässä opinnäytetyöni ohessa, jolloin 

nämä kaksi toimintoa osaltaan tukivat toisiaan. Koko opinnäytetyöprosessin ajan olin 
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tietoinen ryhmässä käytettävästä Huiske – materiaalista, mutta halusin jättää sen 

toiminnan ulkopuolelle samoin kuin ryhmän esiopetussuunnitelman, jotta pystyisin 

keskittymään vain lasten ajatuksiin ja olemaan vertaamatta niitä kirjattuihin 

tavoitteisiin.  

2 ESIOPETUKSESTA KOULUTIELLE 

2.1 Esiopetuksen tavoitteet ja tehtävät 

Esiopetus on valtakunnallista tavoitteellista toimintaa, jolle asetetaan omat tavoitteet 

ja tehtävät (Perusopetuslaki 628/1998, 14§). Koko esiopetuksen historian ajan sen 

yhtenä tehtävänä on nähty oppimisvalmiuksien ja oppimisedellytyksien 

parantaminen (Linnilä 2006,107). Perusopetuslain mukaan esiopetuksen tavoitteena 

on tukea kasvua ihmisyyteen, eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen 

sekä antaa elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi esiopetuksen tavoitteena on 

parantaa lapsen oppimisedellytyksiä osana varhaiskasvatusta. (Perusopetuslaki 

628/1998, 2§.) Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet on Opetushallituksen 

valmistelema asiakirja, joka vaikuttaa vahvasti toteutettavan esiopetuksen taustalla ja 

on päätös esiopetuksen keskeisistä sisällöistä ja tavoitteista, huoltajien ja 

esiopetuksen henkilöstön yhteistyöstä sekä oppilashuollon keskeisistä periaatteista ja 

tavoitteista. Näiden opetussuunnitelman perusteiden pohjalta paikallistasolla 

laaditaan opetussuunnitelma esiopetuksen toiminnan järjestämisestä ja 

toteuttamisesta sekä edistetään koko maassa yhtenäistä ja laadukasta esiopetusta. 

(Opetushallituksen www-sivut 2016.) Esiopetuksen erityisenä tavoitteena on 

valtioneuvoston mukaan yhteistyössä huoltajien kanssa vahvistaa lapsen sosiaalisia 

taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten kautta. 

Opinnäytetyöni pyrkii osaltaan edistämään näitä tavoitteita osana koulun aloitusta. 

Vaikka esiopetus on tavoitteellista toimintaa, ei lasten osaamistasolle aseteta yhteisiä 

tavoitteita vaan näitä tavoitteita pohditaan yksilöllisesti. Lapsen erilaisuutta 

arvostetaan ja hänen käsityksiään ja mielipiteitään pidetään tärkeinä. 

(Opetushallituksen www-sivut 2016.) 
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Vuorovaikutustaidot, kyky ilmaista itseään ja ymmärtää toisia ovat tärkeitä taitoja 

yksilön toimintakyvylle ja hyvinvoinnille nykymaailmassa. Vuorovaikutus – ja 

ilmaisutaitojen harjoittelumahdollisuuksien tarjoaminen turvallisessa 

vertaisryhmässä ja lähiyhteisön aikuisten kanssa on yksi esiopetuksen tehtävistä. 

Hyvinvointiin liittyvien taitojen vahvistaminen, kuten itsestä huolehtiminen, 

terveyteen ja turvallisuuteen sekä arjen teknologian hallintaan liittyvät taidot, kuuluu 

esiopetuksen tehtäviin. Lapsia myös ohjataan tekemään kestävän elämäntavan 

mukaisia valintoja. Esiopetuksessa arvostetaan lapsen oikeutta tulla kuulluksi ja 

osallistua omaan elämään vaikuttaviin asioihin, joten samalla esiopetuksen tehtävä 

on lapsen vähitellen kehittyvien osallistumisen ja vaikuttamisen taitojen tukeminen. 

(Opetushallituksen www-sivut 2016.) 

 

Jokaisella päiväkodilla on esiopetuksen lapsiryhmälle oma esiopetussuunnitelma, 

joka pohjaa paikkakunnan yhteiseen esiopetussuunnitelmaan. Paikkakuntakohtainen 

esiopetussuunnitelma puolestaan pohjaa valtakunnallisiin esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteisiin. Paikkakunnan esiopetuksen opetussuunnitelma luo 

yhteiset linjat paikkakunnalla toteutettavalle esiopetukselle ja päiväkodin oma 

esiopetussuunnitelma toimii lastentarhanopettajan ja ryhmän muun henkilökunnan 

työvälineenä sekä ohjaa opettajan suunnittelua. (Porin kaupungin 

esiopetussuunnitelma 2014, 36.) 

2.2 Nivelvaihe 

Vaikka koulun aloittaminen mielletään yhtäkkisenä muutoksena ja virallisena koulun 

aloittamisen ajankohtana, on kyseessä siirtymäprosessi, joka voidaan ajallisesti 

nähdä alkavan esiopetusvuonna ja jatkuvan ensimmäisenä kouluvuotena. Tämä 

prosessi sisältää lapsen roolin ja kasvuympäristön muutoksen sekä lapsen siirtymisen 

uuteen, lasten yhteiseen kulttuuriin perheen parista. Ylittäessään kasvuympäristönsä 

fyysiset ja kulttuuriset rajat, lapsi astuu uusille tiedon, sosiaalisten suhteiden ja 

kulttuurin alueille. Tällöin lapsi saa uuden roolin, joiden tuoma muutos on suuri. 

(Karikoski 2008, 16-33.) 
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Onnistunut siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen edistää lapsen kasvu- ja 

oppimisedellytyksiä sekä lapsen turvallisuuden tunnetta ja hyvinvointia. Siksi on 

tärkeää, että siirtymävaiheessa on yhtenäinen linja käytännöistä varhaiskasvatusta ja 

perusopetusta koskevissa suunnitelmissa. Ennen perusopetukseen siirtymistä lapsen 

ja huoltajan kanssa keskustellaan alkavan opetuksen tavoitteista, tehtävästä ja 

toimintatavasta ja tavoitteena on, että he tutustuisivat tulevaan oppimisympäristöön, 

toimintaan ja henkilöstöön ennen opetuksen alkua. Lapselle ja hänen huoltajalleen 

annetaan myös tietoa perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnasta. 

(Opetushallituksen www-sivut.) 

 

Aiemmin on toistettu näkemystä, että varhaiskasvatus ja esiopetus ovat kiinteä 

kokonaisuus, mutta vuosina 2014 ja 2015 uutta varhaiskasvatuslakia valmisteltaessa 

asiaa ei enää korosteta. Tähän vaikuttaa perusopetuslain uudistaminen esiopetuksen 

kohdalla, jolloin vuoden 2015 alusta alkaen esiopetus ei enää ole vapaaehtoista vaan 

laki velvoittaa vanhemmat ilmoittamaan lapsen esiopetukseen, kun taas 

varhaiskasvatus on täysin vapaaehtoista. Tämä herättää kysymyksiä, voidaanko 

esiopetusta lukea enää varhaiskasvatukseksi, koska esiopetus ei ole enää 

vapaaehtoista? (Mahkonen 2015, 60-62.) Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

ovat kaikille samat, mutta myös toimintaympäristöllä ja siihen kuuluvalla 

toimintakulttuurilla on suuri merkitys. Varhaiskasvatuslain mukaan esiopetusta 

voidaan järjestää varhaiskasvatuslaissa tarkoitetussa päivähoitopaikassa, ellei 

perusopetuslaissa tai sen nojalla asetuksella toisin säädetä. (Varhaiskasvatuslaki 

36/1973, 1a§). Esiopetusta voidaan siis järjestää päivähoitopaikoissa eli esimerkiksi 

päiväkodeissa, mutta vaihtoehtona on myös järjestää esiopetus koulun yhteydessä. 

Esiopetuksen erilaiset toimintaympäristöt ja niiden tuomat vaikutukset lasten 

kasvuun ja kehitykseen asettavat esiopetukselle erilaiset lähtökohdat. Tämä asettaa 

lapset erilaisiin asemiin nivelvaiheessa, sillä osa lapsista on koulun yhteydessä 

toteutetussa esiopetuksessa saanut vahvemman kontaktin kouluun ja sen 

toimintatapaan. Päiväkodin yhteydessä toteutetussa esiopetuksessa lapsi on saattanut 

olla leikinomaisemmassa ja päivähoitomaisemmassa toiminnassa, eikä hänellä näin 

ollen ole samanlaista kontaktia kouluun tai sen toimintatapaan. Kouluun siirryttäessä 

tämä luo haastetta opettajalle, jos luokassa on kovastikin erilaisista esiopetuksen 

lähtökodista olevia lapsia. Opinnäytetyössäni valmistunut toimintamalli luotiin 

päiväkodissa toimivan esiopetusryhmän kanssa, mutta sitä voidaan käyttää 
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kummassa toimintaympäristössä tahansa, sillä käsiteltävä asia on varmastikin 

sellainen, joka saattaa kohdata lapsia kummassakin toimintaympäristössä. 

 

2.3 Tulevaisuuden koulu ja osaaminen 

Koulun tulevaisuuteen ei voi suhtautua välinpitämättömästi, sillä se hallitsee pitkän 

ajan jokaista lapsuutta ja nuoruutta. Koulussa vietettävä aika ajoittuu kehityskauteen, 

jossa orientaatiot elämään, ihmisyyteen ja yhteiskuntaan muotoutuvat 

voimakkaimmin, siksi sillä on erityinen paikka jokaisen ihmisen kokemuksissa. 

(Välijärvi 2011, 1-2.) Lapsille ja nuorille koulu ei ole vain oppimisen paikka vaan se 

on heidän kehitystään vahvasti ohjaava sosiaalinen yhteisö, joka vaikuttaa syvälle 

persoonallisuuden kehitykseen saakka. Nämä vaikutteet säilyvät läpi elämän ja 

jättävät mieleen voimakkaita tunnesidoksia. (Välijärvi 2011, 5.) 

 

Aiemmin koulun tehtävänä on nähty tiedon välittyminen ja tieto on nähty pysyvänä 

tosiasioiden joukkona. Nykyään tiedon järjestyminen kokonaisuudeksi on enemmän 

sopimuksenvaraista kuin ikuista, jossa sosiaalisella kanssakäymisellä on merkittävä 

rooli. Koululta nykyään taas odotetaan yhteisöllisyyden ja sosiaalisen 

kanssakäymisen edistämistä, mutta samalla myös yksilöidympää ohjausta. Koulun 

merkitys tulee painottumaan elinikäisen oppimisen perustan rakentajana sekä 

onnistuneiden oppimiskokemusten tuottajana. (Välijärvi 2011, 6-7.)  

 

Arifullen-Forstén & Forstén (2008, 56-58) ovat pro gradu -tutkielmassaan tutkineet 

opettajuutta 1980-2000 -lukujen Suomessa ja toteavat oppilasaineksen muuttuneen. 

Oppilasaineksen nähdään muuttuneen merkittävästi 1990 –luvulla ja osasyynä 

nähdään olevan taloudellinen lama. Vanhempien lisääntynyt päihteiden käyttö ja 

syrjäytyminen lisäsivät lasten hermostuneisuutta ja levottomuutta sekä pahoinvointia, 

joka nykyään on jo hieman tasaantunut. Koululuokissa on myös yhä enemmän 

maahanmuuttajia sekä erityislapsia integroituina ”normaaliluokkiin”, jotka ovat 

tuoneet oman muutoksensa koululuokkien kokoonpanoon. Oppilasainekseen nähdään 

vaikuttavan myös perheiden hajoamisen yleistyminen ja sen myötä pelko sosiaalisten 

tukiverkkojen vähenemisestä. Ajan tuoma muutos on tapahtunut lapsissa nopeammin 
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kuin koulussa ja siksi monet lapset eivät välttämättä tunne koulua omakseen. Koulun 

odotusten ja kasvatuskäytäntöjen tulisikin muuttua, jotta koulu olisi oppilaille 

viihtyisä paikka. Huomattavan suuri osa oppilaita ei viihdy koulussa, mutta tämä ei 

tarkoita, että vika olisi itse koulussa tai koulunkäynnissä vaan käsitys oppilaista ei 

vain enää vastaa todellisuutta. (Keltikangas-Järvinen 2010 a, 190.)  

 

Salon, Kankaanrannan, Vähähyypän ja Viik-Kajanderin eri alojen asiantuntijoille 

teettämän tutkimuksen mukaan tulevaisuuden, 2020, keskeisimmät neljä osaamisen 

teemaa ovat muutos, oppiminen ja tieto; sosiaalisuus ja yhdessä tekeminen; 

kestävyys ja inhimillisyys, sekä kansainvälisyys ja monikulttuurisuus. 

Tulevaisuudessa osaamisen painopisteen nähdään siirtyvän yksityiskohtien 

tietämisestä entistä enemmän jatkuvaan yhteisölliseen oppimiseen sekä tiedon 

hakuun ja hallintaan. (Kankaanranta & Vahtivuori-Hänninen 2011, 24-25.)  

 

Muutoksen, oppimisen ja tiedon teema muodostaa keskeisimmän kokonaisuuden 

tulevaisuuden osaamisessa ja se painottaa oppimista muutoksen mukana, 

vastaanotetun tiedon soveltamista, tietotulvan hallintaa, kriittistä ajattelua sekä 

luovaa ongelmanratkaisua. Sosiaalisuuden ja yhdessä tekemisen teemassa osaaminen 

jakaantuu yleisluontoisempiin sosiaalisiin taitoihin, verkostoitumiseen ja sosiaaliseen 

pääomaan liittyvään osaamiseen sekä aktiivisuus-, osallistumis- ja 

esiintymistaitoihin. Kommunikointi ja sosiaalinen kanssakäyminen ovat osaamisen 

pääpainoja, jolloin kasvokkain, kirjallisesti ja tietotekniikan välityksellä tapahtuva 

viestintä koetaan tärkeäksi. Verkostoituminen, yhteisöllinen osaaminen ja taitojen 

yhdistäminen ovat myös tulevaisuuden osaamisessa keskeisessä roolissa. 

Kestävyyden ja inhimillisyyden teemassa osaamiseen nähdään liittyvän vahvasti 

toisten huomioon ottaminen ja empatiataidot sekä itsestä huolehtiminen ja 

elämänhallintataidot. Kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden teemassa 

osaamiseen kuuluu oman kulttuurin ja äidinkielen tuntemus sekä globaali yhteistyö 

ja vuorovaikutus. (Kankaanranta & Vahtivuori-Hänninen 2011, 26-33.) 

Tulevaisuudessa oppimisen ja työnteon painopisteet vaativat meiltä yhä enenevissä 

määrin erilaisia taitoja, joista kaksi melko keskeistä asiaa sisältyvät myös tähän 

opinnäytetyöhön, nimittäin sosiaaliset taidot ja hyvä itsetunto. 
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3 ESIOPETUSIKÄINEN LAPSI 

3.1 Kouluvalmiudet 

Koulun aloittaminen vaatii lapselta yksilönä monenlaisia asioita ja kouluun 

siirryttäessä lapsen tulisi oppia itsenäistymään sekä olemaan aloitteellinen ja ahkera. 

Näiden asioiden oppiminen ja omaksuminen vaatii lapselta hyvää minäkuvaa, 

itsetuntoa sekä sosiaalisia että emotionaalisia taitoja. (Linnilä 2006, 37-41.)  

 

Opetushallituksen vuonna 2007 teettämän Esiopetuksen laatu ja merkitys – 

tutkimuksessa esiopetusta on arvioitu vanhempien ja ensimmäisen luokan opettajien 

näkökulmista. Ensimmäisen luokan opettajien näkökulmasta esiopetuksesta on ollut 

hyötyä suurimman osan mielestä lasten oppimis- ja työskentelyvalmiuksien, 

sosiaalisuuden ja yhteistyötaitojen sekä lasten tietojen, taitojen ja eri alueiden 

valmiuksien vahvistamisessa. Suurimmat puutteet opettajat näkivät esiopetuksen 

eritasoisuudessa eri yksiköiden välillä ja joko liian suuren leikinomaisuuden tai 

koulumaisuuden välillä ja sen myötä koulun tapoihin tottumattomuudessa. (Siniharju 

2007, 73-76.) 

 

Jantunen ja Lautela (2011, 87-88) ovat myös teettäneet kyselyn ensimmäisen luokan 

opettajille kysyäkseen, mitä koulu odottaa esiopetukselta. Opettajien vastauksista 

nousi esiin kolme toivetta. Kyselyn mukaan opettajien ensisijainen toive lasten 

taidoista kouluun tultaessa olivat ryhmässä toimimisen taidot ja erityisen tärkeänä 

pidettiin sosiaalisten taitojen oppimista. Toisena toiveena opettajat esittivät lapsen 

itsenäisen selviytymisen käytännön toimissa, jotta lapsi osaisi huolehtia itsestään ja 

tavaroistaan. Kolmantena toiveena opettajilta tuli kiirehtimättömyys ja sitä kautta 

lapsena oleminen, jolla tarkoitetaan, ettei esiopetuksen tarvitsisi vielä sisältää 

kouluun kuuluvia asioita. 

 

Sosiaaliset taidot nousevat esiin molemmissa kyselyissä ja opettajat arvostavat 

selkeästi lapsen kouluvalmiudessa hyviä sosiaalisia taitoja ja odottavat esiopetukselta 

panostusta asiaan. Vastauksista käy myös ilmi esiopetuksen ryhmäkohtaiset 

tavoitteelliset erot ja sitä kautta lasten eroavaisuudet kouluvalmiuksissa. 

Kummassakaan kyselyssä ei nouse erityisesti esille sellaisia taitoja, jotka useimmiten 
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liitetään esiopetukseen, kuten kirjoittamisen-, lukemisen- tai laskemisen taidot vaan 

opettajat kokevat niiden opettamisen olevan koulun tehtävä. Koulun odottamalla 

kouluvalmiudella voidaan siis ymmärtää sellaiset taidot, joilla lapsi pärjää 

jokapäiväisestä arjesta yhteistyössä muiden lasten ja aikuisten kanssa sekä edistää 

lapsen oppimista.  

3.2 Sosiaaliset taidot 

Puhuttaessa sosiaalisista taidoista on hyvä selventää sen eroa sosiaalisuuden 

käsitteeseen. Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot saatetaan sekoittaa samaksi asiaksi, 

vaikka kyseessä on kaksi erilaista asiaa, jotka voivat olla riippumattomia toisistaan. 

Sosiaalisilla taidoilla tarkoitetaan taitoa selvitä sosiaalisista tilanteista ja kykyä tulla 

toimeen muiden ihmisten kanssa riippumatta siitä, miten seurallinen hän itse on. 

