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yksityinen päiväkoti Taikapuisto Haapavedellä.  
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nittelusta toimeksiantajan päiväkotiin. Työntekijöiden haastattelu oli alkukartoitus seikkailukasvatuksen suunnitte-
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 JOHDANTO 

 

Sosiaaliset taidot ovat lapselle tärkeitä ryhmässä toimimisen onnistumiseksi. Taitojen puuttuminen 

voi tehdä ryhmätoiminnan lapselle hyvin stressaavaksi ja väsyttäväksi. Usein näitä taitoja päästään 

kokeilemaan ensimmäisen kerran varhaiskasvatuksen piiriin tullessa. Taitojen puuttuminen voi myös 

vaikuttaa lapsen käyttäytymiseen arjen toiminnoissa (HYKS Lastenneurologia Neuropsykologit 2013, 

1). Tällä hetkellä päiväkodeissa ollaan huolissaan suurien ja äänekkäiden ryhmäkokojen vaikutukses-

ta lasten sekä fyysiselle että psyykkiselle kehitykselle. Lapset viettävät pitkiä päiviä samoissa tiloissa 

monen muun lapsen kanssa, mikä nostaa lasten stressi- ja väsymystasoja. Stressi ja väsymys puo-

lestaan vaikuttavat lasten oppimiseen sekä sosiaaliseen käyttäytymiseen. (Super 2018.)  

 

Seikkailukasvatus pyrkii varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa tukemaan lasten elämyksellistä ja 

kokemuksellista oppimista. Seikkailukasvatuksen tarkoitus on tuoda vaihtelua sisätiloissa tapahtuval-

le ohjaukselle ja opetukselle sekä tukea myös vilkkaampien ja keskittymiskyvyiltään eri tasoisten las-

ten oppimista. Mielekäs oppiminen tarjoaa lapsille paremman mahdollisuuden onnistumisen koke-

muksiin verrattuna lasta stressaavaan tilanteeseen. Seikkailukasvatuksen tavoitteena on tiedollisten, 

motoristen, sosiaalisten sekä emotionaalisten taitojen yhdistäminen sekä lapsen itsetunnon kehitty-

minen taitojen kautta. (Kokljuschkin 1999, 35.)  

 

Onnistumisen kokemukset ja mielekäs pohja oppimiselle tukevat myös myöhempää oppimista esi-

merkiksi koulussa. Seppo Karppinen (2005) kokeili seikkailukasvatusta ja elämyspedagogiikkaa pe-

ruskoulun luokassa, jonka oppilaat oli luokiteltu ”yleiseen opetukseen sopimattomiksi”. Kokeilun tu-

loksena oppilaiden motivaatio opiskeluun kasvoi, he kokivat kehittyneensä omana itsenään sekä 

vuorovaikutus- ja sosiaalisissa suhteissa. Samankaltaisia tuloksia ovat saaneet myös Marttila (2010) 

tutkielmassaan Oppimisen ilo löytyy luonnosta – seikkailu- ja elämyspedagoginen luontoliikunta op-

pimisen tukena sekä Paljakka (2002) tutkielmassaan Seikkaillen elämän syrjästä kiinni – näkökulmia 

seitsemään syrjäytymistä ehkäisevään seikkailuprojektiin. Seikkailukasvatuksen piirteiden käyttämi-

nen jo varhaiskasvatuksessa voisi toimia ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä ennen ongelmien il-

maantumista esimerkiksi koulumaailmassa. 

 

Seikkailukasvatuksen tavoitteena on edistää jokaisen lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä, 

joten se vastaa varhaiskasvatuslain määrittämiin tavoitteisiin varhaiskasvatuksessa (1973, § 2a). 

Tarjoamalla vaihtoehtoisia oppimisen mahdollisuuksia seikkailukasvatus tukee kaikkien lasten oppi-

misen edellytyksiä ja tasa-arvoisuutta.  Luonnon hyödyntäminen toiminnassa laajentaa oppimisym-

päristöjä ja kannustaa mielikuvituksen käyttöön tukien samalla terveellisiä, turvallisia ja liikunnallisia 

elämäntapoja. Nuorena saatu positiivinen kokemus liikunnasta ja luonnosta kannustaa jatkamaan 

toimintaa myös lapsen kasvaessa ja aikuistuessa.  

 

Kiinnostus aiheeseen heräsi Moninaisuus ja monikulttuurisuus sosiaalialla -opintojakson projek-

tiopinnoissa. Kurssilla toteutimme kolmen opiskelijan ryhmässä seikkailukasvatusta päiväkodilla, jolle 

toiminta oli jo entuudestaan tuttua. Koin toiminnan mielenkiintoisena sekä hyödyllisenä ja ajatus sen 

soveltamisesta muihin päiväkoteihin alkoi kehittyä.  
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Projektin innoittamana teen opinnäytetyönäni toiminnallisen kehittämistyön, jonka toimeksiantajana 

on Pilke Taikapuisto. Tutkimustehtävänäni on siis kehittää seikkailukasvatusta hyödyntävä toiminta-

malli päiväkodin käyttöön. Välillisenä tavoitteena on herättää lapsissa oppimisen ilo, jonka toivon 

jatkuvan aina esikouluun ja peruskouluun saakka. Lisäksi haluan tarjota lapsille erilaisia kokemuksia 

ja elämyksiä, joiden avulla he voivat kehittää itseään. Seikkailkasvatuksessa on tarkoitus antaa on-

nistumisen kokemuksia, merkityksellisiä elämyksiä sekä oppimista kokemalla ja itse tekemällä. Sitä 

kautta tavoitteena on myönteisen minäkuvan rakentaminen, itsetunnon vahvistaminen ja kokonais-

valtainen kehittyminen. Opinnäytetyön tuotoksena syntyi satukirja. 