(Keltikangas-Järvinen 2010 b, 17-20.) Tarkemmin tarkasteltuna näitä taitoja ovat 

vuorottelu ja oman vuoron odottaminen, omien mielipiteiden kertomisen taito, 

havainnoinnin ja kuuntelemisen taito, myönteisen ja korjaavan palautteen antaminen 

ja vastaanottaminen, tuen osoittaminen eli empatia sekä neuvottelutaidot ja samalla 

eri näkökulmien huomioiminen. (Tervekoululainen www-sivut 2016.) Sosiaaliset 

taidot määrittyvät osittain aikakauden ja kulttuurin mukaan, sillä ne tulevat 

kasvatuksen ja kokemuksen myötä. Vanhemmat kasvattavat lapsen oman kulttuurin 

mukaisesti ja monet sellaiset selviytymismallit, jotka nähdään nykyaikana 

pärjäämisen osoituksiksi, olisi kokonaan tuomittu muutama vuosikymmen sitten. 

Puhuttaessa sosiaalisuudesta se voi tarkoittaa puhujille hyvinkin eri asioita ja se 

saatetaan sekoittaa sosiaalisiin taitoihin. Pääsääntöisesti sosiaalisuudella tarkoitetaan 

ihmisen kiinnostusta muiden ihmisten seurasta ja halua olla muiden ihmisten kanssa. 

Sosiaalisuus on temperamenttipiirre, joka määrittää miten itsestään selvästi 

asetamme muiden seuran yksinolon edelle joka tilanteessa. (Keltikangas-Järvinen 

2010 b, 17-20.) 

 

Ryhmässä toimimisen taidot, vuorovaikutustaidot ja sosiaaliset taidot ovat nousseet 

esiin niin esiopetuksen tavoitteissa ja tehtävissä kuin myös koulun odotuksissa lapsen 

osaamisesta, mutta myös tulevaisuuden osaamisen keskeisenä tekijänä. Nämä teemat 

näkyvät myös opinnäytetyössäni pohjautuen lasten tarpeisiin ja ajatuksiin koulun 
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aloituksen haasteista. Esikoululaiselta lapselta odotetaan jo monenlaisia taitoja ja 

häneltä odotetaan tietynlaisia sosiaalisia taitoja ja käyttäytymistä (Manninen 2011, 

8). Sosiaalisesti taitava ihminen omaa suuren kirjon erilaisia toimintamalleja, joista 

hän ottaa joustavasti käyttöön tilanteeseen parhaimman ja tehokkaimman. Olennaista 

on, että malli, jonka hän valitsee, on tilanteessa aina rakentava, asianmukainen ja 

tehokas. Sosiaalisesti taitava ihminen joutuu harvoin kahnauksiin kenenkään kanssa, 

sillä hänellä on paljon vaihtoehtoja sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi. On 

tärkeää, että malli, jonka ihminen valitsee, on myös moraalisesti ja eettisesti 

hyväksyttävä, sillä esimerkiksi aggressiivinen ratkaisumalli on usein kaikkein 

tehokkain, muttei hyväksyttävä tai sosiaalisesti rakentava. (Keltikangas-Järvinen 

2010 b, 22-24.) Sosiaalisia taitoja saatetaan mitata kovinkin aikuiskeskeisesti, jolloin 

kyse ei niinkään ole lapsen kyvyistä tai taidoista vaan mukautumisesta muiden 

odotuksiin, jolloin lapsen toiminnasta tulee aikuiselle miellyttävää ja helpottaa 

aikuisen tehtävän hoitamista (Salmivalli 2005, 85). Ympäristöön ja sen odotuksiin 

sopeutuakseen lapsen on opittava sosiaalisesti suotuisa käyttäytyminen. Toisin 

sanoen lapsen tulisi osata tulkita kirjoitetut ja kirjoittamattomat säännöt niin kotona, 

päiväkodissa kuin tulevana koululaisena myös koulussa sen alkaessa. Lapsen kykyyn 

selviytyä sosiaalisista tilanteista vaikuttavat niin ulkoiset kuin lapsessa itsessään 

olevat tekijät. Ulkoisia tekijöitä ovat muun muassa lapsen perhe, päiväkoti ja koulu 

sekä niissä toimivat aikuiset ja lapset, kulttuuri ja ystävyyssuhteet. Lapsessa itsessään 

olevia vaikuttavia tekijöitä ovat temperamenttipiirteet, sukupuoli, itsesäätelykyky, 

kognitiiviset ja kielelliset taidot sekä mahdolliset erityisen tuen tarpeet. (Manninen 

2011, 8.)  

 

Sosiaaliset taidot voidaan nähdä yhtenä sosiaalisen pätevyyden osa-alueena, jolloin 

sosiaaliset taidot ovat vain osa sosiaaliseen pätevyyteen vaikuttavista tekijöistä. 

Sosiaalinen pätevyys on monimutkainen käsite, sillä siihen sisällytetyt osa-alueet 

ovat käsitteinä hyvin monentasoisia, mutta toisaalta vahvasti toisiinsa liittyviä. 

Sosiaaliseen pätevyyteen sisältyy muun muassa minäkuva, tunnetaidot sekä 

odotukset ja toiveet niin muita kohtaan kuin muiden itseään kohtaan. Sosiaalinen 

pätevyys voidaan määritellä oman päämärän saavuttamiseksi sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa siten, että suhteet muihin säilyvät myönteisinä. Yksi keskeinen 

tavoite lapsuusiässä on olemassa olevaan ryhmään liittyminen, joka vaatii lapselta 

sosiaalista pätevyyttä. Monesti ryhmään liittymisessä uusi tulokas on se, joka pyrkii 
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kommunikoimaan muiden kanssa eikä niinkään, että kommunikointi tapahtuisi 

vastavuoroisesti. (Salmivalli 2005, 72-78.) Opinnäytetyöhöni osallistuva lapsiryhmä 

hajaantuu esiopetusvuoden jälkeen useampaan eri kouluun, jolloin uuden kaveripiirin 

etsiminen ja koululuokkaan liittyminen vaativat lapselta hyvää sosiaalista pätevyyttä. 

Sosiaalisten taitojen ja itsetunnon vahvistamisen kautta tätä uuteen ryhmään 

liittymistä pyritään helpottamaan.  

3.3 Itsenäistyvä lapsi 

Kouluun siirryttäessä lapselta odotetaan itsestä ja omista tavaroista huolehtimisen 

taitoja ja esiopetus pyrkii ohjaamaan lasta tähän itsenäistymiseen. Tähän 

itsenäistymiseen lapsi tarvitsee hyvää itsetuntoa ja itseluottamusta. Esiopetusiässä ja 

kouluun siirtymisen vaiheessa lapsi kykenee jo tuntemaan kuuluvansa ympäröivään 

sosiaaliseen yhteisöön, jolloin hänen minänsä kehittymiseen vaikuttavat 

perheenjäsenten lisäksi muutkin ihmiset. Tässä kehityksen vaiheessa lapsi osaa myös 

kertoa itsestään, tarkastella muiden näkökulmasta asioita ja ymmärtää, mitä ihmiset 

tarkoittavat sanoessaan jotain. Lapsi ymmärtää myös, että häneltä odotetaan erilaista 

käyttäytymistä erilaisissa tilanteissa, eikä kotona ja kylässä käyttäydytä samalla 

tavalla. Esiopetusiässä lapsi ei kuitenkaan vielä välttämättä ymmärrä, että kaikki 

eivät tunne samassa tilanteessa samoin ja että tunteet ovat erillisiä, hänen tunteistaan 

riippumattomia. (Keltikangas-Järvinen 2010 a, 108-109.)  

 

Lapsi tarvitsee siis vielä paljon aikuisen apua, tukea ja ohjausta, mutta kykenee jo 

itse moneen. Koulun alkaessa aikuisten määrä ja rooli muuttuvat ja lapselta 

odotetaan itsenäisempää toimintaa. Aikuiset saattavat kertoa lapselle tämän kyvystä 

oppia ja olla oppimatta esimerkiksi matematiikassa tai kielissä ja tällöin lapsi 

monesti toteuttaa tämän ennusteen. Jos taas lapsi uskoo itseensä ja kykyynsä oppia, 

hän pystyy paremmin saavuttamaan koulumenestystä. Koulumenestyksen ja 

itsetunnon välillä oleva yhteys on erittäin voimakas ja itsetunnon voidaan jopa 

väittää olevan koulumenestyksen tärkeimpiä selittäjiä. Itsetunnossa juuri luottamus 

itseen ja käsitys omasta osaamisesta ja kyvystä oppia, vaikuttuvat 

koulumenestykseen. (Keltikangas-Järvinen 2010 a, 190.) 
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Itsetunto ja erityisesti terve itsetunto on itsensä tuntemista hyväksi ja hyväksytyksi 

sekä oman itsensä ja elämänsä arvostamista sekä hyvänä ja ainutlaatuisena pitämistä. 

Itsetunto liittyy vahvasti kaikkeen elämässämme, sillä se vaikuttaa 

mielenterveyteemme, vuorovaikutukseen muiden kanssa ja hyvinvointiimme. 

Terveen itsetunnon omaava henkilö osaa tehdä omaan elämäänsä liittyviä ratkaisuja 

itsenäisesti ja on riippumaton muiden mielipiteistä sekä lisäksi sietää eteen tulevia 

vastoinkäymisiä ja pettymyksiä. Hyvä itsetunto on kykyä pitää ja arvostaa itseämme 

sekä luottaa itseemme. Keskeisimpänä seikkana itsetunnossa on oma kokemus 

itsestä, mutta myös ulkoisilla tekijöillä on vaikutuksia omaan itsetuntoomme, kuten 

vuorovaikutuksessa muiden kanssa saamme kokemuksia itsestämme ja 

osaamisestamme sekä samalla vahvistamme kykyämme olla muiden kanssa 

vuorovaikutuksessa. (Toivakka & Maasola 2011, 15-16.) Itsetuntoa voidaan kuvata 

itseluottamuksen ja itsevarmuuden määrällä tai sitä voidaan nimittää 

itsearvostukseksi. Itsevarmuus on varmuutta omasta kyvystä hallita eteen tulevia 

ongelmia ja asioita. Itseluottamus taas on uskallusta ottaa vastaan haasteita ja asettaa 

itselle korkeita vaatimuksia. Korostunut itsevarmuus ja ulkoinen uho saattavat olla 

heikon itsetunnon merkkejä ja sillä saatetaan peittää omaa epävarmuutta tai pelkoa. 

(Keltikangas-Järvinen, 2010 a, 18-49.)  

 

Itsetuntomme kehittyminen alkaa jo vauvaiässä ja jo muutamien ensimmäisten 

kuukausien aikana vanhempi luo vauvalle hyvän perustan itsetunnon kehitykselle. 

Itsetuntomme kehittyy aina vauvaiästä aikuisuuteen asti, joten itsetuntoa voidaan 

kehittää ja vahvistaa jatkuvasti vuorovaikutuksessa muiden kanssa, jolloin palaute 

toimii oman minän rakennusaineena. (Mannerheimin lastensuojeluliitto 2016.) 

Kouluun siirryttäessä lapsi kohtaa uuden sosiaalisen yhteisön sekä uuden 

toimintaympäristön, jonka kohtaamiseen ilman vanhemman läsnäoloa lapsi tarvitsee 

hyvää itsetuntoa ja itsevarmuutta. Tähän muutoksen kohtaamisen tuomaan 

haasteeseen pyrin opinnäytetyölläni myös vastaamaan. 
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4 LASTEN AJATUKSET OPINNÄYTETYÖN PERUSTANA 

4.1 Lapset opinnäytetyön keskiössä 

Lapset ovat opinnäytetyöni toiminnan kohde, mutta he myös tuottavat tietoa. Lasten 

ajatukset ovat keskeinen osa opinnäytetyötäni ja samalla merkittävä osa 

tietoperustaa. Toimintamalliin valikoituneet teemat eivät perustu teoreettiseen 

näkemykseen vaan lasten ajatuksiin.  

 

Opinnäytetyön aihetta valitessa koulun aloituksen tukeminen oli selkeä valinta, sillä 

aihe on aiempien kokemusteni kautta tullut minulle tärkeäksi kehittämisen kohteeksi 

ja halusin tukea lasten koulun aloitusta jollain toiminnallisella tavalla. Selatessani 

aiemmin aiheesta tehtyjä opinnäytetöitä, tutkimuksia ja selvityksiä, huomasin niiden 

pohjaavan pitkälti aikuisen ajatuksiin ja näkemykseen koulun aloituksen haasteista. 

Näitä olivat muun muassa Sanna Wireniuksen (2011) opinnäytetyö Sujuvasti 

kouluun! Opas ekaluokkalaisen vanhemmille koulupolun kynnyksellä sekä Minna 

Vilpposen ja Sirpa Hyvärisen (2010) opinnäytetyö Millainen on hyvä siirtymä 

kouluun? Opinnäytetyöt ja selvitykset olivat pitkälti vanhemmille suunnattuja 

oppaita sekä lapsille suunnattua toimintaa, jossa aikuinen on määritellyt tuen tarpeen 

kohteet. Lasten näkökulmaa on kuitenkin myös tutkittu ja selvitetty mitä lapset itse 

ajattelevat koulun aloituksesta, kuten esimerkiksi Saara Lehtolan (2000) pro gradu –

tutkielmassa Koulutulokas: esikoululaisten ajatuksia ja tuntemuksia kouluun 

siirtymisestä ja oppimisesta tai Tiina Pitkäsen (2012) opinnäytetyössä Siirtyminen 

esiopetuksesta kouluun: Lasten ja vanhempien mietteitä koulunaloituksesta. 

Opinnäytetyölläni halusin yhdistää näitä kahta asiaa: lasten ajatuksia sekä 

toiminnallisen tuotoksen. Lähdin selvittämään lasten ajatuksia kouluun siirtymisestä, 

jotta voin luoda toimintamallin heidän tukemiseensa koulun aloituksessa. Lasten 

ajatuksien selvittämiseksi lasten osallisuus oli merkittävässä roolissa ja selvityksen 

menetelminä käytin haastattelua sekä havainnointia, joita kuvaan tarkemmin 

seuraavissa kappaleissa.  
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4.2 Lasten osallisuus 

Tässä opinnäytetyössä lasten osallisuus on tärkeässä roolissa, sillä kuten todettua 

toiminta ja opinnäytetyön sisältö pohjautuu lasten ajatuksiin ja mietteisiin. Lasten 

ajatuksia on vaikea selvittää ilman lasten osallisuutta, ja ilman lasten ajatuksia 

toteutettavien toimintojen tavoitteet menettävät merkityksensä. 

 

Lapsen osallisuuteen vaikuttaa kasvattajan oma lapsikäsitys eli miten hän lapsen 

näkee: onko lapsi mahdollisuus ja kyvykäs toimija vai keskeneräinen tai lapsuus 

välivaihe? Lapsikäsitys saattaa olla kasvattajalla käsityksenä erilainen kuin miten se 

hänen toiminnassaan käytännössä näyttäytyy. Lapsi voidaan nähdä kyvykkäänä 

toimijana ja oman näkemyksensä kertojana, mutta lapsen kuuleminen saatetaan 

kokea haasteellisena, jolloin toiminnasta tulee aikuisjohtoista. (Manninen 2011, 36-

37.) Oma lapsikäsitykseni vaikuttaa opinnäytetyön toteuttamiseen vahvasti, joten sitä 

on syytä hieman avata. Jokainen lapsi on minulle ainutlaatuinen ja arvokas, jonka 

vahvuudet ja voimavarat tulee suunnata lapsen edun mukaisesti ja hyödyntää hänen 

ohjauksessaan. Lapsi on myös kyvykäs itse kertomaan oman näkemyksensä ja oman 

kokemuksensa sekä on itse itsensä asiantuntija. Koen tehtäväkseni aikuisena tukea 

lasta kertomaan näkemyksiään, kokemuksiaan ja mielipiteitään sekä itse mennä 

lapsen tasolle ja nähdä asian hänen tavallaan ja tukea sitä tarvittaessa. 

Opinnäytetyössäni pyrin parhaani mukaan näkemään koulun aloituksen lapsen 

näkökulmasta ja vastaamaan niihin tarpeisiin, jotka lapset kokevat tärkeiksi koulun 

aloituksessa. Tulevana varhaiskasvattajana koen, että tehtäväni ammattilaisena on 

nähdä asioita lapsen silmin ja tehdä niitä näkyväksi myös muille aikuisille ja lapsille. 

Jokainen lapsi on myös tasavertainen yksilö, jonka tarpeet pyrin huomioimaan 

mahdollisimman hyvin ryhmän ohjauksessa. Tarvittaessa selvitän lasten kanssa, 

miksi joitain asioita tehdään, vaikka se ei vastaisi ihan jokaisen lapsen ajatusta tai 

tarvetta ryhmässä.  

 

Lapsen osallisuus toiminnassa voidaan nähdä viisiportaisena Shierin (2001) 

osallisuuden tasomallina, jossa aikuisen on uskallettava ottaa askel seuraavalle 

portaalle, lapsen osallistamisen mahdollistamiseksi. Ensimmäisellä portaalla lapsi 

tulee kuulluksi eli lasta kuunnellaan. Toisella portaalla lasta tuetaan ilmaisemaan 

näkemyksiään ja kolmannella portaalla hänen mielipiteensä otetaan huomioon, 
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jolloin pelkkä mielipiteen kuuleminen ei enää riitä vaan ne otetaan huomioon 

päätöksentekoprosessissa. Tässä kohtaa portaikkoa toteutuvat YK:n lasten 

oikeuksien sopimuksien edellyttämä osallisuus. Neljännellä portaalla lapsi otetaan 

mukaan päätöksentekoprosessiin, jolloin päätöksentekoon luodaan toimintatapoja, 

joilla lapsi voi olla mukana. Viidennellä ja viimeisellä portaalla lapsi jakaa aikuisen 

kanssa vastuun ja vallan päätöksentekoprosessissa, jolloin aikuisen on uskallettava 

antaa valtaa ja vastuuta sekä toteuttaa toimintatapoja, joilla tämä on mahdollista. 

Lasten erilaisuus ja esimerkiksi aktiivisuus yhteisessä keskustelussa tuovat ryhmän 

osallisuuden kehittämiseen haasteita. Tällöin kasvattajan aktiivinen toiminta 

havaintojen sekä lasten kuulemisen pohjalta tehtyjen pedagogisten johtopäätöksien 

toteuttamisessa ja arvioinnissa yhdessä lasten kanssa luo osallisuutta. Joskus on 

kuitenkin perusteltua toteuttaa toiminta tavalla, jonka aikuinen näkee parhaaksi. 

Tällöin selvittämällä lapsille perustelut, heidät voidaan sitouttaa toimintaan. 

(Leinonen 2014, 22-38.) 