 

Seikkailukasvatuksen avulla opetusta ja oppimista siirretään luontoon keskittyen seikkailukasvatuk-

sen syrjäytymistä ennaltaehkäisevään luonteeseen. Seikkailukasvatusta voisi toteuttaa yksilöillekin, 

mutta tässä opinnäytetyössä keskitytään ryhmässä toimimiseen. Tarkoituksena on tukea ryhmän yh-

teistyötaitoja ja vuorovaikutussuhteiden kehittymistä. Luontokasvatus on myös helppo yhdistää 

seikkailulliseen toimintaan, jolloin voidaan kehittää lapsen kestävän kehityksen ajattelua ja opettaa 

häntä elämään yhteistyössä luonnon kanssa. Lapsilähtöinen ajattelutapa turvaa lasten osallisuuden 

ja mahdollisuuden vaikuttaa seikkailun etenemiseen sekä sen ohessa opittuihin asioihin.   
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 PILKE PÄIVÄKOTI TAIKAPUISTO 

 

Päiväkoti Taikapuisto on Haapavedellä toimiva yksityinen päiväkoti, joka tarjoaa musiikki- ja liikun-

tapainotteista varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Päiväkoti tukee lapsia monipuoliseen harrastamiseen 

tarjoamalla mahdollisuuden kokeilla eri liikuntalajeja, ratsastusta ja muskaritoimintaa. Taikapuistossa 

toimii kaksi päivähoitoryhmää, joissa molemmissa on yksi lastentarhanopettaja sekä kaksi lastenhoi-

tajaa. Sen lisäksi Taikapuistossa järjestetään esiopetusta yhdessä ryhmässä ja iltapäiväkerho toimii 

esiopetuksen jälkeen. Päivähoitoryhmistä toinen on alle 3-vuotiaille ja toinen yli 3-vuotiaille lapsille. 

Vakituisten päivähoitopaikkojen lisäksi Taikapuistoon on mahdollisuus saada virikepaikkoja eli osa-

aikaista hoitoa. Virikepaikkoja voidaan hyödyntää jos perheessä on tarvetta tilapäiselle lasten hoidol-

le tai jos lasta hoidetaan pääsääntöisesti kotona, mutta hän tarvitsee lisää virikkeitä. (Päiväkoti Tai-

kapuisto s.a.)  

 

Liikuntaa päiväkodilla pääsee harrastamaan monipuolisesti eri ympäristöissä. Päiväkodilla on mah-

dollisuus käyttää urheilukenttää, liikuntahallia sekä talvisin ulkojäätä ja lähelle tehtyjä latuja. Niiden 

lisäksi ratsastamassa käy talosta yksi ryhmä viikossa. Muskaritoimintaa tulee ohjaamaan päiväkodille 

ulkopuolinen henkilö musiikkiopistolta kerran viikossa. 

 

Taikapuiston omistus siirtyi yksityiseltä omistajalta Pilke päiväkodit Oy:lle elokuussa 2017. Pilkkeen 

omistajana ovat Palvelurahasto I Ky sekä yksityishenkilöitä. Yrityksellä on noin 80 päiväkotia ympäri 

Suomea ja määrä kasvaa koko ajan. Suomalaisen työn liitto on myöntänyt yritykselle Avainlippu-

tunnuksen tunnustuksena Suomessa tuotetusta sekä työllistävästä palvelusta. Inspecta Sertifiointi 

Oy on todennut organisaation laatujärjestelmän täyttävän ISO 9001:2015-standardin. (Pilke päivä-

kodit Oy s.a.a.) Se arvioi laadunhallintaa asiakaskeskeisyyden, johtajuuden, ihmisten täysipainoisen 

osallistumisen, prosessimaisen toimintamallin, parantamisen, näyttöön perustuvan päätöksenteon 

sekä suhteiden hallinnan kautta (SFS s.a.).  

 

Pilke päiväkotien toiminta-ajatukseen kuuluvat monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut valtakunnalli-

sesti, laadukas varhaiskasvatus sekä kasvatuskumppanuus päiväkodin ja kodin välillä. Toiminta-

ajatusta vahvistetaan kokonaisvaltaisen turvallisuuden, suvaitsevaisuuden, osallisuuden, myöntei-

syyden sekä innovatiivisuuden arvojen kautta. (Pilke päiväkodit Oy s.a.b) 

 

Pyysin päiväkoti Taikapuistoa toimeksiantajaksi opinnäytetyöhöni. Sovimme päiväkodin kanssa pe-

dagogisesta harjoittelustani keväällä 2017. Saatuani innostuksen seikkailukasvatukseen, päätin ky-

syä päiväkodin kiinnostusta ryhtyä opinnäytetyölleni toimeksiantajaksi. Heistä seikkailukasvatus kuu-

losti hyvältä, joten he suostuivat mielellään mukaan työhön. Opinnäytetyöhöni osallistuu 4–5-

vuotiaiden ryhmä, jossa on yhteensä kahdeksan lasta. Kaikki eivät kuitenkaan ole paikalla päivittäin, 

sillä osalla lapsista on hoitoa vain kolmena päivänä viikossa. Seikkailuun osallistuvia lapsia on päiväs-

tä riippuen 4–8.   
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 LAPSILÄHTÖISYYS VARHAISKASVATUKSESSA 

 

Varhaiskasvatus käsittää kaiken lapselle tarjotun suunnitelmallisen ja tavoitteellisen kasvatuksen, 

opetuksen ja hoidon muodostamat kokonaisuudet, jossa pedagogiikka painottuu (varhaiskasvatusla-

ki 1973, § 1). Tämä opinnäytetyö toteutetaan päiväkotiympäristössä, joten keskityn varhaiskasva-

tuksen järjestämiseen sille varatussa tilassa eli päiväkodissa.  

 

Päiväkodin henkilöstön on laadittava yhteistyössä lapsen ja tämän vanhempien kanssa lapselle hen-

kilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, joka lapsen kasvatuksen, hoidon ja opetuksen järjestä-

mistä. Suunnitelmaan kirjataan tavoitteet lapsen keitykselle, oppimiselle ja hyvinvoinnille sekä toi-

menpiteet näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. (Varhaiskasvatuslaki 1973, § 7a.) Lapsen osallistu-

minen ja mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihinsa päiväkodissa pitää turvata. Jo varhaiskasvatus-

suunnitelmaa laadittaessa on kuultava ja otettava huomioon lapsen mielipiteet ja toiveet. Näin 

suunnitelmasta pyritään tekemään yksilöllinen, lapsilähtöinen ja lapsen tarpeisiin vastaava. Suunni-

telmaan merkitään lapsen osaaminen, vahvuudet, kiinnostuksen kohteet sekä yksilölliset tarpeet. 

(Opetushallitus 2016, 10.) Lapsen osallisuus siis huomioidaan ja hänelle tarjotaan mahdollisuus vai-

kuttaa päiväkodin toimintaan ja ympäristöihin. Silloin syntyy todellista sitoutumista päiväkotiin, mikä 

puolestaan helpottaa lapsen päivähoidon aloittamista. Lapsi kokee itsensä tärkeäksi osaksi ryhmää 

ja lähtee päiväkotiin mielellään. (Turja 2012, 47.) 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteella varhaiskasvatuksen henkilökunta voi suunnitella toimintaa 

niin, että se vastaa lapsen tarpeisiin ja tukee tämän kasvua. Lapsen mielipiteiden huomiointi jo 

suunnitteluvaiheessa takaa lapsilähtöisyyden toteutumisen päivähoidon aloittamisesta asti. Lapsiläh-

töisyyden perustana on se, että lapsi nähdään lapsena ja hänestä kiinnostutaan aidosti, toiminta 

suunnitellaan hänen kiinnostuksen kohteidensa pohjalta sekä annetaan lapselle tilaa ilmaista itseään 

vapaasti ja tilaa toimia itsenäisesti (Medialeikki s.a.) Tärkeitä työvälineitä varhaiskasvatuksessa ovat 

lasten havainnointi ja havaintojen analysointi. Niiden pohjalta voidaan löytää lapsen kehitystasolle 

ominaiset kiinnostuksen ja harjoittelun kohteet. (Kinos 2016.) Pedagogisella dokumentoinnilla voi-

daan tuottaa tietoa lapsen elämästä konkreettisesti ja monipuolisesti. Esimerkiksi kuvia, videoita ja 

lapsen käsitöitä voidaan hyödyntää myös tarkasteltaessa kehitystä yhdessä lapsen kanssa. Lapsi voi 

myös osallistua dokumentointiin muun muassa kertomalla aikuiselle, mitä asioita hän haluaisi doku-

mentoitavan. Pedagogisen dokumentoinnin avulla varhaiskasvatuksen työntekijät oppivat tuntemaan 

lapsia ajan myötä syvällisemmin kuin pelkkien keskustelujen avulla. Dokumentoinnin tavoitteena on 

mahdollistaa lapsilähtöinen toiminnan suunnittelu. (Opetushallitus 2016, 37.)  

 

Aikuisen tulee kuitenkin huomioida kunkin lapsen tausta (esimerkiksi kultuuri tai uskonto) ja niiden 

merkitys toiminnalle ja oppimiselle. Samalla tasapainotellaan yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden välillä 

lasten tarpeiden mukaisesti. (Kinos 2016.) Joskus lapsilähtöisyydeksi kuvitellaan ”keskimääräinen” 

lapsi, jonka mukaan toiminta suunnitellaan. Keskimääräistä lasta ei kuitenkaan ole olemassa, vaan 

jokainen on erilainen. Ohjaajan tehtävänä on tarjota jokaiselle yksilölle tämän tarpeita vastaavia teh-

täviä ja tilanteita. (Kokljuschkin 1999, 21.)  
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Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa mainitun oppimiskäsityksen mukaan lapsi oppii vuorovai-

kutuksessa muiden lasten ja aikuisten kanssa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan 

lapsi on aktiivinen toimija, jolla on halu ja into oppia. Oppiminen on kokonaisvaltaista ja tapahtuu 

kaikkialla, myös arjen yksittäisissä toimissa. Lasta ei siis voida pitää vain opettamisen kohteena ja 

objektina tai ajatella, että lapsi oppii vain opetustilanteissa. (Opetushallitus 2016.) Aikuisen tehtävä-

nä on myös tukea lapsen aloitteellisuutta ja tämän pohdintaa omasta toiminnastaan (Kinos 2016). 

Lasten kysymysten kuuleminen on lapsilähtöisyyden kannalta tärkeää. Kyseleminen on lapsen oma-

toimista tiedonhankintaa. Samalla lapsi paljastaa aikuiselle ajatuksensa sekä ihmetyksen kohteensa. 

Kun aikuinen huomioi nämä tiedontarpeet ja kysymykset, hän mahdollistaa lapsen osallisuuden toi-

minnan suunnittelussa. (Riihelä 1996, 26.) 

 

Myös varhaiskasvatuksen arvoperusta tukee lapsilähtöisyyttä päivähoidossa. Näitä arvoja ovat esi-

merkiksi lapsuuden itseisarvo, ihmisenä kasvaminen ja lapsen oikeudet. Lapsuutta pidetään itseisar-

vona, jota tulee arvostaa ja kunnioittaa. Jokainen on arvokas ja jokaisen ääntä on kuultava. Kuule-

minen ja huomioon ottaminen kuuluvat myös lapsen oikeuksiin. Puhetaidon puuttuminen ei voi olla 

syynä lapsen osallistumisen huomiotta jättämiseen suunnittelussa tai toiminnassa. Lapsella on omat 

ilmaisun keinonsa ilman puhettakin ja niitä on osattava arvioida ja huomioida lapsen iän ja kehitys-

tason mukaisesti. (Opetushallitus 2016, 18–19.)  

 

Aikuisen tehtävänä on kaikessa päiväkodin toiminnassa taata turvalliset rajat, johdonmukainen rea-

gointi, valvonta ja huolenpito. Lapselle pitää jäädä tunne omasta merkityksellisyydestä sekä siitä, 

ettei hän ole yksin. (Hermanson 2012.) Aikuinen ja lapsi käyvät dialogia, jonka pohjalta toimintaa 

suunnitellaan. Tulee kuitenkin muistaa, että aikuinen on aina vastuussa kaikesta toiminnasta ja tur-

vallisuudesta. Lapsilähtöisyyttä ei saa sekoittaa lapsijohtoisuuteen. (Kinos 2016.)  

 

3.1 Kokemuksellinen oppiminen alle 5-vuotiailla 

 

Tärkeä osa lapsilähtöisyyttä on kokemuksellisen oppimisen mahdollisuuden tarjoaminen, sillä kokei-

leminen on lapselle luonnollisin tapa oppia uutta. Kokemuksellinen oppiminen perustuu tekemällä 

oppimiseen. Sitä voidaan kuvata kokemuksellisen oppimisen kehällä: opittuaan toiminnan kautta 

lapsi syventää tietoaan. Tiedon syventäminen auttaa lasta oppimaan ymmärryksen kautta ja laajen-

tamaan tietojaan. Käytännössä siis lapsi pääsee itse kokeilemaan toimintaa, arvioimaan sen onnis-

tumista ja harjoittelemaan sen jälkeen lisää. (Keskinen 2015, 16–17.) On myös muistettava, että ko-

kemuksellinen oppiminen on juuri kehämäinen tapahtuma, sillä oppiminen ei välttämättä ala toimin-

nasta eikä pääty mihinkään. Sen sijaan oppiminen jatkuu läpi elämän kiertäen kehää aina uudes-

taan. (Gass 2002, 370.) Vaikka aihepiiri voi olla aikuisen rajaama, on erityisen tärkeää, että lapset 

asettavat kysymykset, joihin aletaan etsimään vastauksia (Lipponen 2012, 34).  