 

Tässä opinnäytetyössä kiivetään osallisuuden portaikossa vähintään kolmannelle 

portaalle ja osittain myös neljännelle, sillä toiminta perustuu lasten näkemyksiin ja 

ajatuksiin koulusta ja tapaamisten työskentelytavat valitaan lasta kuunnellen ja 

havainnoiden. Jokaisella toimintakerralla havainnoin lapsiryhmää ja kuuntelen 

heidän toiveensa työskentelytavasta ja parhaani mukaan otan toiveet huomioon 

käytännön toiminnan toteuttamisessa. Toiminnassa lapset osallistuvat myös osittain 

päätöksentekoon, sillä lapset ovat toimintakerroilla päättämässä esimerkiksi mihin 

tavaroita asetellaan, missä kohtaa tilaa työskennellään ja kuka missäkin kohtaa 

vuorollaan kertoo ajatuksistaan. 

 

Esikouluiän aikoihin lapsi oppii kertomaan ja katsomaan asioita laajemmin sekä osaa 

asettua toisen lapsen asemaan ja ymmärtää tekojensa merkityksen. Tämän kehityksen 

seurauksena lapsen kuuleminen on luontevampaa ja onnistuu helpommin kuin 

aiemmin. Lapsen kuuleminen on erityisen tärkeää, kun tehdään tutkimusta 

lapsuudesta, tutkimusta, jossa lapsi ja hänen kokemuksensa ovat tutkimuksen 

aineistoa. Lapsen kuulemisessa aikuinen kuuntelee lasta ilman lapsen arviointia ja 

ohjausta tai mielipiteiden ohjailua. (Manninen 2011, 33-34.) Lapsia koskeva 

tutkimus voidaan nähdä uudenlaisen toiminnan ja merkityksien synnyttämisen 

mahdollisuutena, vaikka monesti lapsia koskevat tutkimukset ovat rajanneet ja 
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täsmentäneet analyysiä koskemaan lasten välistä vuorovaikutusta koko muun 

ympäristön sijaan (Rutanen 2012, 87). 

 

Opinnäytetyöni selvityksen kohteena on koulun aloituksen tukeminen lasten omien 

ajatusten pohjalta, jolloin lapsi on tiedon tuottajana. Olen perehtynyt 

lapsinäkökulmaiseen tutkimukseen, jotta omaisin mahdollisimman laajan tiedon 

lapsen osallisuudesta sekä tiedon tuottamisesta osana opinnäytetyötäni. 

Lapsinäkökulmaisella selvityksellä tavoitellaan lasten ajatuksia ja heidän 

tuottamaansa tietoa ja siksi se pyrkii kuulemaan lasten viestejä, nostamaan esiin 

lasten kokemuksia, näkökulmia, painotuksia, ilmaisuja ja tapoja toimia sekä 

analysoimaan niitä erilaisissa yhteyksissä. (Karlsson 2012, 19-35.) Lapsilta voidaan 

tuottaa tietoa monella tapaa, kuten piirtämällä, kirjoittamalla, kuvilla, kartoilla, 

haastatteluilla, peleillä tai kertomuksilla. Tarkoituksena ei ole unohtaa aikuisen 

näkökulmaa vaan tarkastella asiaa yhteisölähtöisesti, jolloin saadaan yksilöiden 

erilaiset näkemykset ja laajemmat ilmiöt esiin. (Karlsson 2012, 41-48.) Lapsia 

haastattelemalla ja piirrättämällä pyrin saamaan esiin lasten ajatukset koulun 

aloituksesta ja heidän kerronnastaan pyrin löytämään laajempia merkityksiä.  

4.3 Havainnoinnin merkitys lasten ajatusten vahvistamisessa  

Havainnointi on merkittävä osa opinnäytetyötäni, sillä toteutettava toiminta 

pohjautuu lasten haastattelun lisäksi tekemiini havaintoihin lapsiryhmästä. 

Havainnoimalla ja huomioimalla lapsiryhmän antamat merkit ja viestit pystyn 

vahvistamaan ymmärrystäni lasten näkökulmasta. Havainnoimalla lapsia ja 

lapsiryhmän toimintaa pystyn myös paremmin kohdentamaan toimintaa ja 

valitsemaan sellaisia työskentelytapoja, jotka tukevat lapsia ja ovat heille ominaisia.  

 

Ihminen havainnoi jatkuvasti omakohtaisia havaintoja ympäristöstä, kulttuurista ja 

yhteiskunnasta, joten kaikkea mitä näemme, kuulemme, haistamme ja maistamme 

voidaan pitää havainnointina. Kun puhutaan tutkimushavainnoinnista, on kyse 

muustakin kuin katsomisesta, haistamisesta tai maistamisesta. Tutkimushavainnointi 

on tietoista ja kokonaisvaltaista asioiden, ilmiöiden ja tapahtumien aistimista 

suhteessa niiden ilmenemiseen. Huomio suunnataan koko tutkimus- tai 
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selvityskohteeseen. Havainnointi on asioiden näkemistä ja niiden asiayhteyksien 

ymmärtämistä. (Vilkka 2006, 8-9). Asiayhteyksien ymmärtämiseksi ja havaintojen 

mahdollistamiseksi kannattaa havainnointi aloittaa yleisemmällä tasolla ja vasta sen 

jälkeen tarkentaa havainnoitavaa asiaa. (Aarnos 2010, 174.)  

 

Havainnointi on hyvä valinta tiedonkeruuseen, silloin kun tietoa tuottavalla 

henkilöillä on kielellisiä vaikeuksia, kuten esimerkiksi lapsilla. Lapsilla sanavarasto 

ei välttämättä ole kovin laaja ja näin ollen heidän kerrontansa ei välttämättä ole 

aukotonta, jolloin havainnointi toimii hyvänä menetelmänä näkökulman 

vahvistamisessa. Havainnoimalla voidaan saada tietoa sellaisista asioista, joista ei 

haluta keskustella. Tämän menetelmän haasteena on se, ettei sillä pysty 

tarkastelemaan menneitä asioita eikä välttämättä tarkentamaan asiaa uudelleen siten, 

kuin haastattelu antaa tähän mahdollisuuden. (Hirsjärvi & Hurme 2009, 38.) 

Opinnäytetyössäni havainnointi tukee koko prosessin ajan lasten ajatusten 

selvittämistä. Havainnoinnilla ei tuoteta uutta tietoa vaan pyritään vahvistamaan 

ymmärrystäni haastattelun tuloksista. 

4.4 Haastattelu lasten ajatusten selvittämisen menetelmänä 

Tässä opinnäytetyössä selvityksen keskiössä on lapsi ja hänen näkemyksensä. Aina 

kun selvityksen keskiössä on ihminen, taustalla on jonkinlainen ihmiskäsitys, joka 

ohjaa tutkijaa. Opinnäytetyössä selvitetään lasten kokemuksia ja pyritään vastaamaan 

niihin. Kokemus pohjautuu aina todellisuuteen, jolloin kyseessä on ihmisen suhde 

omaan elämäntodellisuuteensa. Vaikka jokaisella on omat kokemuksensa, tuovat ne 

esiin myös jotain yleistä. Osallistujat kuuluvat yhteisöön, jolla on omat merkitysten 

perinteensä, jotka luovat yhteisiä merkityksiä. Ymmärtämisellä ja tulkitsemisella 

pyritään nostamaan tietoiseksi ja näkyväksi se, mikä on jäänyt huomaamattomaksi tai 

itsestään selväksi. Haastattelijan tulisi kyseenalaistaa välittömän ymmärryksensä 

jälkeen asia ja reflektoiden pohtia perustuuko ymmärrys hänen omaan kuvitelmaansa 

vai mitä toinen ilmaisullaan tarkoittaa. Tarkoituksena on, että aineiston kanssa 

käytävässä eräänlaisessa vuoropuhelussa ymmärretään toisen todellisuus. (Laine 

2007, 28-44.) 

 



23 

 

Esikouluikäinen lapsi pystyy hämmästyttävän tarkasti kertomaan omista 

ajatuksistaan ja mielipiteistään, mikäli aikuinen antaa tähän mahdollisuuden eikä 

keskity liikaa omiin ajatuksiinsa tai omaan tapaansa hahmottaa asioita. Pienillä 

lapsilla on kuitenkin puutteita muistamisessa ja jos hänelle ehdotetaan erikseen 

väärää tietoa, hän herkästi sisällyttää sen omaan kokemukseensa ja muistiinsa. Lasta 

haastateltaessa haastattelijan on oltava valpas, jottei anna johdattelevia tai väärään 

muistamiseen johtavia vaihtoehtoja, mikäli lapsi ei osaa kuvata kokemuksiaan. 

Esitettävien kysymysten tulee olla yksinkertaisia ja ymmärrettäviä olematta 

kuitenkaan johdattelevia, jotta lapsen vastaukset olisivat luotettavia. Joskus lapset 

saattavat yrittää antaa vastauksia, joita olettavat aikuisen haluavan kuulla. Lapsen 

mielipiteen tarkastaminen on tärkeää, jotta haastattelija ymmärtää lapsen 

näkökulman. Mielipide voidaan tarkastaa siten, että haastattelija toistaa lapsen 

antaman vastauksen lisäämättä siihen itse mitään informaatiota ja lapsi vahvistaa 

haastattelijan toiston. Tässä saattaa olla vaarana, että haastattelija lisää vastaukseen 

jotain ja lapsi hyväksyy vastauksen miellyttääkseen haastattelijaa. (Rusanen 2008, 

44, 46.) 

 

Haastattelutavat voidaan jakaa kysymysten avoimuuden, täsmällisyyden ja 

johdattelevuuden mukaan neljään eri tyyppiin. Näitä ovat avoimet, ohjaavat, 

vaihtoehtoja tarjoavat ja johdattelevat kysymykset. Avoimet kysymykset antavat 

mahdollisuuden vastata monisanaisesti sekä vapaasti ja antaa lapselle 

mahdollisuuden kertoa asioita tapahtumia vastaavasti. Tärkeää on varmistaa, että 

lapsi ymmärtää kysymyksen ja kysyä tarkentavia kysymyksiä asian varmistamiseksi. 

Ohjaavat kysymykset keskittyvät yksityiskohtaan, johon lapsi voi vastata muutamalla 

sanalla. Vaihtoehtoja tarjoavat kysymykset antavat kaksi tai useampia vaihtoehtoja, 

joista lapsi voi valita vastauksen. Näissä kysymyksissä haasteena on kuitenkin 

ennalta määritetyt vaihtoehdot, jotka saattavat tarjota lapselle tietoa, jota hän ei 

muista, ei ole ennen tullut ajatelleeksi tai ei vastaa hänen näkemystään. Näin lapsi 

saattaa antaa vastauksen, joka miellyttää haastattelijaa. Johdattelevilla kysymyksillä 

lasta painostetaan vastaamaan tiettyyn suuntaan ja oletetaan, että lapsi on jo sanonut 

joitain yksityiskohtia, vaikkei niitä olisi sanonutkaan. (Rusanen 2008, 45-46, 54.) 

 

Opinnäytetyössäni käytän tiedonkeruuseen teemahaastattelua ryhmähaastattelun 

muodossa eli käytän haastattelussa avoimia kysymyksiä. Valitsin teemahaastattelun 
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ryhmähaastattelun muodossa, sillä menetelmä tukee parhaiten tiedon keruun 

tavoitteiden saavuttamista. Lasten keskinäinen vuorovaikutus auttaa minua 

ymmärtämään lasten ajatukset ja mietteet paremmin sekä antaa lapsille 

mahdollisuuden kertoa omasta kokemuksestaan ja hakea vertaisnäkemystä muista 

lapsista. Ryhmähaastattelua käytettäessä haastattelijan on huomioitava, että jokaisella 

osallistujalla on mahdollisuus osallistua keskusteluun ja että keskustelu pysyy 

valituissa teemoissa. Ryhmähaastattelu on kuitenkin hyvä menetelmä lasten 

haastatteluun, sillä lapset saattavat olla arkoja kertomaan mielipiteensä 

yksilöhaastattelussa kun taas ryhmähaastattelussa se on helpompaa. (Hirsjärvi & 

Hurme 2009, 61-63.) Haastattelemalla voidaan haastateltavalta saada syvempiä ja 

taustoja avaavampia vastauksia sekä selvittää arempiakin aiheita. (Hirsjärvi & 

Hurme 2009, 34-35). Teemahaastattelussa haastattelija valitsee aiheen kannalta 

keskeisimmät aihepiirit ja teemat, jotka käydään haastateltavan kanssa läpi. 

Teemahaastattelussa ei käytetä selkeitä yksityiskohtaisia kysymyksiä eikä teemoja 

tarvitse käydä läpi tietyssä järjestyksessä vaan haastattelussa voidaan käyttää 

jonkinlaista tukilistaa käsiteltävistä asioista. (Eskola & Vastamäki 2010, 28-29). 

Teemahaastattelulla voidaan pääosin vapauttaa haastattelu haastattelijan 

näkökulmasta ja näin tuoda haastateltavien äänet kuuluviin. Tällöin huomioidaan 

haastateltavien tulkinnat asioista ja heidän näille asioille antamansa merkitykset 

nousevat keskeisiksi. (Hirsjärvi & Hurme 2009, 48.)  

 

4.5 Haastattelun toteutus 

Tässä opinnäytetyössä aineistoa kerättiin teemahaastattelulla, jolloin aineiston 

analysoinnissa keskeistä on se, mitä lapset kertovat kunkin teeman kohdalla ja tämän 

kerronnan merkitysten löytäminen. Tällöin etsitään vastausta kysymykseen, miksi 

puheet ovat sävyltään tietyn suuntaisia tai tyylisiä. (Moilanen & Räihä 2007, 51-63.) 

Haastattelun teemoina olivat koulu lasten silmin, jännittävät asiat koulussa sekä 

uudet ihmiset koulussa. 

 

Tarkoituksenani oli selvittää, mitä lapset ajattelevat koulun aloituksesta ja miten he 

kokevat tulevan muutoksen. Kuten jo aiemmin olen kertonut, lasten ajatusten 
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selvittämiseen valitsin menetelmäksi teemahaastattelun ryhmähaastatteluna, sillä 

mahdollisimman avoimilla kysymyksillä lapset voivat kertoa juuri omista 

ajatuksistaan ilman, että heille annetaan ennakko-odotusten mukaisia 

vastausvaihtoehtoja. Teemahaastattelun tein ryhmämuotoisena, jolloin lapsi saa tukea 

muista lapsista ja haastattelutilanne ei tunnu niin jännittävältä ja siten rajaa lasten 

vastauksia. Haastattelut toteutettiin kahdessa ryhmässä, jotta mahdollisuus kertoa 

oma näkemys pystyttiin varmistamaan. Ryhmistä toisessa oli kahdeksan lasta ja 

toisessa yhdeksän. Molempien ryhmien kanssa käytiin samat teemat läpi. 

Haastattelujen lisäksi lapset saivat piirtää paperille omien ajatustensa mukaisesti 

teemalla ”minun kouluni”. Piirtämisen jälkeen kävin jokaisen lapsen kanssa 

keskustelun hänen piirustuksestaan ja siinä esiintyvistä asioista. Haastattelujen ja 

piirustusten lisäksi perehdyin lasten ajatuksiin jokaisella tapaamiskerralla lapsia 

havainnoimalla ja näiden pohjalta lähdin kehittämään toimintaa vastaamaan lasten 

tarpeisiin.  

 

Haastattelussa kirjasin lasten kerronnan siten ylös, kuin lapset asian kertoivat. Pyrin 

kirjaamaan asiat mahdollisimman sanasta sanaan, jotta en itse lisäisi asiaan omaa 

näkemystäni. Jokaisen lapsen kommentti kirjoitettiin ylös vaikka saman asian olisi 

juuri joku muu sanonut samoin. Tällä pyrin viestittämään lapsille, että jokaisen 

ajatukset ovat merkittäviä ja monesti toistuvat asiat taas viestittivät itselleni asian 

tärkeydestä. Välittömästi haastattelun jälkeen kirjoitin lasten kerronnan puhtaaksi ja 

pyrin löytämään kerronnalle merkityksen. Jo haastatteluvaiheessa tarkensin lasten 

vastauksia kysymällä heiltä tarkentavia kysymyksiä. Esimerkiksi wc –tilanteet, joista 

lapset kertoivat haastattelussa, vaikuttivat aluksi hassuttelulta ja aikuisen 

näkökulmasta merkityksettömältä. Kysyessäni lapsilta miksi asia mietityttää, lasten 

vastaus aikuisen avun puutteesta auttoi minua näkemään asian lasten kannalta. Näitä 

lasten ajatuksia kirjoitin haastattelutilanteessa itselleni ylös ja jälkeenpäin pyrin 

löytämään lasten kerronnasta yhtäläisyyksiä sekä merkityksiä. Kysyttäessä lapsilta 

mikä koulussa mietityttää tai jännittää, vastaukset olivat moninaisia, mutta niistä 

pystyi melko helposti löytämään yhtenäisiä merkityksiä, jos antoi jokaiselle 

vastaukselle mahdollisuuden olla tärkeä osa kokonaisuutta. Haastattelumateriaalista 

pyrin löytämään laajempia merkityksiä, joihin keskittymällä voitiin toimintakerroilla 

jokaiselle lapselle tarjota tukea hänen tarpeeseensa. Laajemmilla merkityksillä 

tarkoitan esimerkiksi itsetunnon vahvistamista, johon omien vahvuuksien löytäminen 
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sekä luottamus omaan itsenäiseen toimintaan kuuluvat. Luottamus omaan itsenäiseen 

toimintaan on yksityiskohtaisempi merkitys, joka nousi esiin muun muassa wc- 

kommenteista sekä luokkaan löytämisen haasteista. Haastatteluaineistosta pyrin 

löytämään ensin yksityiskohtaisempia ja niiden pohjalta laajempia merkityksiä, 

joiden mukaan muodostin toiminnalle tavoitteet ja teemat. Näiden merkityksien 

ymmärrystä pyrin vahvistamaan havainnoimalla lapsiryhmää jatkuvasti. 

5 KOULU LASTEN SILMIN 

5.1 Kerro jotain koulusta 

Ensimmäisen teeman kohdalla lapset kertoivat koulusta: mikä se on, mitä he jo 

tietävät koulusta ja mitä uutta siellä on. Lapset olivat hyvin tietoisia koulusta ja 

monet tiesivät jo mihin kouluun menevät. Keskusteltaessa koulusta lapset eivät 

missään kohtaa nostaneet esiin oppitunteja tai niissä tapahtuvaa toimintaa vaan 

keskustelu pysyi pitkälti yhdessä toimimisessa ja tekemisessä. Lapset eivät suoraan 

puhuneet liikuntatunneista tai välitunneista, mutta viittasivat niihin vahvasti. 

Pääasiassa lapset odottivat koulua innolla ja kertoivat koulun olevan kivaa. 