 

Ajattelu alkaa ihmettelystä. Lapsi haluaa ymmärtää tapahtumia sekä löytää niiden merkityksiä ja 

mielekkyyden. Lapsi olettaa itseään kiinnostavasta asiasta jotain, minkä jälkeen hän kokeilee oletuk-

siaan. Jo pieni lapsi haluaa tietää ja tehdä asioita itse. Aikuinen voi rohkaista lapsia havainnoimaan 

ympäristöään ihmettelemällä itse asioita ääneen. Silloin hän ei suoraan kysy lapselta kysymystä, jol-



         

         10 (75) 

loin lapselle ei synny kokemusta, että häneltä odotetaan tiettyä vastausta. Aikuisen ihmettely ja siitä 

syntyvä keskustelu kannustaa myös lapsia ihmettelemään ääneen. (Karlsson ja Riihelä 1995, 21.) 

 

Kokemuksellinen oppiminen on kaiken oppimisen perusta ja motivoija. Pelkkä tiedon välitys ei tuota 

täyttä ymmärrystä asiasta, mutta jos ihminen joutuu reflektoimaan asiaa ja innostuu kokeilemaan 

uudestaan, syntyy todellinen oppimisen kokemus. (Karppinen 2010, 122.) Lapsia tulee rohkaista ker-

tomaan omia ajatuksiaan ja teorioitaan työn alla olevasta aiheesta. Esitettyjä ajatuksia kasvattaja ei 

leimaa heti vääriksi, vaan alkaa pohtia niitä yhdessä lasten kanssa. Hän kannustaa lapsia myös ko-

keilemaan teorioitaan, jonka jälkeen niitä voidaan pohtia yhdessä uudestaan. (Lipponen 2012, 34–

35.) 

 

Lasten ajattelu eroaa aikuisten ajattelusta, mikä usein aiheuttaa väärinkäsityksiä tai tiedonkulun vai-

keutumista lapsen ja kasvattajan välillä. Lapsella on jo olemassa kaikki välineet ajattelun kehittämi-

seen, mutta hän tarvitsee aikuista auttamaan niiden hyödyntämisessä. Aikuisen tehtävänä on tarjota 

lapselle tarvittavia materiaaleja ja tilaisuuksia leikeille ja tutkimuksille, jotka kehittävät lapsen ajatte-

lua. (Karlsson ja Riihelä 1995, 19.) Ajattelun esteenä voi kuitenkin olla aikuisen ja lapsen ajattelun 

eroavuus. Kasvattajan antama opetus ei välttämättä kohtaa lapsen omaa elämänkokemusta, jolloin 

tieto jää vajavaiseksi eikä lapsi välttämättä ymmärrä sen merkitystä tai mielekkyyttä. Silloin oppimi-

sesta jää puuttumaan ilo. Uuden oppiminen ja tiedon sisäistäminen puolestaan tuottavat lapselle iloa 

ja riemua, joille aikuisen tulee antaa tilaa. Opitulla tiedolla vitsailu ja sillä leikittely on osa lasten op-

pimista, joilla he myös motivoivat toisiaan ryhmässä. (Karlsson ja Riihelä 1995, 26–27.) Ihminen ra-

kentaa oppimistaan koko ajan ja aiemmalla tietopohjalla on vaikutusta kaikkiin kokemuksiin. Aiem-

paan tietopohjaan voidaan lukea myös kulttuuritausta tai esimerkiksi sosiaalinen tilanne. Oppiminen 

ei kuitenkaan rajoitu mihinkään aikaan tai paikkaan vaan tapahtuu kokonaisvaltaisesti tunteiden, 

emootion, aivotoiminnan, toiminnan ja tekemisen yhteistyönä. (Karppinen 2010, 122.) 

 

Tiedon käsitys voi olla joko staattista tai dynaamista. Staattinen tiedon käsitys on pintaoppimista, 

jossa muuttumaton informaatio otetaan passiivisesti vastaan. Tieto luokitellaan oikeaksi tai vääräksi 

tilanteesta riippumatta eikä sitä kritisoida. Dynaamisessa tiedon käsityksessä tiedon oikeellisuus on 

suhteessa olosuhteisiin ja se voi muuttua. Tietoa tulee prosessoida sekä tarvittaessa kritisoida. Sil-

loin aiheesta syntyy keskustelua, joka monipuolistaa tietoa ja sen näkökulmia. (Karlsson ja Riihelä 

1995, 41–42.) Kasvattajan tulee sisäistää dynaaminen tiedon käsitys voidakseen ohjata lapsia ko-

kemukselliseen oppimiseen. Silloin lapsella on mahdollisuus kokeilla oletuksiaan, epäillä kuulemaan-

sa ja siten löytää opitun asian merkitys sekä mielekkyys. Silloin lapsi haluaa syventää tietojaan lisää 

ja hänelle syttyy oppimisen ilo. Lapsen oppimisessa mukana ovat tunteet, kokemukset ja tekemisen 

halu (Karlsson ja Riihelä 1995, 27).  

 
3.2 Ryhmässä oppiminen 

 

Tässä opinnäytetyössä kokemuksellinen oppiminen tapahtuu ryhmässä, johon kuuluu 4–5-vuotiaita 

lapsia. Yleisesti ryhmä muodostuu henkilöistä, jotka ovat vuorovaikutuksessa jakaen asioita keske-

nään. Ryhmään kuuluu vähintään kaksi henkilöä, yleensä jopa useampia. Jokaisella ryhmässä on yh-
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teinen päämäärä tai tavoite, jonka saavuttamiseksi jäsenet tekevät yhteistyötä. Jokaisella ryhmän 

jäsenellä on jokin henkilökohtainen tarve, jonka he voivat tyydyttää ryhmän avulla. Tämä toimii ih-

misten motivaationa toimimaan ryhmänsä edun mukaisesti (Keskinen 2015, 31.)  