Muutamat lapset kuitenkin kertoivat koulun olevan tylsää ja että sieltä saa liikaa 

läksyjä. Lapset nostivat keskustelussa esiin vahvasti yhdessä tekemistä, kuten 

jumppaa, koripalloa ja discoa. Keskustelua käytiin pitkään myös siitä, kuinka kivaa 

on olla yhdessä kavereiden kanssa ja miten erilaisia asioita heidän kanssaan koulussa 

voi tehdä. Disco koettiin uutena mielenkiintoisena asiana, joihin vain koululaiset 

osallistuvat. Keskustelussa nostettiin esiin omien kaverien lisäksi myös muut 

koulussa olevat oppilaat ja erityisesti vanhemmat oppilaat, jotka voivat olla avuksi 

koulussa. Keskustelussa nousi esiin ajatus siitä, että koulussa on muita oppilaita, 

jotka voivat auttaa.  

 

”Siellä on niitä toisia.. niitä isoja.. ja sit jos ne näkee.. ne kutoset. Ni sit ne voi auttaa 

niitä toisia, jos ne tarvii apua.” 
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Läksyt mainittiin monesti ja ne koettiin olevan iso osa koulua. Osan mielestä läksyt 

olivat hyvä asia ja osan mielestä taas hieman negatiivinen asia, mutta kuitenkin 

tärkeä osa koulua. Lapset eivät missään kohtaa yleisesti koulusta keskustelussa 

nostaneet esille oppitunteja tai luokkatilanteita, jotka ehkä aikuisen mielestä ovat 

koulussa isoin muutos lapselle ja asioita, jotka ovat koulunkäynnin ydin. 

Haastattelun loppupuolella kysyin lasten ajatuksia oppitunneista, mutta vastaukset 

olivat melko niukkoja. Yleisesti koulusta keskusteltaessa lapset kertoivat hyviä ja 

uusia mielenkiintoisia asioita, eivätkä negatiivisia asioita. Lapset vaikuttivat olevan 

todella innoissaan koulun aloituksesta ja sen tuomista muutoksista, vaikka ne 

osaltaan vähän jännittävätkin. 

5.2 Mikä koulussa on jännittävää 

Toisessa teemassa keskustelimme lasten kanssa kouluun liittyvistä jännittävistä ja 

mietityttävistä asioista. Keskustelimme myös mahdollisista pelottavista asioista. 

Aluksi keskustelu aiheesta oli jännittynyttä ja meni osittain pelleilyksi, mutta kun 

lapset huomasivat muilla olevan samanlaisia pelon ja jännityksen aiheita, uskalsivat 

he puhua avoimemmin. Lasten jännityksen ja pelonaiheet pohjautuivat suurimmaksi 

osaksi asioihin, joissa ei enää kouluun siirryttäessä aikuinen ole auttamassa. 

Erityisesti wc-tilanteet ja niissä tapahtuvat mahdolliset vahingot ja nolot tilanteet 

aiheuttivat lapsissa mietitystä. Kysyttäessä mikä niissä tuntuu jännittävältä tai 

mietityttää, vastaus oli lähes poikkeuksetta äidin tai muun aikuisen avun puute. 

Jännityksen ja pohdinnan kohteita olivat myös uudet ihmiset ja tilat sekä miten 

koulussa löytää oikeaan paikkaan mihin mennä. Lapsia huoletti koulussa myös 

opettajan kanssa toimeen tuleminen ja se miten opettaja kuulee lapsia sekä 

mahdollinen jälki-istunto. Aikuisen läsnäolon vähäisyyden lisäksi toisena suurena 

lasten huolenaiheena olivat omat taidot ja osaaminen. Lapsia huoletti se, jos ei osaa 

jotain. Tässä kohden lasten ajatukset olivat oppitunneilla ja omista taidoista nostettiin 

esille lukemisen taito, miinuslaskut ja läksyt. Lapset viestittivät vahvasti siitä, että on 

jopa pelottavaa, kun tuttua ja turvallista aikuista ei ole enää jatkuvasti saatavilla ja 

monista tilanteista tulisi selviytyä yksin. Opettaja tuntui olevan lapsille jännittävä 

asia, eikä häntä koettu kovin vahvasti turvalliseksi aikuiseksi vaan pikemminkin 

etäiseksi ja vaativaksi.  
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”Mitä, jos mä oon huonoin lukija.”  

”Ku mä en osaa.. tai mä en tiedä miten ne läksyt tehdään.” 

 

Opettajasta puhuttaessa kommentit lähes poikkeuksetta kertoivat opettajan olevan 

auktoriteetti, jota lapset kunnioittavat. Monesti lapsia tuntui huolettavan opettajan 

suhtautuminen siihen, jos ei osaa jotain tai jos vahingossa toimii väärin.  

5.3 Uudet ihmiset koulussa 

Kolmantena teemana haastattelussa oli uudet ihmissuhteet ja tässä kohden avustin 

lapsia tarkastelemaan yhdessä toimimista muiden oppilaiden sekä opettajan ja 

muiden koulun aikuisten kanssa. Lapset kertoivat, että koulussa uusien kavereiden 

saaminen voi olla vaikeaa ja oma yksin jääminen pelottaa. Kaverisuhteiden 

luomisessa lapset kuitenkin kertoivat itse osaavansa luoda kaverisuhteita ja kuvasivat 

usein toisen osapuolen ujoutta tai haluttomuutta kaveruuteen. Lapset kuitenkin 

kokivat, että pystyvät tästä huolimatta luomaan kaverisuhteita, kunhan ujous menee 

ohi. Yksin jäämisen lisäksi lapset nostivat esiin kiusaamisen ja sen myötä tulevat 

painajaiset. Lapsille kiusaaminen tuntui olevan vaikea asia käsitellä, mutta sen 

tiedettiin johtavan yksin jäämiseen ja mahdollisesti painajaisiin.  

 

”Jos mä vahingossa teen jotain ja mä en tienny. Ja sit joku kertoo opettajalle.. jos se 

näkee. Ja sit mä joudun rehtorin puhutteluun.” 

 

Koulun aikuisista puhuttaessa lapset kokivat opettajien ja muiden aikuisten olevan 

kivoja, mutta samalla heillä oli pelko rehtorin puhutteluista ja tiukasta opettajasta.  

 

5.4 Miten lapset kokivat koulun aloitukset 

Haastattelun ja sen myötä käydyn yhteisen keskustelun jälkeen lapset piirsivät 

paperille haluamansa kuvan aiheesta minun kouluni. Aluksi koetimme piirtää 

keskustelun lomassa, jotta keskustelu pysyisi luontevana eikä olisi liian jännittävä 



29 

 

tilanne lapsille. Piirtäminen kuitenkin herpaannutti lasten ajatuksia ja keskittyminen 

oli haasteellista, joten päätimme yhdessä laittaa piirustukset sivuun hetkeksi ja jatkaa 

niitä, kun olemme aluksi hieman jutelleet koulusta. Piirustuksista tuli erilaisia ja osa 

oli hyvinkin yksityiskohtaisia. Lapset piirsivät paperille asioita koulun pihalta ja 

välitunneilta sekä luokkatilanteista. Monet lapset piirsivät itsensä kuvaan ja itsensä 

lisäksi tulevia luokkakavereita. Yhdessä tekeminen ja kaverit näkyivät lähes kaikissa 

piirroksissa ja kertoessaan piirroksista lapset mainitsivat muut luokkakaverit. 

Piirroksistaan kertoessaan lapset mainitsivat iltapäiväkerhon ja koulun pihalla olevat 

valvontakamerat. Näitä asioita lapset eivät kertoneet haastattelussa, mutta piirrosten 

yhteydessä kertoivat niiden kuuluvan kouluun ja kuulleensa niistä vanhemmilta 

sisaruksilta.  

 

Lapsilla kouluun liittyvät jännityksen aiheet pohjautuivat pitkälti omaan itseen, 

itseluottamukseen ja kykyyn selvitä ilman aikuista. Lapset eivät kokeneet uusia 

sosiaalisia kontakteja haastavina tai jännittävinä eikä näin ollen alkuperäisen 

suunnitelman mukaisen sosiaalisten taitojen vahvistaminen tarvelähtöisesti lunasta 

paikkaansa vaan lapsen näkökulmasta katsottuna koulun aloituksen haasteena on 

luottamus omaan itseen ja kykyyn selvitä koulussa itsenäisesti. Lähdin 

suunnittelemaan toimintaa haastattelun pohjalta, joten sosiaaliset taidot jäivät 

vähemmälle ja lasten itsetunnon vahvistaminen oli keskiössä. Haastattelun myötä 

havahduin siihen, miten erilaiselta koulu näyttää lapsesta kuin aikuisesta. Aikuiset 

monesti ajattelevat, että lapsen tulisi olla koulussa kuuliainen ja ahkera pärjätäkseen 

sekä ohjeistavat lasta toimimaan näin, jotta lapsi olisi ”kouluvalmis”. Lapset 

kuitenkin näkevät koulun eri tavoin, jossa itsenäistymisellä on suuri merkitys. Lasten 

suurin huolen aihe tuntui olevan se, jos ei osaa jotain, epäonnistuu tai jää yksin. 

Toisaalta vastauksissa näkyi osaltaan myös sosiaalinen paine ja pelko kiusatuksi 

tulemisesta tai rangaistuksesta, jos ei osaa jotain.  
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6 TOIMINTAKERTOJEN SUUNNITTELU 

6.1 Toiminnan porrastettu suunnitteluprosessi 

Opinnäytetyön alkuperäisenä ajatuksena oli toteuttaa haastattelun ja arvioinnin 

lisäksi viisi toiminnallista tuokiota, jossa painotettaisiin lasten ajatusten pohjalta 

sosiaalisten taitojen eri osa-alueita ja näin pureuduttaisiin syvemmälle sosiaalisiin 

taitoihin. Haastattelun jälkeen lasten ajatukset ja mietteet osoittivatkin, etteivät 

sosiaaliset taidot olleetkaan se keskeinen asia koulunaloituksen haasteissa lasten 

mielestä vaan itsetunnolla ja itseluottamuksella on suuri merkitys. Tästä syystä 

muutin suunnitelmia, jotta ne vastaisivat lasten tarpeisiin ja jotta asiaa tarkasteltaisiin 

aidosti lapsen ajatusten pohjalta. Koska lasten vastauksissa edelleen näkyivät 

sosiaaliset taidot ja etenkin kaverisuhteet, päätin toteuttaa kaksi toimintakertaa 

sosiaalisten taitojen ja kaverisuhteiden pohjalta sekä loput itsetunnon ja 

itseluottamuksen pohjalta.  

 

Sosiaalisten taitojen opettaminen on prosessina monivaiheinen ja siinä tapahtuvassa 

toiminnassa pyritään suoraan vaikuttamaan lapsen käyttäytymiseen siten, että hänelle 

opetetaan uusia yksinkertaisia ja konkreettisia taitoja sekä vahvistetaan jo opittuja 

taitoja, joiden tiedetään ennustavan toverisuosiota. Sosiaalisten taitojen oppimisen 

prosessissa taidosta keskustellaan, tunnistetaan oikeita ja vääriä tapoja taidon 

toteuttamisessa, harjoitellaan taitoa lavastetussa tilanteessa ja lopuksi taitoa 

vahvistetaan lapsen luonnollisessa ympäristössä, toisin sanoen kannustetaan 

myönteisellä palautteella. (Salmivalli 2005, 182-183.) Itsetunnon vahvistamisen 

kannalta on tärkeää opetella tuntemaan itsensä sekä näkemään omat vahvuutensa, 

mutta tärkeää on myös se, miten suhtautuu muihin. Itsetunnon vahvistumiseen 

vaikuttaa myös vuorovaikutus muiden kanssa ja erityisesti positiivinen palaute 

vahvistaa itsetuntoa sekä miten suhtautuu vastoinkäymisiin. (Suomen 

mielenterveysseura 2016.) Itsetunnon vahvistumisen tukeminen kulkee toiminnassa 

mukana kokoajan osana ryhmän toimintaa ja tapaa työskennellä, sillä kaikessa 

toiminnassa pyritään keskittymään asiaan positiivisuuden kautta.  

 

Käytännössä suunnittelu eteni niin, että ensin suunnittelin ja valmistelin lasten 

haastattelun, ja haastattelun jälkeen loin karkeat raamit toimintakerroille. Raamien eli 
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sosiaalisten taitojen ja itsetunnon vahvistamisen painotusjaon jälkeen suunnittelin 

ensimmäisen toimintakerran kokonaisuudessaan. Ensimmäisen toimintakerran 

jälkeen pohdin sen onnistumista ja tekemiäni havaintoja ja suunnittelin seuraavan 

toimintakerran ja niin edelleen. Viimeisen toimintakerran jälkeen kokosin toteutetut 

toiminnot ja suunnittelin arviointitapaamisen lapsille, jossa arvioimme tehtyjä 

asioita. Tavoitteenani oli pitää toimintakerrat tasaisin väliajoin, jotta toimintojen 

jatkumo ja kertojen linkittäminen toisiinsa sujuisivat mahdollisimman hyvin. 

Toimintakertojen välillä oli noin kahden viikon väli, jotta edelliset asiat pysyisivät 

mielessä, mutta kaikki asia ei myöskään tulisi liian nopealla tahdilla vaan lapsilla 

olisi aikaa työstää asiaa ennen seuraava tapaamista. Toimintakertojen suunnittelun ja 

tavoitteiden asettelun tein porrastetusti eli aina edellisen tapaamisen jälkeen.  

 

Toimintojen pohjalla vaikutti vahvasti lasten kerronta haastattelutilanteessa ja siinä 

heidän esille nostamat asiat. En kuitenkaan halunnut heti haastattelutulosten jälkeen 

suunnitella kaikkea toimintaa valmiiksi vaan halusin tunnustella ryhmää ja 

havainnoida heidän toimintaansa, jotta kaikki toiminta olisi mahdollisimman lähellä 

lasten omaa näkemystä. Lapsiryhmä ei ollut minulle ennestään tuttu, joten halusin 

seurailla ja tutustua kyseisen lapsiryhmän tapaan työskennellä ja hakea heille 

mieluisia työskentelytapoja. Havainnoin lapsiryhmää jokaisella tapaamiskerralla ja 

pyrin havaintojeni pohjalta rakentamaan aina seuraavan tapaamisen vastaamaan 

lasten tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Haastattelussa lapset antoivat paljon 

tietoa omasta näkökulmastaan, mutta varmistaakseni tulkintani oikeiksi ja lasten 

totuutta vastaaviksi, havainnoin heitä ja heidän antamiaan viestejä. Asteittaisella 

suunnittelulla pystyin varmistamaan ymmärrykseni oikeellisuutta, valitsemaan 

lapsille mielekkäitä ja ominaisia työskentelytapoja sekä osallistamaan lapsia 

toiminnan kehittämiseen ja antamaan myös mahdollisuuden vaikuttaa toimintaan. 

Suunnittelu eteni luontevasti ja jouhevasti ja erityisen tärkeänä koin lasten 

havainnoinnin ja sen myötä tulleet vahvistukset asetettaville tavoitteille ja 

suunnitelman toimivuudelle. Havaintojeni perusteella ja lapsia kuunnellen tulin 

päätökseen, että pidän vain neljä tuokiota, jotta lasten mielenkiinto säilyy ja 

toiminnot eivät käy liian raskaiksi.  
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6.2 Toimintamenetelmien valinta 

Toimintakerroilla käytettiin erilaisia menetelmiä kuten piirtämistä, draamaa, 

vahvuuskortteja, videomateriaalia ja leikkejä. Toimintakerrat suunniteltiin 

yksilöllisesti haastattelun tulosten ja edellisten kertojen havaintojen pohjalta. 

Toimintakertojen työskentelymenetelmillä ei tästä syystä ole kovin suurta teoreettista 

merkitystä vaan ne on suunniteltu vastaamaan toimintaan osallistuvan ryhmän 

tarpeisiin. Tästä syystä pyrin valitsemaan toimintakertojen työskentelymenetelmät 

sen mukaan, mitkä olivat lapsille mieluisia. Tässä kappaleessa esittelen käytetyt 

menetelmät lyhyesti ja niiden valintaan vaikuttavia seikkoja yleisellä tasolla. Koska 

menetelmien valintaan vaikutti aina edellisten toimintakertojen havainnot 

lapsiryhmästä ja jo käytettyjen menetelmien toimivuus, kerron menetelmistä 

tarkemmin Toimintakertojen toteutus –luvussa. Käytettyjen menetelmien ja 

toteutettujen toimintojen yksityiskohtaiset ohjeet löytyvät liitteenä olevasta 

toimintamallista (Liite 1).  

 

Heti haastattelun yhteydessä tehdyssä piirustustehtävässä huomasin, ettei piirtäminen 

ja sen kautta asioiden esille tuominen ole kyseiselle lapsiryhmälle luonteva tapa 

toimia. Sen sijaan päädyin käyttämään valmiita kuvia, joihin lapset voivat samaistua. 

Vahvuuskortit olivat lapsille melko uusi sekä mielekäs toimintatapa, mutta lapset 

oppivat nopeasti korttien käyttötavan ja niitä pystyttiin käyttämään tehokkaasti. 

Vahvuuskorttien tuoman kokemuksen mukaan päädyin käyttämään niitä useasti ja 

lapset myös pyysivät saada käyttää kortteja. Piirtämisen ja vahvuuskorttien lisäksi 

toiminnoissa käytettiin sovellettuja leikkejä, videota sekä draamamenetelmää. 

Sovelletuissa leikeissä toimintakerran tavoitteet ja aiheet oli sisällytetty leikkiin. 

Näin pyrittiin asiaa käsittelemään leikin kautta, joka on lapselle luontainen tapa 

toimia. Yhtenä menetelmänä käytettiin myös videota, joka kuuluu Yleisradion ja 

Mannerheimin lastensuojeluliiton yhteisesti luomaan materiaaliin koskien kaveruutta 

ja yhdessä tekemistä. Draamamenetelmää käytin sovelletusti havainnoimaan 

negatiivisten asioiden pois heittämistä.  

 

Pyrin valitsemaan käytettävät menetelmät mahdollisimman toiminnallisiksi ja 

jokaiselle kerralle erilaisiksi, jotta ne palvelisivat lapsia mahdollisimman hyvin ja 

lasten mielenkiinto pysyisi yllä. Valitessani käytettäviä menetelmiä otin huomioon 
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lasten ikätason, taidot ja kiinnostuksen kohteet. Menetelmien yksinkertaisuudella 

pyrin tekemään lasten työskentelystä mahdollisimman helppoa, sillä käsiteltävä asia 

ei ole lapselle helppo eivätkä monimuotoisemmat menetelmät tee siitä helpompaa, 

päinvastoin. Lisäksi menetelmien valintaan ja niiden toteuttamiseen vaikuttivat 

käytössä olevat tilat ja välineet. Koska opinnäytetyöstäni kehittyy julkinen ja 

kaikkien saatavilla oleva malli lasten koulun aloituksen tukemiseen, pyrin 

valitsemaan menetelmiä, jotka eivät vaadi monipuolista välineistöä. Näin tuokiot 

voidaan toteuttaa perusvälineillä, joita päiväkodista tai esiopetuksen muusta 

toimintaympäristöstä löytyy. Välineiden ja menetelmien yksinkertaisuudella pyrin 

tekemään sekä mallin käyttöönottamisesta helppoa että lapsille mielekästä.  

 

Esiopetuksessa on käytössä erilaisia oppimateriaaleja, joissa luodun toimintamallin 

mukaisia asioita on myös käsitelty. Ryhmä, jonka kanssa toimintamallin loin, 

hyödyntää Huiske –materiaalia, jossa on muun muassa satuja sosiaalisiin taitoihin ja 

tunnetaitoihin liittyen. Koulun aloitukseen liittyen löytyy erilaisia materiaaleja lapsen 

tukemiseen ja perehdyttämiseen. Kirjastosta löytyy paljon erilaisia lastenkirjoja 

aiheeseen liittyen sekä televisiosta tulee lastenohjelmia ja piirrettyjä lapsille koulun 

aloituksesta, kuten esimerkiksi Kaapo-sarjassa. Olen tutustunut näihin erilaisiin 

materiaaleihin, joita asian tiimoilta on tuotettu, mutta halusin jättää ne työn 

ulkopuolelle, jotta voin keskittyä juuri lapsiryhmän ajatuksiin. Tästä syystä en 

myöskään käyttänyt valmiita satuja johdattelemaan aiheeseen, sillä koin niiden 

sotkevan lasten ajatukset. 

7 TOIMINTAKERTOJEN TOTEUTUS JA MALLIN LUOMINEN 

7.1 Toimintakertojen ajoitus 

Opinnäytetyön tavoitteena on tukea lasten koulutien aloitusta ja siksi 

toteutusajankohdaksi valitsin kevään ja mahdollisimman loppukevään, jotta koulun 

aloitus alkaa olla ajankohtainen ja pinnalla oleva asia lasten elämässä. 

Ajankohtaisuus ja asian pinnalla olo vaikuttavat lasten vastaanottavaisuuteen ja 

kiinnostukseen asiasta. Jos toiminnot toteutettaisiin esiopetusryhmälle syksyllä, 
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lasten vastaanottavaisuus ja kiinnostus asiaan saattaisi olla vähäisempää, mutta 

keväällä se on lapsia huomattavasti lähempänä oleva asia. Tämä seikka 

konkretisoitui minulle tarkemmin myös opinnäytetyöprosessin aikana ensimmäisen 

ja toisen toimintakerran kohdalla, kun lasten kouluun tutustumispäivä oli kahden 

ensimmäisen tuokion välissä. Tämän tutustumispäivän jälkeen lasten mielenkiinto 

asiaan oli vahvempaa ja lapsilta nousi esille pohdiskelevampia ajatuksia.  

 

Toimintakerrat toteutettiin aamupäivisin, jolloin kaikki lapset olivat paikalla ja 

toiminta toteutettiin kahdessa ryhmässä, jotta sitä olisi helpompi hallita ja se olisi 

myös lapsille mielekkäämpää sekä antoisampaa. Lapsia osallistui toimintaa 17, 

jolloin toisessa ryhmässä työskenteli kahdeksan lasta ja toisessa yhdeksän. Ryhmät 

pysyivät pääosin samoina kaikkien toimintojen aikana, poikkeuksena muutamat 

poissaolot, jolloin ryhmien kokoa ja rakennetta hieman muutettiin toiminnan 

tasapainottamiseksi. Toteutetut toimintakerrat sujuivat hyvin ja pääosin 

suunnitelmien mukaan. Jokaiselle toimintakerralle asetin oman teeman ja tavoitteen, 

lapsilta saadun tiedon pohjalta. 

7.2 Ensimmäinen toimintakerta: Hyvä kaveruus 

Ensimmäisen toimintakerran teemaksi suunnittelin hyvän kaveruuden ja hyvän 

kaverin ominaisuudet. Toimintakerran tavoitteena oli, että lapsi tunnistaa hyvän 

kaverin ominaisuuksia ja mahdollisesti osaa peilata niitä itseensä. Teeman ja 

tavoitteen asetteluun vaikutti lasten ajatukset uusista luokkakavereista sekä 

kaverisuhteiden luomisesta ja sen mahdollisista haasteista. Ensimmäiseen 

varsinaiseen toimintakertaan suunnittelin toiminnot siten, että lapsilla oli tilaa 

tarkastella uutta ryhmätoimintaa ja toimia turvallisella tasolla ilman, että tarvitsee 

ensimmäisellä toimintakerralla kertoa itsestään kaikkea vaan voi olla osittain myös 

sivustaseuraaja. Myöhemmillä kerroilla pyrin osallistamaan lapset mahdollisimman 

hyvin, mutta siten, että lapsella on mahdollisuus valita itselleen mieluisa tapa 

osallistua. Ensimmäinen toimintakerta onnistui melko hyvin ja ilmassa oli 

havaittavissa pientä jännitystä johtuen uudesta toiminnasta ja minusta uutena 

aikuisena. Olin suunnitellut toimintakerran kestoksi noin 40 minuuttia, mikä on 

melkeinpä samanmittainen kuin koulun oppitunnit, mutta huomasin ajan olevan liian 



35 

 

pitkä niin tiiviiseen työskentelyyn ja lasten keskittyminen herpaantui loppua kohden. 

Tämän seurauksena päätin jatkossa pitää toimintakerrat puolen tunnin eli 30 

minuutin mittaisina.  

 

Aivan toiminnan aluksi tutustuimme toisiimme kertomalla nimen ja jonkin asian, 

joka on itselle tärkeä. Lapset kertoivat myös mihin kouluun ovat menossa, mikäli sen 

jo tiesivät. Monet lapset osasivat kertoa tulevan koulunsa, mutta muutamilla asia ei 

vielä ollut tiedossa. Emme käyttäneet lasten keskinäiseen tutustumiseen juurikaan 

aikaa, sillä lapset olivat toisilleen tuttuja jo useamman vuoden takaa ja itse olin 

ennen toimintoja käynyt muutamaan kertaan tervehtimässä lapsia ja näin tutustunut 

heihin. Alun tutustumisen lisäksi loimme toiminnalle yhteiset säännöt, jotka olivat 

esillä jokaisella toimintakerralla muistuttamassa yhteisestä toiminnasta. 

Ensimmäinen toimintakerta sisälsi leikkiä ja sen lomassa pohdiskelua hyvästä 

kaveruudesta sekä hieman kaveritaitojen peilailua omaan itseen. Leikimme Laiva on 

lastattu –leikistä sovellettua leikkiä, jossa lapset kertoivat hyvän kaverin 

ominaisuuksia ja jokainen halukas sai kertoa niin monta asiaa kuin hänelle mieleen 

tuli. Leikin jälkeen kirjasimme ominaisuuksia ylös ja lapset kiinnittivät ominaisuudet 

seinälle, jotta niitä voitiin yhdessä tutkia. Tässä kohtaa tutustuimme 

vahvuuskortteihin, sillä asioiden pelkkä ylöskirjaaminen leikkiä muistellen tuntui 

haasteelliselta ja lapset tarvitsivat jonkin konkreettisen asian, johon tarttua. Leikissä 

konkreettisena asiana toimi pallo, mutta vahvuuksien kirjauksessa vahvuuskortit 

toimivat tukena. Vahvuuskortit käytiin läpi, mutta lapset eivät poimineet niistä 

suoraan hyvän kaverin ominaisuuksia vaan saivat korttien kuvista ja teksteistä 

tarttumapintaa omille ajatuksille.  

 

Toimintakerran olin suunnitellut niin, että ujoimmatkin lapset saavat tilaa rauhassa 

tutkia uutta toimintaa ja ottaa oman paikkansa ryhmässä. Toimintakerran aikana 

lapset toimivat yksilöinä, eikä heidän tarvinnut olla aktiivisesti toiminnassa mukana 

ollakseen osallisina toiminnassa vaan jokainen antoi oman panoksensa hyvän kaverin 

ominaisuuksien pohdintaan. Toiminnan tilaa-antavuus onnistui hyvin ja osa lapsista 

osallistui toimintaan aktiivisemmin kuin toiset. Tämä ei kuitenkaan estänyt 

toiminnan sujuvuutta tai kaikkien lasten osallisuutta vaan leikit ja muut toiminnat 

osallistivat kaikki lapset mukaan ilman, että se vaati lapselta erityisempää esille tuloa 

tai aktiivista osallistumista. Lasten keskittymisen herpaantumisen vuoksi karsin 
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suunnitelmasta osia ja supistin toimintoja, jotta toiminta olisi lapsille mielekästä, 

mutta silti myös tavoitteet tulisivat saavutetuiksi. Toimintakerran lopusta supistimme 

ominaisuuksien yhteistä tarkastelua niin, että kävimme yhdessä läpi yhteisen 

aikaansaannoksen. Emme käyneet jokaista ominaisuutta keskustellen läpi 

peilataksemme sitä omiin taitoihin vaan jätimme omien taitojen tarkemman 

tarkastelun myöhempään toimintakertaan. 

7.3 Toinen toimintakerta: Yhdessä tekeminen ja minä hyvänä kaverina 

Toisen toimintakerran teemana oli yhdessä tekeminen ja minä hyvänä kaverina. 

Tavoitteena oli, että lapsi tunnistaa omat vahvuutensa kaverina ja osaa ottaa muut 

huomioon toiminnassaan. Teeman ja tavoitteiden asetteluun vaikuttivat edelleen 

uudet luokkakaverit, mutta myös kiusaaminen sekä ujot ja hiljaiset lapset. Toisen 

toimintakerran kohdalla keskityimme yhdessä tekemiseen ja omien vahvuuksien 

löytämiseen kaverisuhteissa. Tällä kertaa olin lyhentänyt toiminta-aikaa puoleen 

tuntiin, jotta lapset jaksaisivat toimia aiheen parissa loppuun saakka. Ryhmän 

toiminnassa näkyi selkeästi hiljattain tehty vierailu kouluun sekä tottumus uuteen 

ryhmätoimintaan. Lapset toimivat vapaammin ja avoimemmin ja nostivat esille 

pohdiskelevampia asioita, kuten miksi toiset lapset ovat koulussa arempia kuin toiset.  

 

Toimintakerralla käytin YLE:n ja MLL:n yhdessä luomaa materiaalia, jossa on 

muumien lyhytvideoita sekä niihin liittyviä kysymyspattereita, leikkejä ja muita 

toimintavinkkejä. Käytin materiaalista Kaikki otetaan mukaan –videota sekä siihen 

liitettyjä kysymyksiä, jotka herättivät lapsissa paljon ajatuksia ja pohdintaa hyvästä 

kaveruudesta. Toiminnassa hyödynsin myös Innovative resources:n Dinot osaavat –

vahvuuskortteja pohdittaessa omia kaveritaitoja. Menetelmäksi valikoitui video, sillä 

ensimmäisen toimintakerran perusteella lapset kaipasivat tukea ja havainnollistajaa 

ajatuksilleen ja pelkkä omien ajatuksien sanoittaminen oli haasteellista. Videon 

tarkoituksena oli antaa lapsille tarttumapintaa omille ajatuksille ja näkemyksille, 

mikä tuntui toimivan. Lapsilla oli paljon asiaa ja he halusivat kertoa oman 

näkökulmansa asiaan kuin asiaan ja joissain asioissa keskustelua käytiin melko 

tiiviisti. Toisella toimintakerralla lapset keskustelivat keskenään vuorovaikutteisesti 

ja pohdiskelevasti siitä kuinka aremmat lapset voidaan ottaa mukaan. Ensin tuli 
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kommentti, että arkaa ja hiljaista lasta on vaikea saada mukaan leikkiin, mutta pian 

lapset heittelivät ahkerasti ilmoille ehdotuksia leikeistä, joita voi aremman lapsen 

kanssa tehdä. Samalla lapset esittivät arveluitansa, miksi joku on arempi tai ei halua 

mukaan leikkiin ja miten eri tavoin häntä voi mukaan pyytää. Videon jälkeen 

vahvuuskorttien kanssa pohdittiin omia kaveritaitoja sekä leikittiin yhteisesti 

jäälautta -leikkiä, jossa lapset oivalsivat hienosti yhteistyön merkityksen leikin 

onnistumiseksi. Vahvuuskorttien käytössä nousi jälleen esille tarve saada 

konkreettinen tarttumapinta omille ajatuksille. 

 

Tällä kertaa olin suunnitellut toimintaa, joka osallistaa jokaista lasta yhtälailla, mutta 

antaa tarvittaessa myös tilaa vielä tutkia tilannetta. Toimintakerta onnistui hyvin ja 

lapset jaksoivat keskittyä loppuun saakka sekä osallistuivat kaikki innokkaina 

toimintaa. Toteutin toimintakerran suunnitelman mukaan eikä suunnitelman 

muutoksille tullut tarvetta. Keskustelu toimintakerralla oli hedelmällistä ja lapset 

yhdessä rakensivat sitä. Tiiviiden ja pohdiskelevien keskustelujen pohjalta voidaan 

ymmärtää, että tälle toiminnalle ja aiheen käsittelylle oli tarve lasten mielestä.  

 

7.4 Kolmas toimintakerta: Minä osaan ja uskallan 

Kolmannen toimintakerran teemaksi muotoutui minä osaan ja uskallan ja kerran 

tavoitteena oli vahvistaa lapsen luottamusta omaan itseen ja tuoda rohkeutta kohdata 

jännittäviäkin asioita. Kolmannen toimintakerran teeman ja tavoitteiden asetteluun 

vaikuttivat lasten ajatukset jännittävistä asioista sekä aiemmilla tapaamisilla herännyt 

tarve saada sanoa ja purkaa jännityksen aiheita, mikä näkyi lasten pohdinnassa 

arkuuden syistä. Tämän vuoksi toimintakerralle valikoitui toimintamenetelmä, jossa 

lapset pääsivät purkamaan omia jännityksen ajatuksiaan ja kokemuksiaan. 

Valmistelimme samalla myös seuraavan ja viimeisen toimintakerran toimintaa, jotta 

meille jää enemmän aikaa työskentelyyn itsevarmuuden vahvistamiseksi viimeisellä 

kerralla. Molemmissa toimintaryhmissä lapsia oli kahdeksan ja toimintakerran 

työskentelyä varten jaoin molemmat ryhmät vielä kahteen osaan, jotta saimme 

toiminnasta vielä tehokkaampaa pienemmissä ryhmissä. Puolet ryhmästä piirsi 

seuraavaa kertaa varten omaa kuvaansa ja puolet työskenteli jännityksen aiheiden 
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kanssa. Molemmat ryhmät tekivät molemmat toiminnot toimintakerralla. Ryhmän 

jako helpotti lasten työskentelyä ja heidän oli helpompi kertoa omista jännityksen 

aiheistaan, kun samassa työskentelyssä ei ollut montaa kuulijaa yhtä aikaa. Samalla 

piirustushetki sai rauhallisemman ilmapiirin ja lapset pystyivät paremmin 

keskustelemaan piirtämisen ohessa.  

 

Toimintakerrassa jännityksen aiheita työstettäessä lasten jännityksen aiheet kirjattiin 

lapuille ja lopuksi lapset saivat luopua niistä repimällä, rypistämällä ja heittämällä ne 

roskiin. Kirjatessani lasten jännityksen aiheita paperilapuille, lapsilta tuli hyvinkin 

erilaisia jännityksen aiheita esille. Jännityksestä puhumisen helpottamiseksi lapsilla 

oli myös mahdollisuus kuiskata asia korvaani ja saada se kirjatuksi lapulle ilman, että 

muut kuulevat. Näin turvattiin se, että jokainen voi kertoa juuri sellaisia asioita, kuin 

itsestä tuntuu eikä tarvitse pelätä muun ryhmän kuulevan tai reagoivan asiaan. Lapset 

säilyttivät itse jännitys-lappujansa niiden repimiseen asti, jotta ne pysyivät lapsen 

omana tietona loppuun saakka ja vältyttiin lappujen sekoittumiselta. Lappujen 

repimisen jälkeen lapset kertoivat jännityksen helpottaneen, mutta muutamasta 

lapsesta tuntui, ettei jännitys hävinnyt tai että se voimistui. Tämän jälkeen pohdimme 

omia taitoja ja lapset osasivat todella helposti nimetä asioita, joita osaavat kouluun 

siirryttäessä. Tämä omien vahvuuksien nimeäminen helpotti lasten jännitystä myös 

niillä lapsilla, jotka kokivat, ettei jännityksien hävittäminen roskiin heittämällä sitä 

helpottanut. Toimintakerta onnistui hyvin ja lapset viihtyivät aiheen parissa tiiviisti. 

Toteutin toiminnan suunnitelman mukaisesti ja annoin lapsille aikaa käsitellä ja 

kertoa jännittävistä asioista. Lapset kertoivat innoissaan ja ajatuksella jännittävistä 

asioita, joten tälle jännityksen purkutoiminnalle oli selkeästi lapsilla tarvetta. 

Jännittävien asioiden roskiin heittäminen oli lapsista hauskaa ja he pääsivät myös 

näkemään, että ohjaaja vei roskat pois, eikä kukaan pääse niitä enää jälkeenpäin 

katsomaan. Toisen toimintakerran pohjalta päädyin tulokseen, että mahdollisimman 

havainnollistavat menetelmät tukevat ja helpottavat lasten työskentelyä ja siksi 

valitsin osittaisen draamamenetelmän käytettäväksi tuokiolla. Valintaan vaikutti 

myös kiinnostus kokeilla draamamenetelmää lapsiryhmän kanssa, joka osoittautui 

onnistuneeksi valinnaksi ja tämän toimintakerran teemaan istuvaksi. Koulun 

jännittävät ja jopa pelottavat asiat ovat puhuttaneet toimintakerroilla paljon, vaikka 

toiminnassa on pyrittykin keskittymään positiivisiin asioihin.  
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7.5 Neljäs toimintakerta: Minä koululaisena 

Neljännen toimintakerran teemana oli minä koululaisena ja tavoitteena on vahvistaa 

lasten itsetuntoa tuomalla esille heidän vahvuuksiaan ja näin tukea ja rohkaista heitä 

koulutielle. Toiminnan taustalla vaikuttivat edelleen lasten pohdinnat jännittävistä 

asioista, mutta tällä kertaa erityisesti jännitys omasta osaamattomuudesta sekä 

edellisten toimintojen pohjalta tehdyt havainnot siitä, että lapsilla oli tarve saada 

vahvistusta itsetuntoonsa. Aiemmilla toimintakerroilla lasten epävarmuus omasta 

osaamisesta heijastui lasten kerronnassa ja tavassa työskennellä esimerkiksi 

kommentteina ”minä en osaa”. Toimintakerralla keskityimme lasten vahvuuksiin 

koululaisina ja samalla hieman pohdittiin aiemmin käsiteltyjä asioita sekä etsittiin 

omia vahvuuksia ja osaamisalueita osittain myös niiden kautta. Toimintakerralla 

jokainen lapsi askarteli oman omien vahvuuksien kollaasin. Lapset pääsivät myös 

kertomaan toisistaan vahvuuksia ja osaamisalueita.  