 

Päiväkodissa lapsista muodostuu vertaisryhmiä. Joskus ryhmät muodostuvat lasten kesken sujuvasti, 

joskus taas lapset tarvitsevat aikuisen apua löytääkseen paikkansa. Yhdessä lapset oppivat toisiltaan 

uusia taitoja sekä ohjaavat toistensa oppimista ja toimintaa. Ryhmissä usein alkaa myös muodostua 

omia sääntöjä ja arvoja, joiden mukaan ryhmää alkaa toimia. Jotkut asiat muodostuvat hiljaiseksi 

tiedoksi, jota kaikki ilman erillistä sopimusta alkavat noudattaa. Joistain asioista puolestaan joudu-

taan keskustelemaan ja sopimaan yhteisesti. Näissä vertaisryhmissä lapset oppivat yhteisöllisyyttä ja 

sen rakentamista. (Koivula 2010, 27.) Lasten muodostamat yhteisöt voidaan laskea myös vuorovai-

kutusyhteisöiksi. Nämä yhteisöt jakavat yhteisen tiedon, ajattelun, uskomisen, toiminnan ja kommu-

nikoinnin tavat, jotka syntyvät yhteisestä oppimisesta. (Koivula 2010, 28.) 

 

Voidakseen oppia yhdessä ryhmällä on oltava yhteinen päämäärä ja tavoite oppimisessa ja heidän 

on työskenneltävä aidosti yhdessä, ilman ulkopuolisen antamaa rooli- tai työnjakoa (Koivula 2010, 

38). Alkuun aikuisen roolina voi olla varmistaa keskustelun alkaminen ja ryhmän jäsenten tasa-

arvoisuus. Kokemuksellinen oppiminen ryhmässä tarkoittaa yhteisiä päätöksiä toimintatavoista ja 

osallistujien tasa-arvoisuutta. (Koivula 2010, 40.) Kilpailuasetelma ryhmässä saa lapset yrittämään 

olemaan parempia kuin toiset sen sijaan, että he yhdessä pyrkisivät löytämään ratkaisun tehtävään. 

Siksi on tärkeää purkaa kilpailuasetelma mahdollisimman pian ja tarvittaessa ohjata ryhmää yhteis-

työhön kilpailun sijaan. (Johnson ja Johnson 2002, 120.) 

 

Väittelyt ja ristiriidat ovat olennainen osa ryhmässä oppimista. Dynaaminen tiedon käsittely ohjaa 

lapsia kyseenalaistamaan muiden näkemyksiä ja vertailemaan niitä omiinsa. Siksi lapsille olisi tärke-

ää tarjota monipuolisia tehtäviä, joihin he tarvitsevat toisiaan. Aikuinen voi auttaa lapsia muodosta-

maan heterogeenisia ryhmiä, joissa tulee esiin riittävästi erilaisia näkökulmia. Toisaalta aikuisen teh-

tävä on myös huolehtia, etteivät ryhmät muodostu liian ääripäistä, jottei yhteisestä tehtävästä muo-

dostu näkemyseroja suurempaa konfliktia. (Karlsson ja Riihelä 1995, 71.) Mikäli ryhmässä ei synny 

ollenkaan ristiriitoja yhteistä tehtävää suorittaessa, lapset voivat olla välinpitämättömiä joko tehtä-

vää tai toisiaan kohtaan (Johnson ja Johnson 2002, 119). Silloin lapset eivät ole löytäneet toiminnan 

merkitystä tai mielekkyyttä, mikä on esteenä oppimiselle.  

 

Lapsi haluaa usein esitellä muille oppimiaan asioita. Hänelle on tärkeää jakaa iloa ja ihmetystä ai-

heuttava asia jakaakseen myös onnen tunteensa tästä uudesta ja jännittävästä asiasta. (Lipponen 

2012, 33.) Kun lapselle järjestetään mahdollisuus esittää oppimiaan asioita, tarjoutuu lapselle myös 

mahdollisuus oppia perustelemaan toimintaansa muille. Opitun asian jakaminen synnyttää keskuste-

lua, jossa voi jälleen tulla esiin uutta tietoa sekä uusia kysymyksiä. Tiedon jakaminen tukee myös 

lasten vertaisoppimista. (Lipponen 2012, 37.)  

 

Ryhmässä oppiminen vaatii turvallisen ryhmän. Jokaisella lapsella ryhmässä on oltava tunne siitä, et-

tä hänellä on mahdollisuus kertoa mielipiteitään ja ajatuksiaan turvallisesti. Ryhmä ei rankaise vir-



         

         12 (75) 

heistä, vaan oppii niistä yhdessä. Turvallinen ryhmä mahdollistaa uuden oppimisen sekä luovuuden 

ja ongelmanratkaisukyvyn kehittymisen. (Aalto 2002, 5.) Ryhmässä lapset myös oppivat sekä pyy-

tämään että antamaan apua tarvittaessa (Lipponen 2012, 37). Joskus päiväkotiryhmät voivat olla 

lapselle haasteellisia. Ryhmien kokoonpanot ja tilat muuttuvat usein, jolloin säännöt ja ryhmän toi-

mintatavat täytyy opetella uudelleen. Lapset ovat kuitenkin motivoituneita rakentamaan hyvää yh-

teistä vuorovaikutusta, sillä harva lapsi haluaa olla yksin. Lapset hakeutuvat sinne, missä on toimin-

taa. Vuorovaikutustaidot harjaantuvat näissä siirtymissä. On kuitenkin tärkeää, että aikuinen on tar-

vittaessa saatavilla apuun rakentavan vuorovaikutuksen tukemiseksi. (Koivula 2010, 31.)   

 

3.3 Lasten sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutuksen merkitys ryhmäoppimisessa 

 

Voidakseen oppia ryhmässä lapsi tarvitsee vuorovaikutustaitoja ja sosiaalisia taitoja. Löytääkseen 

toiminnasta mielekkyyden oppimista varten, lapsen on kyettävä kokemaan yhteinen tilanne miellyt-

tävänä ja hallinnassa olevana. Ilman näitä taitoja lapsen stressitaso voi nousta liian suureksi ryh-

mässä toimiessaan, jolloin oppimista ei tapahdu.  

 

Lasten sosiaaliset taidot kasvavat vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa (Bee ja Boyd 2010, 

314). Erityisesti ikävuodet 3–6 ovat kriittisiä kognitiivisten ja sosio-emotionaalisten taitojen kehitty-

misen kannalta (Wareham ja Salmon 2010, 108). Sosiaalisiin taitoihin lukeutuu kyky ymmärtää ym-

pärillä olevia ihmisiä ja siten ennustaa heidän toimintaansa. Vähitellen lapsi oppii myös erilaisten so-

siaalisten tilanteiden yleisesti tiedossa olevia normeja tiedossa huolimatta siitä, ovatko ne ääneen 

lausuttuja vai eivät. Nämä normit vaihtelevat tilanteiden ja siinä mukana olevien ihmisten mukaan, 

joten myös lapset tarvitsevat monia sosiaalisia taitoja sekä niiden harjoittelua. (Bee ja Boyd 2010, 

314.)  