 

Omien vahvuuksien nimeämisen tueksi asetin pöydälle vahvuuskortteja, joista lapset 

saivat vinkkiä oman osaamisen hahmottamiseen. Toiminta eteni rennosti ja sujuvasti 

sekä aikataulussa. Työskentelyilmapiiri oli iloinen ja positiivinen koko toiminnan 

ajan ja lapset viihtyivät toiminnan parissa.  Edellisellä kerralla valmisteltu oma kuva 

nopeutti omien vahvuuksien kollaasin valmistumista ja heti toimintakerran alusta 

saakka päästiin keskittymään omiin vahvuuksiin ja taitoihin. Osa lapsista keksi omia 

vahvuuksiaan helposti ja osa tarvitsi hieman tukea ja avustusta. Kaikki kuitenkin 

saivat kollaasiinsa vähintään kaksi asiaa. Toimintakerran lopussa kävimme yhdessä 

läpi toistemme vahvuuksia ja osaamisen kohteita lorupussin avulla ja lapset saivat 

kertoa, missä toinen on hyvä. Lapset keksivät todella hyvin ja monipuolisia taitoja 

toisilleen ja oli hienoa huomata, miten tärkeää lapsille oli kuulla toiselta lapselta, 

missä itse on hyvä toisen näkökulmasta. Erityisesti lapset, joilla omien vahvuuksien 

löytäminen oli haastavampaa, olivat otettuja muiden kommenteista ja osa jopa 

punastui. Kaikista lapsista huokui ilo ja oivallus siitä, että minä osaan monia eri 

asioita ja muutkin tietävät sen.  

 

Toimintakerta toteutettiin suunnitelman mukaisesti ja käytetyt menetelmät valittiin 

sillä perusteella, että lapsille jää selkeä muisto toiminnasta ja jokin johon voi palata 

muistuttamaan itseä omista vahvuuksista. Piirtäminen ei toimintaan osallistuneelle 
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ryhmälle ollut kovin luonteva tapa työskennellä ja se näkyi myös kollaasin 

tekemisessä. Lapset mieluummin kirjoittivat asioita, kuin piirsivät niitä, vaikka 

piirroksiakin kollaaseihin saatiin. Loppuun käytin lorupussia sovelletusti purkamaan 

omia töitä, jotta toimintaan saatiin leikinomaisuutta ja tämä toimi ryhmän kanssa 

todella hyvin. Viimeinen toimintakerta oli päätös ryhmän varsinaiselle työskentelylle 

ja siksi siinä painotettiin omien vahvuuksien löytämistä ja sen kautta kannustettiin 

koulutielle. Toimintakerta sulki myös edellisen kerran jännityksen aiheet lopullisesti 

pois ja niitä ei enää muisteltu. Toiminnan päätteeksi kerroin lapsille, että he voivat 

jännittävän hetken tullen katsoa omaa kollaasia ja muistuttaa itselle missä on hyvä 

sekä muistaa, että pärjää varmasti koulussa. Lapset lähtivät iloisen toiveikkaina 

toimintakerralta ja osalla lapsista oli selkeästi havaittavissa reipastumista ja 

luottamusta omaan pärjäämiseen koulussa. Eräs lapsista tokaisi poistuessaan 

toimintakerralta ”Kyllä siel varmaan on hauskaa.. eiku kyl siel on.. eiku mä tiedän, et 

koulussa on hauskaa”. 

7.6 Arviointi 

Arvioin toteutettua toimintaa lasten sekä ryhmän henkilökunnan kanssa, mutta myös 

itse reflektoimalla. Lasten kanssa arvioinnin toteutin haastattelun ja tunnekortti -

työskentelyn avulla, jossa käytin Innovative resources:n Nallekortteja. Arvioinnissa 

kysyin lapsilta heidän tuntemuksiaan toimintaamme liittyen siten, että lapsi sai valita 

korteista itselleen sopivan ja kertoa sen pohjalta mietteitään asiasta. Halusin käyttää 

kortteja arvioinnissa, sillä niiden käyttö oli tullut lapsille tutuksi ja mielekkääksi 

tavaksi toimia sekä tuki lapsen kerrontaa. Arvioinnissa kerroin lapsille aluksi, että 

tulen kysymään kolme kysymystä, joihin he saavat halutessaan valita itselleen kortin, 

mutta korttia ei ole pakko ottaa, jos ei halua. Näiden kolmen kysymyksen lisäksi 

esitin niihin liittyviä tarkentavia kysymyksiä. Arvioinnin päätteeksi kiitin lapsia 

aktiivisesta osallistumisesta sekä toivotin menestystä koulutielle. Monet lapsista 

tulivat halaamaan ennen toimintaa ja toiminnan aikana ja vielä päätteeksi, mikä 

kertoi minuna saavuttaneen lapsiin luottamuksellisen suhteen sekä onnistuneen 

luomaan toiminnasta mielekästä. 
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Aloitin arvioinnin kertomalla lapsille, että on viimeinen kerta, kun yhdessä 

työskentelemme ja haluan kuulla mitä mieltä he ovat toiminnasta olleet. Kerroin 

korttien käytöstä ja lapset saivat niitä hetken tutkia ennen kysymysten esittämistä, 

jotta he tietävät mitä kortteja esillä on. Ensimmäiseksi halusin kysyä lapsilta miltä 

heistä tuntuu nyt, kun on viimeinen kerta ja toiminta päättyy. Jokainen sai vuorollaan 

kertoa minkä kortin valitsi ja miksi. Lapset olivat kaikki poikkeuksetta iloisella 

tuulella ja innoissaan, kun pääsivät vielä kerran kokoontumaan kanssani toiminnan 

pariin. Osalla lapsista oli hieman surullinen olo, koska toiminta päättyy. Lapsista oli 

selkeästi havaittavissa innostus keväästä, tulevasta koulusta sekä vielä lyhyestä 

hetkestä yhdessä. Yksi lapsista kertoi olon tuntuvan normaalilta ja toinen kertoi olon 

olevan vähän huono, koska oli nukkunut yönsä huonosti. Vastauksissa näkyi lasten 

aitous ja avoimuus sen hetken tuntemuksista. 

 

Toisena kysymyksenä halusin kysyä lapsilta, miltä toiminta ryhmässä tuntui. Kun 

lapset olivat valinneet kortit, jokainen sai jälleen vuorollaan kertoa omasta kortistaan 

ja miksi valitsi sen. Tässä kohden kysyin kaksi tarkentavaa kysymystä lapsilta, joihin 

ei valittu korttia erikseen. Nämä kysymykset olivat: mistä pidit toiminnassa ja mistä 

et toiminnassa pitänyt. Nämä kysymykset kysyin jokaiselta lapselta erikseen aina 

kunkin vuorolla. Lapset itse valitsivat järjestyksensä, jossa kertoivat 

korttivalinnastaan, joten en aikuisena määrännyt missä järjestyksessä asioita puretaan 

vaan lapset itse osallistuivat toiminnan eteenpäin viemiseen. Tässä kysymyksessä 

lapset valitsivat iloisia nalleja ja kertoivat viihtyneensä toiminnassa. Toiminta oli 

lasten mielestä ollut kivaa, hauskaa ja rauhallista. Lapset pitivät toiminnassa 

viimeisen toimintakerran kollaasin tekemisestä ja sen piirtämisestä, korttien ja 

kuvien käytöstä, jäälautta – leikistä, muumivideosta sekä siitä, että sai kertoa 

koulusta ja sen jännittävistä asioista. Lapset eivät pitäneet haastattelun yhteydessä 

tehdyssä koulun piirtämisestä sekä muumivideosta. Vastauksissa näkyi, että 

muumivideo jakoi lasten mielipiteitä ja osa piti siitä ja osa ei. Mielenkiintoista oli se, 

että lapset, jotka mainitsivat kollaasin piirtämisen ja tekemisen olleen kivaa, 

kertoivat haastattelun yhteydessä koulun piirtämisen olleen tylsää. Tähän saattoi 

vaikuttaa se, että koulua piirrettäessä piirtämisen aihe oli rajatumpi kuin kollaasia 

tehdessä. 
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Kolmantena kysymyksenä esitin kysymyksen: Miltä kouluun meno tuntuu nyt? 

Tämän kysymyksen kohdalla esitin myös muutaman tarkentavan kysymyksen, joissa 

pyysin lasta kertomaan oliko toiminnasta apua tai oppiko hän jotain uutta. Nämä 

olivat selvästi liian vaikeasti aseteltuja kysymyksiä, sillä lapset eivät joko halunneet 

vastata tai vastasivat en tiedä. Lapset vastasivat kuitenkin innokkaasti kysymykseen 

miltä kouluun meno tuntuu. Kaikki lapset valitsivat iloisia kortteja, mutta joukkoon 

mahtui myös hieman pelokas ja jännittävä kortti. Näissä kohdin lapsi valitsi kaksi 

korttia, sillä ei osannut valita kumpi tunne oli voimakkaampi, ilo vai jännitys. Lapset 

myös kertoivat innokkaasti miksi kouluun meno on iloinen asia ja vastauksista 

huokui innostus uudesta ympäristöstä ja ”isoksi tulemisesta”. Lasten mielestä koulu 

on kiva paikka ja on hauska päästä tekemään tehtäviä sekä pääsee käyttämään 

oppitunneilla tabletteja. Yhtenä iloisena asiana lapset kokivat myös sen, ettei 

koulussa tarvitse nukkua päiväunia vaan saa tehdä isojen juttuja.  

 

Lapset olivat tyytyväisiä toteutettuun toimintaan ja olisivat halunneet jatkaa sitä 

vielä. Toiminnan vaikuttavuutta oli haastavaa arvioida lasten kanssa, mutta lasten 

kommentti siitä, että oli kiva päästä kertomaan koulusta ja sen jännittävistä asioista 

osoittaa, että toiminnasta oli hyötyä ainakin osalle lapsista. Itse havainnoin lapsia 

jatkuvasti koko prosessin ajan. Prosessin päätteeksi vertailtaessa ryhmää 

lähtöpisteestä toiminnan lopetukseen huomasin, että osa lapsista on kulkenut pitkän 

matkan oman itseluottamuksen vahvistamisessa lyhyeen toiminta-aikaan verrattuna. 

Kaikissa lapsissa oli nähtävissä kevään aikana iso muutos kasvamisessa kohti 

koululaista. Osalla muutos oli isompaa kuin toisilla, mutta kaikissa lapsissa se näkyi 

tavalla tai toisella. Toimintakerroista kaksi ensimmäistä oli suunnattu sosiaalisten 

taitojen vahvistamiseen yleisellä tasolla ja lähinnä kaverisuhteiden luomisen ja 

ylläpitämisen tasolla. Näillä kahdella toimintakerralla ei erikseen erottunut mikään 

tietty sosiaalinen taito, jota olisi toimintakerralla harjoiteltu vaan sosiaaliset taidot 

näkyivät niissä laajempana kokonaisuutena. Kaikilla toimintakerroilla toiminnan 

taustalla vaikuttivat ajatukset sosiaalisista taidoista ja itsetunnon vahvistamisesta ja 

niitä tuettiin toimintojen laajempien tavoitteiden lisäksi pienin teoin toiminnan 

lomassa. Tästä esimerkkinä voidaan käyttää hyvän kaverin ominaisuudet –leikkiä, 

jossa palloa toiselle annettaessa se tehtiin nätisti sekä kaikessa toiminnassa 

kiittämiset sekä toisten kannustaminen pyrittiin pitämään osana toimintaa. 

Toiminnan päätteeksi lapset olivat huomattavasti luottavaisempia omaan 
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pärjäämiseen koulussa kuin toimintaa alkaessamme. Toki tähän on vaikuttanut 

ryhmän muu työskentely toteuttamani toiminnan ulkopuolella sekä vierailu koulussa. 

Keskusteltaessa ryhmän henkilökunnan kanssa, he eivät osanneet sanoa selkeää tai 

erillistä hyötyä, joka olisi lähtöisin toiminnastani vaan toimintani on ollut osa muuta 

toimintaa, jota esiopetuksessa on tehty. Ryhmä on käsitellyt saman aihepiirin asioita 

toimintani ulkopuolella, mutta erilaisin menetelmin, joten on vaikea sanoa, mikä 

muutos on johtunut mistäkin. Ryhmässä on käytetty eri vuosina erilaisia menetelmiä 

aina riippuen ryhmästä ja sille soveltuvista menetelmistä. Tulevaisuudessa 

toteuttamastani toiminnasta ryhmä ottaa käyttöön menetelmiä sitä mukaa, kuin ne 

ryhmälle soveltuvat. Ensi vuoden esiopetusryhmä tulee olemaan erilainen, joten 

heidän kanssaan käytetään eri menetelmiä kuin tämän vuoden ryhmän kanssa. 

Nähtäväksi jää soveltuuko luomani toimintamalli tulevan ryhmän käyttöön. Ryhmän 

henkilökunnan mukaan lapset ovat toiminnastani pitäneet ja lapset ovat mielellään 

toimintaani tulleet.  

7.7 Toimintamalli: Mä oon kohta koululainen 

Toimintakerroista olen koostanut mallin, jota voidaan hyödyntää esiopetuksessa 

lasten rohkaisuun ja tukemiseen kouluun siirryttäessä. Toimintamalli koostuu 

neljästä edellä kuvatusta toimintakerrasta sekä arvioinnista lasten kanssa, joiden 

toteutuksen ohjeet löytyvät toimintamallista (liite 1). Toimintamalli on esimerkki 

lasten tukemisesta koulun aloituksessa sosiaalisten taitojen ja itsetunnon 

vahvistamisen myötä lapsia osallistaen. Arvioinnin tarkoituksena oli selvittää, miten 

luotu mallin onnistui vastaamaa lasten tarpeisiin. Lisäksi sillä arvioitiin toiminnan 

mielekkyyttä ja vaikuttavuutta lapsille. Arviointia voidaan myös tulevaisuudessa 

hyödyntää osana toimintamallia ja sen toteuttamisen arvioinnissa. Toiminta pohjaa 

lasten ajatuksiin, joiden selvittämiseksi käytettiin haastattelua (liite 2). Lasten 

ajatusten selvittäminen oli merkittävä osa toimintakertojen suunnittelua ja 

tulevaisuudessa sitä voidaan myös hyödyntää osana mallia ja luoda yksittäisille 

ryhmille kohdennetut toiminnat. Haastattelu ei suoranaisesti sisälly kehitettyyn 

malliin, sillä lapsia haastateltaessa ajatukset saattavat olla hyvinkin erilaisia kuin 

mitä tässä opinnäytetyössä nousi esiin. Mikäli ryhmää haluaa haastatella ja vastata 

juuri kyseisen ryhmän tarpeisiin, eivät kehitetyt toimintakerrat välttämättä sovi 
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kyseisen ryhmän käyttöön. Toimintamalli on kuitenkin hyödynnettävissä sekä 

sovellettavissa ja mallin menetelmien käytössä voidaan painottaa erilaisia 

näkemyksiä ja ajatuksia, jolloin sitä voidaan muokata ryhmälle sopivaksi. Vaikka 

toimintamalli on ensisijaisesti suunnattu esiopetusryhmille, voidaan sitä soveltaa 

myös pienempien lasten käyttöön ja tarkastella jännittäviä asioita sekä kaveruutta 

muun kuin koulu–aiheen kautta.  

 

Toimintamallia hyödynnettäessä on hyvä kuitenkin muistaa toiminnan merkitys ja 

tavoitteet. Toiminnan toteutuksessa on ensisijaisen tärkeää kuulla lapsia ja heidän 

viestejään, sillä toiminta pohjautuu heidän tarpeisiinsa ja niihin pyritään vastaamaan. 

Missään kohtaa toimintaa en itse väkisin vienyt suunnitelmaa loppuun sen vuoksi, 

että olin sen suunnitellut, vaan jokainen tuokio pidettiin lapsia kuunnellen. Koska 

tuokiot pohjautuivat lapsilta kerättyyn tietoon, ne olivat lapsille mieluisia ja 

vastasivat heidän tarpeisiinsa. Koko toiminnan ajan on kuitenkin tärkeää havainnoida 

lapsia ja koko lapsiryhmää, jotta toiminnan perimmäinen tarkoitus, lasten tarpeisiin 

vastaaminen, toteutuisi mahdollisimman hyvin ja toiminta olisi lapsille mielekästä. 

Toinen toteutuksessa tärkeä asia on lasten tasolle pääseminen ja lasten taitotason 

huomiointi. Suunnittelin toiminnat lasten taidot huomioiden siten, etteivät 

toteutettavat toiminnat ole liian vaikeita tai liian helppoja. Toimintojen avaaminen 

lapselle, eli kertominen mitä teemme ja miksi teemme, on myös tärkeä osa toimintaa 

ja osa lapsen taitotason huomiointia. Toimintojen tarkoituksen avaaminen lapselle 

tukee samalla koulun aloitusta, kun lapsi tietää, että nyt voi kertoa omista 

kokemuksistaan ja tuntemuksistaan asiaan liittyen sekä osaa orientoitua työstämään 

asiaa. Lasten tasolle meneminen ja sen myötä heidän ajatustensa ja mielipiteidensä 

arvostaminen, kuuleminen ja huomiointi olivat tämän opinnäytetyön toteutuksessa 

tärkeässä roolissa samoin kuin tuotetun toimintamallin kehittämisessä. Toiminnan 

toteutuksessa halusin antaa lapsille mahdollisuuden ihmetellä, pohtia ja keskustella 

kouluun liittyvistä asioita aikuisen kanssa sekä tukea tätä keskustelua ja lapsen 

ajatusprosessia toiminnallisin menetelmin.  

 

Toiminnassa pyrittiin osallistamaan lapsia toimintaan mahdollisimman paljon, kuten 

esimerkiksi antamalla mahdollisuuden asettaa oma työ tai tuotos seinälle siihen 

kohtaan kuin itse haluaa. Tällainen osallistaminen kaikkeen ryhmässä tapahtuvaan 

konkreettiseen toimintaan vahvistaa lapsen itsetuntoa sekä hänen näkemystään siitä, 
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että on kykenevä tekemään erilaisia asioita ja päättämään itse erilaisista asioista, 

kuten mihin kohtaan lappu laitetaan seinälle tai missä on teroittimen paikka tilassa, 

jotta kaikki sen löytävät. Jokaisen toimintakerran tavoitteiden ja teeman asettelussa 

asiaa pyrittiin tarkastelemaan positiivisesta ja ratkaisukeskeisestä näkökulmasta, jotta 

lapsille asiat jäisivät mieleen positiivisen kautta ja samalla vahvistaisi heidän 

itsetuntoaan. Toimintamallia hyödynnettäessä oleellista on muistaa se kenelle 

toimintaa tehdään eli lapset ja toteuttaa toimintaa osallistaen, kuunnellen, 

havainnoiden ja tukien.  

8 POHDINTA 

Opinnäytetyöni muotoutuminen oli pitkä prosessi ja alun perin ajatuksenani oli 

toteuttaa päivän mittainen tapahtuma, jolla tuetaan lasten koulun aloitusta. Ihan 

alusta asti opinnäytetyöni keskeisenä ajatuksena oli tukea lasten koulun aloitusta ja 

juuri lapsen näkökulmasta katsottuna. Itselleni haasteellisinta opinnäytetyössäni oli 

asian fokusoiminen ja rajaaminen. Omaan kokemusta suurten kokonaisuuksien 

hallinnasta ja suuri työmäärä ei ole itselleni haaste. Opinnäytetyössäni pääsin 

kehittämään itsessäni tätä rajaamisen puolta ja löysin opinnäytetyölleni selkeän 

tavoitteen ja selvitettävän asian sekä lopulta onnistuin rajamaan siitä ylimääräiset 

asiat sivuun. Opinnäytetyöprosessin aikana olen kehittänyt omaa osaamistani 

kohdentamaan huomioni yhteen asiaan ja perehtymään siihen kunnolla suurten 

linjojen sijaan. Tämän oppiminen vei kuitenkin aikaa ja on jopa harmillista, että se 

vei prosessin alusta niin paljon. Tuon ajan olisin voinut hyödyntää tehokkaammin, 

jos olisin alusta alkaen osannut fokusoida asiaa riittävästi. Vaikka prosessi itsessään 

oli monivaiheinen ja työn keskeisen sisällön hahmottaminen vei aikaa ja 

voimavaroja, olen tyytyväinen opinnäytetyöni lopputulokseen. Opponoijan merkitys 

myös korostui opinnäytetyöprosessin aikana ja koen opponoijan olevan tärkeä osa 

reflektoinnin mahdollistamista.  

 

Opinnäytetyön aikana oma ammatillisuuteni kehittyi ja minulle vahvistui ajatus siitä, 

että tulevana ammattilaisena haluan toteuttaa mahdollisimman lapsilähtöistä 

toimintaa. Olen oppinut kuulemaan ja huomioimaan lapsen ajatuksia ja mielipiteitä 
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sekä vahvistamaan sitä ryhmän toiminnassa. Omaan ammatillisuuteeni on 

vahvistunut sosiaalisten taitojen tukeminen ja lapsen rohkaiseminen harjoittamaan 

niitä arjen tilanteissa. Ammatillisuuteni on kehittynyt entistä enemmän lasta 

arvostavampaan suuntaan ja tietoiseen menetelmien valintaan. Osallisuuden portaat 

ovat opinnäytetyön aika tulleet tutuksi ja käytännön työvälineeksi tulevaisuuden 

työtehtäviin ja jopa osaksi omaa arkea. Myös käytettävien menetelmien valinnassa 

olen kehittynyt tietoisempaan ja tavoitteet huomioivaan suuntaan ja onnistuin 

toimintamallia luodessa valitsemaan käytännöllisiä ja osallistavia menetelmiä. 

Opinnäyteyöni kautta minulle vahvistui käsitys siitä, millainen varhaiskasvattaja olen 

ja millainen haluan olla sekä koen olevani valmis lähtemään työkentälle toteuttamaan 

osallistavaa toimintaa varhaiskasvatuksessa. Merkittävin oivallus, jonka 

opinnäytetyöni myötä sain, oli ymmärrys koulun aloituksen haasteista esikoululaisen 

näkökulmasta. Olen monissa eri yhteyksissä toiminut ensimmäisen ja toisen luokan 

oppilaiden kanssa ja olen ajatellut tuntevani koulun aloituksen ja sen haasteet 

lapselle. Opinnäytetyöni kuitenkin opetti minua näkemään tämän muutoksen toisesta 

näkökulmasta. Opinnäytetyöni opetti minut myös huomaamaan vanhempien 

merkityksen osana lapsen koulun aloituksessa lapsen itsensä kautta. Lasten 

haastattelu osoitti, että vanhemman ja erityisesti äidin avun puute koulussa jännittää 

lasta ja se on iso itsenäistymisen paikka lapsella. Tämä ei ole myöskään 

vanhemmalle helppo asia, kun oma pienokainen lähtee opintielle kerryttämään 

kokemuksia ilman jatkuvaa aikuisen huolenpitoa. Tässä kohden meillä 

varhaiskasvatuksen ammattilaisilla on merkittävä rooli lapsen ja hänen vanhempansa 

tukemisessa ja kannustamisessa. Tämä tukeminen ja kannustaminen eivät kuitenkaan 

tapahdu hetkessä vaan siihen tarvitaan hyvää ja luontevaa kasvatuskumppanuutta. 

Opinnäytetyöni opetti minua hahmottamaan selkeämmin 

varhaiskasvatussuunnitelmien ja esiopetussuunnitelmien merkityksen ja 

hyödyntämisen osana lastentarhanopettajan työtä. Toiminnan tavoitteellisuus on 

tärkeää, mutta on myös tärkeää, että eri toimintayksiköiden välillä on yhtäläisyyksiä 

tavoitteissa ja tehtävissä, jotta pystymme tarjoamaan lapsille yhtäläisiä lähtökohtia 

erilaisiin siirtymiin.  

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tukea lasten koulun aloitusta lasten omien ajatusten ja 

näkemysten pohjalta ja tämän tavoitteen saavuttamisessa onnistuin mielestäni hyvin. 

Käytetyt menetelmät olivat toiminnallisia ja lapsia osallistavia ja kuulevia sekä 
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lapsiryhmälle soveltuvia. Onnistuin hyödyntämään menetelmiä, joiden 

toteuttamiseen ei tarvita monia erilaisia välineitä vaan muutamilla perusvälineillä 

voidaan saada aikaan monenlaisia toimintoja. Tässä kohden on hyvä muistaa, että 

käytetyt menetelmät on valittu opinnäytetyön toimintatuokioihin osallistuneelle 

lapsiryhmälle, joten mallia hyödynnettäessä on hyvä tarkastella ryhmälle mielekkäitä 

toimintatapoja ja soveltaa suunnitelmaa tarpeen mukaan. Koulun aloituksen 

tukeminen oli opinnäytetyöni tavoite ja siihen pyrittiin vahvistamalla lasten 

sosiaalisia taitoja sekä itsetuntoa. Lasten epävarmuus itsestä ja koulusta väheni 

huomattavasti kevään aikana ja kerta kerran jälkeen lasten oli helpompi keksiä 

positiivisia asioita koulun aloitukseen liittyen. Keskeinen tekijä koulun aloituksen 

tukemisessa oli lasten omat ajatukset siitä mikä heitä jännittää tai mietityttää 

koulussa. Haastattelun avulla pääsin käsiksi lasten omaan näkemykseen asiasta ja 

huomasin heti haastattelun ensimmäisillä minuuteilla, etteivät aikaisemmat 

ajatukseni aiheesta kohdanneet lasten ajatuksia. Haastattelutilanteessa omien 

ajatusten ja näkemysten sivuun siirtäminen ei ollut helppoa, mutta onnistuin 

kuitenkin menemään lasten tasolle ja löytämään heidän kerronnastaan heille 

merkittäviä asioita. Lasten näkökulman saavuttamisesta ja lasten tarpeeseen 

vastaamisesta kertoo se, että toimintakerroilla lapset olivat aktiivisesti mukana 

toiminnassa ja lasten välinen keskustelu oli vilkasta ja pohdiskelevaa. Sain palautetta 

esiopetusryhmän henkilökunnalta myös siitä, että tuokioiden välillä lapset olivat 

käyneet keskusteluja toimintakertojen aiheista ja sisällöistä. Tämä kertoo siitä, että 

aiheet ovat olleet mielenkiintoisia ja puhuttavia sekä samaan aikaan vastanneet lasten 

tarpeisiin.  

 

Olen tyytyväinen toteutettuihin tuokioihin ja siihen, että tiivistin toimintaa yhden 

tuokion verran. Onnistuin tavoittamaan tuokioilla sellaisia asioita, jotka olivat 

lapsille tärkeitä, puhuttavia ja mieluisia. Jaoin toimintakertojen teemat puoliksi, 

jolloin kaksi ensimmäistä kertaa painottivat sosiaalisia taitoja ja kaksi viimeistä 

itsetuntoa. Tämä oli onnistunut jako, sillä loppua kohden lasten oli helpompi löytää 

vahvuuksiaan ja viimeisen kerran kollaasin tekeminen oli näin mielekkäämpää ja 

antoisampaa, kun alkuun tarkasteltiin niin sanotusti helpompia asioita. Jos kollaasia 

olisi tehty heti ensimmäisillä kerroilla, sen tekeminen olisi ollut varmasti paljon 

haasteellisempaa. Työskentely oli luontevaa aloittaa hieman etäämmältä ja yleisellä 

tasolla kavereista puhumalla kuin läheltä itseään tutkimalla ja vahvuuksia etsien. 
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Lasten itsetuntoa ja sosiaalisia taitoja vahvistettiin kaikilla toimintakerroilla, vaikka 

pääpainoina ne näkyivät eri kerroilla.  

 

Opinnäytetyössäni kehitetty malli on helppo ja yksinkertainen malli toteuttaa, mutta 

sitä voisi kehittää monella tapaa. Yksi jatkokehittämiskohde on toiminnan arviointi 

lasten kanssa. Kehitetyssä mallissa lapset arvioivat toimintaa vasta kaiken toiminnan 

jälkeen, jolloin heillä on kokonaiskuva toteutetusta toiminnasta, mutta osa tehdyistä 

asioista on jo saattanut unohtua. Arviointia voisi kuitenkin tehdä jokaisen tuokion 

päätteeksi, jolloin palaute on kohdennetumpaa ja lapset muistavat tehdyt toiminnot. 

Toimintakerrat voisi päättää esimerkiksi tunnekorttien avulla käytävään 

tunnekierrokseen, jossa lapset kertoisivat tunteesta, joka heille jäi tuokiosta ja miksi, 

tai lapset voisivat kertoa mikä oli onnistunutta ja mikä ei. Tällaisella jokaisen kerran 

päätteeksi tapahtuvalla arvioinnilla ei kuitenkaan välttämättä saavuteta 

kokonaiskuvaa tai – arviointia toteutetusta toiminnasta vaan arviointi ja palaute ovat 

kohdennetumpaa. Koulun aloitus on lapselle suuri asia ja sitä voisi käsitellä lasten 

kanssa useammankin kerran kuin neljän toteutuksen verran. Toteutuksen sisältöä voi 

myös monipuolistaa enemmän ja tuoda käyttöön esimerkiksi luovempia menetelmiä, 

kuten valokuvausta, kädentaitoja tai musiikkia. Aiheeseen voisi halutessaan liittää 

moniammatillista yhteistyötä ja pyytää esiopetusryhmään vierailulle esimerkiksi 

opettajaa tai iltapäivätoiminnan ohjaajaa. Moniammatillisessa yhteistyössä voisi 

hyödyntää järjestökentän edustajia esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeluliittoa, 

josta löytyy monenlaista osaamista lasten hyvinvointiin liittyen taikka Suomen 

Punaista Ristiä, josta löytyy osaamista muun muassa ystävyydestä.  

 

Toimintaa voidaan siis kehittää monella tapaa ja tuoda käyttöön monenlaisia 

menetelmiä, mutta erityisen tärkeää on kuitenkin kuulla lapsia ja tarkastella asiaa 

heidän ajatustensa kautta. Tällöin lapsi saa kokemuksen, että hänen tunteensa ja 

kokemuksensa ovat merkityksellisiä ja että aikuinen tukee häntä tässä jännittävässä 

uudessa elämänvaiheessa. Mikäli asian käsittelyyn saadaan lasten vanhemmat jollain 

tapaa yhdistetyksi tai osallisiksi, on se samalla myös tukea koko perheelle ja 

vanhemmat saattaisivat saada itselleen työkaluja ja menetelmiä lapsensa tukemiseen 

koulun aloituksessa. Tässä opinnäytetyössä huomioidaan lasten vanhemmat ja heille 

tarjottava tuki opinnäytetyöseminaarin muodossa. Opinnäytetyöseminaariin 

kutsutaan päiväkodin henkilökunnan lisäksi lasten vanhemmat sekä seuraavana 
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lukuvuonna esiopetukseen osallistuvien lasten vanhemmat. Seminaarissa esitellään 

opinnäytetyön keskeisimmät seikat ja toteutettu toiminta, josta vanhemmat voivat 

ottaa itselleen käyttöön työvälineitä asian käsittelyyn.  

 

Tulevaisuudessa toimintamallia voidaan käyttää itsessään sosiaalisten taitojen ja 

itsetunnon vahvistamiseksi esiopetusryhmissä, mutta sitä voidaan soveltaa myös 

nuoremmille lapsille, kuten 4-5 –vuotiaille, käsittelemään kaverisuhteita sekä 

jännityksen aiheita, johonkin muuhun aiheeseen liittyen kuin koulu. Nuoremmille 

lapsille sovellettaessa on hyvä muistaa toimintojen toteutuksessa lasten taitotason 

huomiointi. Toimintakertoja voidaan ottaa käyttöön kokonaisuutena, jolloin mallista 

hyödynnetään kaikkia toimintakertoja sekä arviointia tai siitä voidaan ottaa käyttöön 

vain osia ja toteuttaa vain yksi tai kaksi toimintakertaa. Toimintakertoja voidaan 

käyttää erikseen, sillä ne eivät ole toisiinsa sidottuja eivätkä ole kovin riippuvaisia 

toisistaan lukuun ottamatta kolmannella toimintakerralla valmisteltua omaa kuvaa. 

Toimintamallia voidaan hyödyntää itsenäisesti omana toimintana tai se voidaan 

liittää muuhun esiopetukseen täydentämään tai tukemaan muuta käytössä olevaa 

materiaalia. Olisi hienoa, jos toimintamallin luomisprosessia saataisiin myös 

käyttöön ja esiopetuksen kentällä lasten koulun aloitusta tuettaisiin juuri kyseisen 

lapsiryhmän ajatuksiin pohjautuen. Haastattelulomake ei itsessään kuulu 

toimintamalliin, vaan on siitä erillinen osa, sillä haastattelua tehtäessä kulloisenkin 

lapsiryhmän vastaukset eivät välttämättä kerro samoista tuen tarpeista kuin tässä 

opinnäytetyössä. Malli perustuu Koivulan esiopetusryhmän lasten ajatuksiin, joten se 

ei suoranaisesti vastaa kaikkien esiopetusikäisten lasten ajatuksia, mutta uskon lasten 

ajatusten olevan pitkälti samansuuntaisia myös muissa esiopetusryhmissä. 

Merkittävin oivallus opinnäytetyötä tehdessäni oli ymmärrys, kuinka merkittävä ja 

iso muutos koulun aloitus lapselle itselleen on.  
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LIITE 1 

 

 

MÄ OON KOHTA KOULULAINEN! 

 

 

 

 

 

TOIMINTAMALLI LASTEN KOULUN 

ALOITUKSEN TUKEMISEEN  



 

 

 

Toimintamalli lasten koulun aloituksen tukemiseen 

Tämän toimintamallin on luonut Satakunnan ammattikorkeakoulun 

sosionomiopiskelija Nina Fisk osana opinnäytetyötään. Mallia 

voidaan hyödyntää esiopetusikäisten lasten koulun aloituksen 

tukemiseen. Toimintamalli keskittyy lasten sosiaalisten taitojen 

sekä itsetunnon vahvistamiseen, ja siinä vaikuttavat vahvasti 

lasten omat ajatukset koulun aloituksesta. Toimintamalli koostuu 

neljästä noin 30 minuutin mittaisesta toimintakerrasta 

ohjeistuksineen sekä toiminnan arvioinnista. 

 

 

1. Toimintakerta: Ryhmätoiminnan aloittaminen 

ja hyvän kaverin ominaisuudet 

 

Tavoite: Lapsi tunnistaa hyvä kaverin ominaisuuksia ja peilaa niitä 

itseensä 

Tarvikkeet: Kynä, paperia, pallo, vahvuuskortit, sinitarra tai teippi 

 

Toiminta: Ryhmätoiminta aloitetaan tutustumalla ryhmän 

toimijoihin käymällä läpi nimikierros, jossa jokainen osallistuja 

kertoo oman nimensä, jonkin itselle tärkeän asian sekä tietääkö jo 

mihin kouluun syksyllä suuntaa. Nimikierroksen jälkeen lapset 

luovat yhdessä ryhmätoiminnalle säännöt, jotka ohjaaja kirjaa, 

kuten lapset ne esittävät. Ohjaaja huolehtii sääntöjen näkyvillä 

olon kaikilla toimintakerroilla, jotta niihin voidaan tarvittaessa 

palata. Varsinaisessa toiminnassa leikitään Hyvä ystävä on –leikkiä 

sekä pohditaan hyvä ystävän ominaisuuksia Millainen on hyvä 

ystävä –työskentelyllä. Lopuksi annetaan lapsille mahdollisuus 



 

 

 

esittää kysymyksiä tai kertoa ajatuksistaan, joita tuokiolla heräsi 

sekä aivan lopuksi kiitetään yhteisestä hetkestä. 

 

Hyvä ystävä on –leikki: Leikkiä leikitään kuten Laiva on lastattu –

leikkiä eli leikkijät asettuvat rinkiin ja yhdellä on pallo kädessä, 

jolloin hän aloittaa leikin. Leikin aloittaja aloittaa sanomalla ”Hyvä 

ystävä on” ja lisää siihen ominaisuuden, joka on hänen mielestään 

hyvän ystävän ominaisuus sekä heittää pallon jollekulle toiselle 

leikkijälle. Pallon saanut leikkijä jatkaa leikkiä samalla tapaa 

sanomalla ”Hyvä ystävä on” ja lisää toisen ominaisuuden ja heittää 

edelleen seuraavalle leikkijälle. Leikkiä voidaan jatkaa, kunnes 

leikkijät eivät enää keksi uusia ominaisuuksia. Ohjaajan tulee 

huolehtia, että jokainen leikkijä pääsee osalliseksi leikkiä ja saa 

oman vuoron kertoa oman lisäyksen hyvän ystävän ominaisuuksiin.  

 

Millainen on hyvä ystävä: Käydään lasten kanssa keskustelua Hyvä 

ystävä on –leikissä esille nousseista ominaisuuksista ja kirjataan 

niitä paperinpaloille, jotka laitetaan seinälle kaikkien nähtäväksi. 