 

Yksi tärkeimmistä sosiaalisista taidoista on kyky ymmärtää toisen ihmisen tunteita. Voidakseen lukea 

toisen ihmisen tunteita, on lapsen osattava tunnistaa niitä itsesään. Ymmärtääkseen toisen tunteita 

lapsen on kyettävä tunnistamaan erilaisia ilmeitä ja eleitä sekä ymmärrettävä eri tunteiden olemas-

saoloa. 3–4-vuotiaana lapsi alkaa ymmärtää tunteiden ja tilanteen yhteyksiä. (Bee ja Boyd 2010, 

317.) Silloin myös lapsen empatiakyky kasvaa niin, että hän voi ymmärtää toisen tunteita (Bee ja 

Boyd 2010, 318). Esimerkiksi lapsi ymmärtää, että ystävä voi tulla surulliseksi kaatuessaan.  

 

Alkaessaan ymmärtää muiden ihmisten tunteiden olemassa oloa ja siten ennustamaan tilanteen ra-

kentumista, lapsi oppii myös säätämään oman reaktionsa tilanteeseen sopivaksi. Sosiaalisesti taita-

van lapsen status usein kohoaa ryhmässä ja hän on suosittu leikkitoveri. (Wareham ja Salmon 2010, 

118.) Lapset kuitenkin tarvitsevat aikuisen tukea ymmärtääkseen tunteiden syntymistä ja voidak-

seen nimetä niitä. Samalla aikuinen voi auttaa lasta ymmärtämään ristiriitatilanteissa vastapuolen 

näkökulmaa pelkän oman mielipiteen puolustamisen sijaan (Pulkkinen 2002, 113). Sosiaaliset taidot 

voivat olla lapsilla usein hyvin eri tasoilla iästä huolimatta. Nämä taidot vaikuttavat lapsen kykyyn 

toimia ryhmässä ja saada ryhmän hyväksyntää. Kehittymättömät sosiaaliset taidot voivat johtaa lap-

sen jäämiseen ryhmän ulkopuolelle. Ulkopuolisuuden tunne ja kehittymättömät taidot reagoida eri ti-

lanteisiin voivat aiheuttaa lapselle stressiä ja ahdistusta, jotka voivat näkyä lapsessa käytöshäiriöinä. 
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(Bee ja Boyd 2010, 317.) Onnistuneet sosiaaliset tilanteet vahvistavat lapsen itsetuntoa ja tuottavat 

mielihyvää. Taitojen harjaantumattomuuden takia epäonnistuneet tilanteet puolestaan heikentävät 

itsetuntoa. (Pulkkinen 2002, 113.)  

 

Vuorovaikutuksessa ympärillä olevien ihmisten kanssa lapsi oppii tunnistamaan ja ymmärtämään en-

sin omia tunteitaan ja sitten myös toisten tunteita. Alkuun lapsi kommunikoi eniten vanhempiensa 

kanssa, jolloin he myös vaikuttavat lapsen tunnetaitojen kehitykseen eniten (Wareham ja Salmon 

2010, 108).  Vähitellen lapsen kehittyessä hän osaa vuorovaikuksessa säätää tarpeitaan toisen ihmi-

sen tarpeisiin nähden sopivasti. (Pulkkinen 2002, 113.) Vuorovaikutus toimii siis välineenä sosiaalis-

ten taitojen kehittymiselle. Ilman vuorovaikutusta erilaisten ihmisten kanssa lapsi ei pääse kokeile-

maan taitojaan, näkemään uusia puolia ihmisistä tai kehittämään omia taitojaan näkemänsä ja kuu-

lemansa perusteella. Aikuinen voi toiminnallaan antaa hyvää esimerkkiä tasa-arvoisesta vuorovaiku-

tuksesta käymällä dialogia lasten kanssa. Aikuisen tehtävänä on opettaa lapsia arvostamaan toisten 

mielipiteitä ja antamaan tilaa niiden esittämiselle. Kasvattaja toimii myös sanoittajana eri tilanteille 

ja tunteille auttaen lasta näin ymmärtämään tapahtumia ympärillään.  

 

Vuorovaikutuksessa lapset vaihtavat ajatuksia, ideoita, tietoja ja näkökulmia toistensa kanssa. Sa-

malla he sisäistävät uusia taitoja, tietoja ja merkityksiä. (Koivula 2010, 39.) Vuorovaikutus mahdol-

listaa ryhmässä toimimisen ja vuorovaikutuksen kehittymisen myötä lapset joutuvat yhä useammin 

tilanteisiin, joissa heidän täytyy löytää yhteinen ratkaisu ongelmaan. Nämä tilanteet puolestaan 

mahdollistavat sosiaalisten ja kognitiivisten taitojen kehittymisen. (Koivula 2010, 28.) Vuorovaiku-

tuksessa muiden kanssa lapsella on mahdollisuus kertoa itsestään, ajatuksistaan ja tunteistaan. Vuo-

rovaikutus alkaa kehittyä yhdessä mielen teorian kanssa kun lapsi alkaa ymmärtää, etteivät muut 

tiedä hänen ajatuksiaan. (Petrie 2011, 17.) 

 

Lasten yhteinen leikki on lasten tapa opetella vuorovaikutusta ja sosiaalisia taitoja. Roolileikin aikana 

(alkaen noin 4 vuoden iässä) lapset eläytyvät valitsemaansa hahmoon, eläytyen hahmon mahdolli-

siin tunteisiin ja niiden näyttämiseen. Samalla lapsi seuraa leikkitoverin hahmon tunnetiloja ja pyrkii 

vastaamaan niihin tarkoituksenmukaisella tavalla. Vaikka leikissä on vahvasti mukana mielikuvitus, 

lapset tuovat toimintaan mukaan myös osia todellisuudesta. Leikin aikana he voivat turvallisesti ko-

keilla tietoja ja taitoja, joihin he eivät tunne olevansa todellisuudessa valmiita. Leikkin kulkeutuu 

usein mukaan sosiaalisten tilanteiden käytösnormit ja lapset oppivat sopimaan säännöistä sekä toi-

mintatavoista. Roolileikeissä usein hiljaisemmat tai arat lapset jäävät varjoon ja heille annetaan jokin 

vähemmän tärkeä rooli, kuten lemmikki tai sivustakatsoja. (Sajaniemi, Suhonen, Nislin ja Mäkelä 

2015, 130.) Näissä tilanteissa on jälleen aikuisella rooli toimia rohkaisijana ja auttaa lapsia ymmär-

tämään tasa-arvon merkityksen leikin kaikille osapuolille. Sosiaalisten taitojen, tunteiden ja vuoro-

vaikutuksen tukeminen jo varhaislapsuudessa on tärkeää tasapainoise kehittymisen kannalta. Kehit-

tymättömät taidot heijastuvat pitkään myös koulussa ja jopa teini-iässä sekä muuttuvat ajan myötä 

aina suuremmaksi haasteeksi. (Wareham ja Salmon 2010, 118.)  
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 SEIKKAILUPEDAGOGIIKKA VARHAISKASVATUKSESSA 

 

Seikkailupedagogiikka eli tavoitteellinen seikkailutoiminta on toiminnallisten, elämyspedagogisten ja 

seikkailullisten menetelmien käyttämistä pedagogisessa ja kehittävässä, ennaltaehkäisevässä tai 

kuntouttavassa tarkoituksessa (Karppinen ja Latomaa 2015, 287). Seikkailupedagogiikasta ja tavoit-

teellisesta seikkailutoiminasta käytetään Suomessa termiä seikkailukasvatus (Karppinen ja Latomaa 

2015, 287). Sen takia termi valikoitui myös opinnäytetyössä käytettäväksi käsitteeksi tavoitteellisesta 

seikkailutoiminnasta. Seikkailukasvatus on nimenomaan tavoitteellista toimintaa. Sillä pyritään vai-

kuttamaan kasvatettaviin kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti. Pelkkä seikkailutoiminta ilman kasva-

tustavoitetta ei täytä seikkailukasvatuksen tai seikkailupedagogiikan kriteereitä. (Karppinen 2010, 

118.) Tässä opinnäytetyössä keskitytään seikkailupedagogiikan ennaltaehkäisevään luonteeseen eli 

sillä tuetaan sosiaalisten taitojen kehittymistä jo varhaiskasvatuksessa.  

 

Elämys- ja seikkailupedagogiikan tunnetuin kehittäjä on saksalainen Kurt Hahn (1886–1974). Hänen 

mielestään opetus koulussa painottui liikaa tiedon yksisuuntaiseen sekä yksipuoliseen välitykseen ja 

kaipasi siihen enemmän luonteen kasvatusta ja kehittämistä. Hänen tavoitteenaan oli saada oppilaat 

itse ajattelemaan ja kehittämään itsessään olevia voimavaroja kuten aloitteellisuutta, huolenpitoa ja 

vastuun ottamista. Hän piti aikansa yhteiskuntaa liian helppona ympäristönä liikkumisen ja tiedon-

hankinnan helpottuessa, kiireen lisääntyessä ja ratkaisujen ollessa valmiina tarjolla. Hahnin huo-

maamat ongelmat yhteiskunnassa ovat vahvistuneet ajan myötä. (Telemäki 1998, 6.) 

 

Vuonna 1920 Saksan prinssi Max von Baden perusti Salemin koulun, jonka johtajaksi hän nimitti 

Kurt Hahnin. Kasvatustavoitteiksi Hahn asetti oikeudenmukaisuuden, vastuullisuuden ja luonteen lu-

juuden sekä erityisesti ruumiin, hengen ja sielun sulauttamisen kokonaisuudeksi. Opetus oli toimin-

tapainotteista ja hyvin fyysistä. Menetelmänä oli säännöllinen, päivittäinen harjoittelu, jonka tuloksia 

testattiin erilaisia retkillä ja matkoilla. Tästä kehittyi Hahnin elämysterapia tai elämyspedagogiikka, 

joka muodostui fyysisestä harjoittelusta, projekteista, retkistä ja pelastuskoulutuksesta. Elämystera-

piasta muodostui vähitellen elämys- ja seikkailupedagogiikka, joka levisi ympäri maailmaa Outward -

Bound –nimisenä lyhytkoulutuksena, joka oli tarkoitettu alle 30-vuotiaille. (Telemäki 1998, 7–15.) 

Aluksi koulutus oli vain miehille suunnattua toimintaa, sillä koulutuksen fyysisyyden ei ajateltu sopi-

van naisille (Goldenberg, McAvoy ja Klenosky 2005, 125).  Myöhemmin seikkailu- ja elämyspedago-

giikka laajenivat koskemaan kaikkia ikä- ja sukupuoliryhmiä. Myös pedagogioiden perustat ja tavoit-

teet muuttuvat yhteiskunnan tarpeiden mukaisesti. (Telemäki 1998, 15.)  

 

Seikkailukasvatus ei ole vielä kovin tunnettu toimintamalli varsinkaan varhaiskasvatuksen parissa. 

Suomessa seikkailukasvatus käsitetään enemmän nuoriso- ja aikuistyöhön kuuluvaksi toiminnaksi. 

Elämyspedagogiikka on laajasti ymmärrettävää kasvatuksellista toimintaa, johon seikkailukasvatus 

kuuluu kokemuksellisen oppimisen kautta (Karppinen 2010). Siksi seikkailukasvatus, elämyspedago-

giikka ja kokemuksellinen oppiminen ovat luonnollisesti opinnäytetyön keskeisiä käsitteitä. Niiden li-

säksi varhaiskasvatuksessa seikkailukasvatus on lapsilähtöistä toimintaa. 
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4.1 Seikkailukasvatus osana elämyspedagogiikkaa 

 

Seikkailukasvatus kuuluu elämyspedagogiikkaan kokemuksellisen oppimisen kautta. Elämyksellisyys 

on suuri osa oppimisprosessia seikkailukasvatuksessa. Siksi päädyin syventämään myös elämyspe-

dagogiikan käsitteen merkitystä tässä opinnäytetyössä. Ihmiset kokevat elämyksiä eri tavoin, sillä se 

on kokemusta enemmän mielensisäinen tapahtuma (Keskinen 2015, 11). Elämys ja kokemus ovat 

käsitteinä muutenkin moniselitteisiä ja tarkoittavat ihmisille usein eri asioita. Elämys ja kokemus voi-

daan joskus puhekielessä käsittää toistensa synonyymeina. Kuitenkin elämys on hieman suppeampi 

käsite kuin kokemus. Elämys tarkoittaa ihmiselle itselleen hyvin tärkeää kokemusta. Yhdessä koettu 

asia ei siis välttämättä ole kaikille osallistujille elämys. (Perttula 2007, 53–56.) Esimerkiksi lapsi voi 

saada elämyksiä kuuntelemalla satua tai tarinaa ja sitä itsekseen pohtimalla kuin myös osallistumalla 

jalkapalloturnaukseen. Elämyksellisyys siis tarkoittaa ajatusten ja reflektoinnin mukana olemista, ei 

pelkkää mekaanista toimintaa. Elämyspedagogiikassa painotetaan aistien harjoittamista sekä tuntei-

den merkitystä ihmisen toiminnassa ja kasvuprosessissa. (Karppinen 2007, 79–80.) Elämyksellisyy-

dellä ihminen voi saavuttaa syvemmän ymmärryksen asiasta kuin pelkällä tiedon välityksellä.  