Lapuille voidaan kirjoittaa keskustelussa esille tulevia 

ominaisuuksia sekä poimia niitä leikitystä leikistä. Mikäli 

ominaisuuksien keksiminen tuntuu haastavalta, voidaan lasten 

nähtäville asettaa vahvuuskortteja, joista lapset voivat poimia hyvä 

ystävän ominaisuuksia. Työskentelyssä käytettiin Dinot osaavat – 

vahvuuskortteja, mutta myös muita lapsille soveltuvia 

vahvuuskortteja voidaan käyttää. Kun ominaisuuksia on lasten 

mielestä riittävästi, ne käydään yhdessä läpi siten, että ohjaaja 

kertoo ominaisuuden ja lapset saavat halutessaan kertoa 

omaavatko itse kyseisen ominaisuuden peukuttamalla kyseisen 

ominaisuuden kohdalla. Peukuttamisessa lapsi nostaa peukalon 



 

 

 

ylös, jos kokee omaavansa kyseisen ominaisuuden ja halutessaan 

saa kertoa siitä myös sanallisesti.  

Huomioitavaa: Anna lasten kertoa juuri sellaisia asioita, jotka he 

kokevat tärkeiksi ja kirjaa ne paperille juuri siten, kuin lapsi sen 

kertoo. Anna lapsille mahdollisuus osallistua toiminnan toteutuksen 

organisointiin esimerkiksi laittamalla laput seinille tai järjestämällä 

tilaa leikille. Vahvuuskortteja käytettäessä ne on hyvä käydä läpi, 

jotta lapset tietävät mitä kortissa lukee, mikäli kortissa on tekstiä. 

Kuvallisissa korteissa lapset voivat yhdessä miettiä mitä kortti 

kuvastaa.  

 

 

2. Toimintakerta: Yhdessä tekeminen ja minä 

hyvänä kaverina 

Tavoite: lapsi tunnistaa omat vahvuutensa kaverina ja osaa ottaa 

muut huomioon toiminnassaan 

Tarvikkeet: Tietokone, YLE:n ja MLL:n Muumien malliin –

materiaalin Kaikki otetaan mukaan –video sekä kysymyspatteri, 

vahvuuskortit, litteitä tyynyjä 

 

Toiminta: Aloitetaan toiminta kerääntymällä yhteen ja käymällä 

kuulumiskierros sekä virittäydytään toimintakertaan siten, että 

ohjaaja kertoo tuokion teeman. Katsotaan Muumien malliin –

materiaalin Kaikki otetaan mukaan –video ja keskustellaan siitä 

materiaalin kysymyspatterin mukaisesti. Videon ja sen purun 

jälkeen pohditaan omia kaveritaitoja Minä kaverina –työskentelyllä 

sekä lopuksi leikitään Jäälautta –leikkiä. Toimintakerran päätteeksi 

annetaan lapsille tilaisuus esittää kysymyksiä tai kertoa 



 

 

 

ajatuksistaan, jotka ovat toiminnan kautta heränneet sekä 

kiitetään yhteisestä hetkestä. 

 

Muumien malliin, Kaikki otetaan mukaan: Video ja muu materiaali 

löytyvät MLL:n verkkosivuilta, www.mll.fi.  

Kysymyspatteri: Mitä tapahtui? Kuka käyttäytyi mielestäsi 

oikeudenmukaisesti? Entä epäreilusti? Miksi? Onko sinulle joskus 

käynyt samalla tavalla? Miltä se sinusta tuntui? Miten voi tietää, 

mitä hiljainen kaveri haluaa leikkiä? Miten leikkiä voisi muuttaa 

niin, että se sopii pienemmillekin lapsille? 

 

Minä kaverina: Asetutaan rinkiin, jonka keskelle asetetaan 

vahvuuskortteja ja ne käydään kaikki huolella läpi, mitä kussakin 

kortissa lukee ja tarvittaessa ne kerrataan. Kukin lapsista saa valita 

korteista yhden, joka kuvastaa itseä ja sitä, miksi minä olen hyvä 

kaveri tai mitä minä osaan hyvänä kaverina. Kun kaikki lapset ovat 

tehneet valintansa, jokainen saa vuorollansa kertoa, miksi valitsi 

kyseisen kortin ja miksi hän on hyvä kaveri tai mitä osaa hyvänä 

kaverina. Kierroksen jälkeen ohjaaja voi koota osaamiset yhteen ja 

kertoa kuinka osaavia lapset ovat. 

 

Jäälautta –leikki: Toimintakerran lopuksi leikitään Jäälautta –leikki, 

jossa jokaisella on aluksi oma tyyny, jonka päällä seisoo ja kaikki 

tyynyt asetetaan ryppääksi yhteen, jotta lapset seisovat ryhmänä 

tyynyillänsä. Lapsille kerrotaan, että he ovat jäälautalla keskellä 

merta ja ohjaaja on lämmin merivesi, joka sulattaa lauttaa 

pikkuhiljaa ja lasten tulisi parhaansa mukaan pitää toisistaan kiinni, 

jotta kaikki pysyvät kyydissä, kun ohjaaja poistaa aina yhden 

tyynyn kerrallaan ”jäälautasta”. Lapset koettavat siis kaikki pysyä 



 

 

 

jäljellä olevilla tyynyillä ja katsotaan kuinka pieneen tilaan lapset 

mahtuvat. Leikki päättyy, kun joku tipahtaa jäälautalta, joten 

lasten tulisi pitää huolta toisistaan, jotta leikki jatkuu 

mahdollisimman pitkään.  

Huomioitavaa: Anna lapsen kertoa omasta osaamisestaan juuri niin 

kuin hän itse haluaa. Mikäli lapsi ei osaa kertoa vahvuuksistaan 

kaverina, koeta löytää lapsen vahvuus ja kerro hänellä missä itsesi 

mielestä lapsi on hyvä tai pyydä muita lapsia kertoaan, miksi 

kyseinen lapsi on heille hyvä kaveri. Jos lapsi ei halua kertoa 

itsestään sanallisesti, hän voi myös osoittaa sormellaan 

vahvuuskorttia ja kertoa nyökkäyksin, mitä osaa.  

 

3. Toimintakerta: Minä osaan ja uskallan 

 

Tavoite: lapsen luottamus omaan itseen vahvistuu ja hän saa 

rohkeutta kohdata jännittäviäkin asioita 

Tarvikkeet: Värikynät, paperia, roskakori  

 

Toiminta: Toiminnan aluksi käydään kuulumiskierros ja 

virittäydytään toimintaa siten, että ohjaaja kertoo tapaamisen 

teeman. Ryhmä jaetaan kahteen osaan ja toinen osa saa 

tehtäväksi piirtää oman kuvansa paperille ja toinen osa ryhmästä 

pohtii ohjaajan kanssa itselle jännittäviä ja mahdollisesti pelottavia 

asioita koulussa. Jännittävien asioiden käsittelyn jälkeen pohditaan, 

missä kukin on hyvä. Jälleen toiminnan lopuksi lapsille annetaan 

mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kertoa ajatuksistaan, jotka 

toiminnan kautta heräsivät. Aivan lopuksi kiitetään ryhmää 

yhteisestä hetkestä.   

 



 

 

 

Oman kuvan piirtäminen: Puolet ryhmästä aloittaa toiminnan oman 

kuvan piirtämisellä paperille. Kuvaa hyödynnetään seuraavalla 

kerralla ja näin säästetään aikaa seuraavan kerran toiminnassa.  

 

Omat jännityksen aiheet: Lapset kertovat omia jännityksen ja 

mahdollisia pelon aiheita koulussa, ohjaaja auttaa niiden 

kirjaamisessa paperille. Jokaiselle lapselle kirjataan hänen omat 

jännityksen kohteensa eikä hänen tarvitse sitä näyttää koko 

ryhmälle ellei itse halua. Asian voi kertoa ohjaajalle myös korvaan 

kuiskaamalla, jotteivät muut kuule. Kun ensimmäiselle osalle asiat 

on kirjattu lapuille ja ne ovat tallessa lapsella itsellään siten, 

etteivät muut pääse niihin käsiksi, vaihdetaan ryhmien toimintaa 

siten, että oman kuvan piirtäjät tulevat kirjaamaan omia 

jännityksen kohteita ja päinvastoin. Kun kaikilla on lapuilla omat 

jännityksen kohteet, kokoonnutaan yhteen rinkiin ja kerrotaan, 

että jokaisella on oma jännityksen aiheensa paperilla ja jos haluaa, 

sen saa kertoa muille, mutta se ei ole välttämätöntä. Kun 

halukkaat ovat asiansa kertoneet, kerrotaan kaikille yhteisesti, että 

nyt jännitykset ja muut ikävät asiat poistetaan mielestä ja 

heitetään roskiin, jonka jälkeen jokainen saa rypistää ja repiä 

paperin niin pieneksi kuin haluaa ja heittää roskiin. Lopuksi 

kerrotaan, että ne jännityksen aiheet ovat nyt poistettu ja ohjaaja 

hävittää laput ja kukaan ei pääse niitä enää lukemaan tai 

roskiksesta kaivamaan. 

 

 

Mitä osaan: Viimeisenä toimintana lapset saavat kertoa, miksi ovat 

hyviä koululaisia ja mitä osaavat koulussa. Tarkoituksena on luoda 

positiivinen ilmapiiri kaiken jännittävän asian jälkeen. Kun jokainen 

lapsi on kertonut mitä koulussa osaa ja missä on hyvä, ohjaaja 



 

 

 

kokoaa osaamiset yhteen ja rohkaisee lapsia näkemään, miten 

paljon erilaisia taitoja ryhmästä löytyy.  

 

 

Huomioitavaa: Ohjaaja hävittää roskiin heitetyt laput 

asianmukaisesti, jotta kukaan ei pääse niitä jälkeenpäin roskiksesta 

kaivamaan. Omien vahvuuksien löytämisessä on tärkeää, että 

jokainen saa kertoa juuri sen asian, jossa on omasta mielestään 

hyvä ja että ohjaaja kannustaa lasta itse keksimään missä on 

hyvä. Ohjaajan on hyvä myös kannustaa lapsia ja auttaa heitä 

näkemään, kuinka paljon erilaista osaamista ryhmästä löytyy.  

 

 

4. Toimintakerta: Minä koululaisena 

 

Tavoite: Lapsi tunnistaa vahvuuksiaan ja hänen itsetuntonsa 

vahvistuu  

Tarvikkeet: Värikynät, A3 paperia, sakset, liima, vahvuuskortit, 

lorupussi 

 

Toiminta: Toimintakerta aloitetaan käymällä kuulumiskierros sekä 

virittäydytään toimintaan ohjaajan kertoessa toiminnan teeman. 

Työskentely aloitetaan omien vahvuuksien kollaasin tekemisellä, 

jonka jälkeen siirrytään yhteiseen rinkiin purkamaan töitä 

lorupussin avustuksella. Töiden purkamisen lomassa lapset antavat 

vertaispalautetta toisilleen ja näin rohkaisevat toisiaan. Töiden 

purun jälkeen ohjaaja kokoaa tuokion yhteen ja rohkaisee lapsia 

luottamaan omaan osaamiseen niin koulussa kuin muuallakin. 



 

 

 

Jälleen toiminnan lopuksi lapsille annetaan mahdollisuus esittää 

kysymyksiä ja kertoa ajatuksistaan, jotka toiminnan kautta 

heräsivät. Aivan lopuksi kiitetään ryhmää yhteisestä hetkestä.   

 

Omien vahvuuksien kollaasi: Kolmannella tuokiolla piirretty oma 

kuva liimataan isommalle paperille ja sen ympärille kerätään omia 

vahvuuksia kirjoittamalla ja piirtämällä. Tarkoituksena on, että 

lapsi tunnistaa omia vahvuuksiaan koululaisena. Vahvuuskortit 

toimivat tukena ja apuna, jos vahvuuksien nimeäminen tuntuu 

haastavalta. Lapset voivat myös tukea ja auttaa toinen toisiaan 

vahvuuksien nimeämisessä.  

Lorupussi: Ryhmäläiset asettuvat piiriin ja ohjaajalla on kädessä 

lorupussi, jossa on kunkin ryhmäläisen nimi. Ohjaaja kertoo, että 

vuorollaan jokainen saa nostaa pussista nimen ja se, kenen nimi 

pussista nousee saa kertoa omasta kollaasistaan ja omista 

vahvuuksistaan sekä osaamisestaan. Lisäksi tässä kohtaa ohjaaja 

kertoo, että kun vuorollansa on kertonut omasta osaamisestaan, 

muut kertovat hänestä vähintään kaksi asiaa, joita hän osaa 

muiden mielestä hyvin. Kun kyseinen lapsi on kertonut 

osaamisestaan itse sekä muut ovat kertoneet hänelle hänen 

osaamisestaan, nostetaan lorupussista seuraavan lapsen nimi. 

Jokaisella on siis oma vuoro kertoa itse ja kuulla muilta 

osaamisestaan. Lorupussista nimen nostamiseen voi käyttää 

erilaisia loruja, mutta tässä työskentelyssä käytettiin 

seuraavanlaista lorua: ”Kuka saa, kuka saa lorupussiin kurkistaa? 

Tillintallin tömpsis! Nina saa, Nina saa, lorupussiin kurkistaa.” 

Huomioitavaa: Ohjaajan on tärkeää huomioida, että jokainen 

löytää itselleen vahvuuksia kollaasiin ja tukee siinä lasta. Lorupussi 

–leikissä ohjaajan on hyvä huolehtia, että jokainen saa kerto itse, 

mitä osaa ja että muiden kertomat osaamiset ovat lasta 



 

 

 

kannustavia ja positiivisia. Toimintakerran päätteeksi on hyvä 

myös koota toiminnot yhteen ja kertoa lapsille, mitä tehtiin sekä 

kannustaa lapsia myöhemmin palaamaan kollaasiinsa ja 

luottamaan omaan osaamiseen. Koska kyseessä on viimeinen 

toimintakerta, on lapsille hyvä antaa myös aikaa kysyä kouluun 

liittyvistä asioista sekä rohkaista heitä koulutielle. 



 

 

 

Arviointi 

Tavoite: Arvioida toteutetun toiminnan onnistumista 

Tarvikkeet: Kynä, paperia, tunnekortit 

Toiminta: Ohjaaja kysyy lapsilta kolme kysymystä, joihin lapset 

saavat valita esille astetuista tunnekorteista sellaisen kortin, joka 

kuvastaa tunnetta kysymykseen liittyen. Jokainen lapsi vuorollaan 

kertoo, minkä kortin valitsi ja miksi. Tarvittaessa lapsilta voidaan 

kysyä tarkentavia kysymyksiä, mikäli ne eivät lapsen kerronnasta 

käy ilmi.  

 

Kysymykset: 

1. Miltä sinusta nyt tuntuu? 

 

 

2. Miltä toiminta ryhmässä tuntui? 

 

 

- Mistä pidit toiminnassa? 

 

 

 

- Mistä et pitänyt toiminnassa? 

 

 

 

3. Miltä kouluun meno nyt tuntuu? 

 

 

- Oliko toiminnasta apua tai opitko jotain uutta? 

  



 

 

 

LIITE 2 

LASTEN TEEMAHAASTATTELU 

 

1. Teema: Koulu 

- Kertokaa jotain koulussa 

 

 

 

 

 

 

2. Teema: Jännittävät ja mietityttävät asiat koulussa 

- Kertokaa asioita, jotka teitä jännittävät tai mietityttävät koulussa 

 

 

 

 

 

 

3. Teema: uudet ihmiset koulussa 

- Kertokaa uusista ihmisistä koulussa, kertokaa muista oppilaista, 

opettajista ja muista aikuisista 



 

 

 

LIITE 3 

Hyvä huoltaja! 

Olen Nina Fisk ja opiskelen Satakunnan ammattikorkeakoulussa sosionomiksi. 

Tarkoituksenani on valmistua ensi syksynä ja opinnäytetyöni teen kevään 2016 aikana. 

Opinnäytetyöni teen yhteistyössä Koivulan päiväkodin Perhoset esiopetusryhmän kanssa ja 

aiheeni on esikoululaisten lasten sosiaalisten taitojen vahvistaminen koulun 

aloituksen tukena. Opinnäytetyön tavoitteena on tukea esikoululaisten lasten 

koulunaloitusta vahvistamalla heidän sosiaalisia taitojaan. Opinnäytetyöstä kirjoitettava 

raportti on julkinen.  

Tarkoituksenani on toteuttaa esiopetusryhmän kanssa viisi (5) toiminnallista tapaamiskertaa, 

joilla vahvistamme lasten sosiaalisia taitoja. Näiden tapaamisten sisällöt pohjautuvat osaksi 

ryhmän henkilökunnan näkemykseen siitä, millaisia sosiaalisia taitoja ryhmän lapset 

tarvitsevat. Suurin vaikuttava tekijä toiminnan sisällöissä ja teemoissa on kuitenkin lasten 

näkemykset ja ajatukset koulun aloittamisesta ja siitä, mikä heitä siinä jännittää. 

Opinnäytetyöni pyrkii vastaamaan ryhmän lasten tarpeisiin ja vahvistamaan sellaisia 

sosiaalisia taitoja, joihin lapset kokevat tarvitsevansa tukea. Ennen näitä viittä tapaamista 

kerään lapsilta tietoa, millaisiin asioihin he kokevat tarvitsevansa tukea ja kevään päätteeksi 

kerään ryhmältä vielä tietoa tapaamisten onnistuneisuudesta. 

Lapsilta kerättävät tiedot eivät sisällä henkilötietoja. Lasten antamia kommentteja, ajatuksia 

tai muita esille tuomia arkaluontoisia asioita ei henkilöidä. Lasten henkilöllisyys tai 

henkilökohtaiset asiat eivät tule opinnäytetyössä esiin. Lapsenne voi osallistua 

toimintaan suostumuksellanne.  

Pyydän teitä ystävällisesti täyttämään tämän kirjeen alaosan ja palauttamaan 

esiopetusryhmän henkilökunnalle 15.2. mennessä. 

Mikäli teille herää kysyttävää tai haluatte muutoin tiedustella opinnäytetyöstäni, vastaan 

mielelläni kysymyksiin.  

Terveisin Nina Fisk 

nina.fisk@student.samk.fi 

 

 

Lapsen nimi___________________________________________________ 

Lapseni saa osallistua Esikoululaisten lasten sosiaalisten taitojen vahvistaminen 

koulun aloituksen tukena opinnäytetyön toteutukseen: 

Kyllä  Ei  

Lapsen tekemiä tuotoksia, esimerkiksi piirustuksia, saa käyttää nimettöminä osana 

opinnäytetyöraportin havainnollistamista?  

Kyllä  Ei  

 

_______________________________________ 

mailto:nina.fisk@student.samk.fi


 

 

 

Huoltajan allekirjoitus 