 

Elämyspedagogiikka pyrkii tukemaan ihmisen yksilöllistä kehittymistä ja kasvuprosesseja erilaisilla 

toimintamuodoilla (Keskinen 2015, 18). Se perustuu ihmiskäsitykseen, jonka mukaan jokaisesta ih-

misestä löytyy jotain hyvää, jota voidaan kehittää ja saada näin aikaan henkistä kasvua. Ihmiselle 

tarjotaan haasteita, joita voittamalla hän kykenee kasvamaan ja kehittymään. (Outward Bound Fin-

land Oy s.a.) Elämyksen jälkeen ihminen, erityisesti lapsi, voi tarvita apua elämyksen jäsentelyyn ja 

reflektointiin. Ohjaajan tehtävänä on avustaa lasta dialogin avulla ymmärtämään opitun asian ja 

pohtimaan sen vaikutuksia ja merkityksiä monesta eri näkökulmasta. (Karppinen 2007, 94.) Lasten 

kanssa toimiessa myös tunteiden sanoittaminen voi olla hyödyksi erityisen jännittävien seikkailujen 

ja elämysten yhteydessä.  

 

Elämyspedagogiikkaa voidaan toteuttaa erilaisissa ympäristöissä sekä yksin tai ryhmissä. Tarkoituk-

sena on kuitenkin saada ihmisen mielessä aikaan jonkinlainen elämys, jonka kautta on voi oppia it-

sestään. (Outward Bound Finland Oy s.a.) Kun elämyspedagogiikkaa hyödynnetään päiväkodissa, 

toiminta on yleensä ryhmän yhteistoimintaa.  

 

4.2 Seikkailukasvatus päiväkodissa 4–5-vuotiaiden ryhmässä 

 

Seikkailuksi voidaan yleistää oikeastaan kaikki epävarmaan lopputulokseen johtavat kokemukset 

(Telemäki 1998, 42). Seikkailu on mielentila, jossa hyväksytään pelon, epävarmuuden ja epämuka-

vuuden tunteet, jotka onnistumisen kokemuksilla käännetään päinvastaisiksi (Mortlock 1994, 19). 

Seikkailukasvatuksessa käytetään elämyspedagogisia menetelmiä, joissa oppiminen tapahtuu, kun 

lapsi joutuu keinotekoiseen epätasapainoiseen tilanteeseen. Silloin lapsi joutuu ratkaisemaan ongel-

mia uudessa ja vieraassa ympäristössä tutun ja turvallisen sijaan. Lapsi joutuu pohtimaan tilannetta 

eri tavalla kuin ennen, kokeilemaan uutta ja ehkä huomaa olevansa taitavampi kuin luulikaan. Näin 

syntyy myönteinen kokemus ja oppiminen, jotka luovat pohjaa uudelle oppimiselle. (Karppinen 

2010, 120.)  
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Seikkailut tehdään yhdessä ryhmän kanssa. Jokaisella osallistujalla on omat vahvuutensa, jotka hän 

tuo esiin seikkailun etenemiseksi ja ryhmän auttamiseksi. Lapset oppivat myös kantamaan vastuuta 

tehdessään oman osansa ja seikkailukasvatuksessa yhteistoiminnallisuus on yhtenä toiminnan pe-

rustana. Lapset myös toimivat vertaiskasvattajina, ja he oppivat toinen toisiltaan sekä saavat tukea 

ikäisiltään uuden ja jännittävän tehtävän edessä. (Keskinen 2015, 21.)  

 

Seikkailu voidaan jakaa neljälle eri portaalle: leikki, seikkailu, rajaseikkailu ja epäseikkailu. Ensim-

mäinen seikkailun taso on leikki (play). Tällä tasolla ihminen toimii kykyjensä alapuolella, jolloin toi-

minta tuntuu helpolta. Ajatukset toiminnasta tällä tasolla vaihtelevat lapsesta riippuen hauskasta 

ajanhukkaan. Tällä tasolla tunteita on toiminnassa vähiten mukana, jolloin sitoutuminen tehtävään 

voi puuttua. (Mortlock 1994, 22.)  

 

Seikkailun toinen taso on nimeltään seikkailu (adventure). Seikkailuun sisältyy jännitystä ja pientä 

pelkoa, mutta kuitenkin tunne siitä, että tilanne on hallinnassa. Lapset haastavat itseään uusiin ja 

jännittäviin tehtäviin, mutta heille kuitenkin varmistetaan tunne siitä, että tarvittaessa apu on lähel-

lä. (Keskinen 2015, 22–24.) Seikkailussa harjoitellaan taitoja, joita tarvitaan haasteista selviämiseen 

(Mortlock 1994, 22). Nuorten ja aikuisten seikkailukasvatuksessa tekniset taidot haasteiden suorit-

tamisessa ovat tärkeitä ja niihin paneudutaan seikkailun tasolla. Lasten kanssa teknisten taitojen 

harjoittaminen ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista, vaan seikkailussa keskitytään ryhmän tavoit-

teiden saavuttamiseen, joita voi olla esimerkiksi vuorovaikutustaitojen kehittäminen tai kielten maa-

ilmaan tutustuminen.  

 

Kolmas taso seikkailussa on rajaseikkailu (frontier adventure). Silloin seikkailijalla on tunne siitä, ett-

ei hänellä ole tilanteessa täyttä hallintaa. Tärkeää on, että seikkailija kykenee tunnustamaan tämän 

tunteen. Lapsi voi tuntea jopa pelkoa, mutta tietää, että voi selvitä tilanteesta oppimillaan taidoilla ja 

onnella. Onnistumisesta seuraa mieleenpainuva kokemus, elämys, joka antaa valtavan tyydytyksen, 

ilon ja riemun tunteet. (Mortlock 1994, 23.)  

 

Seikkailun neljäs taso on epäseikkailu (misadventure), jota yritetään vältellä. Jos rajaseikkailu muut-

tuu epäseikkailuksi, lapsella on tunne täydestä hallitsemattomuudesta. Silloin pelko muuttuu panii-

kiksi, eikä lapsi kykene käyttämään taitojaan. Hänellä on pelko vakavasta loukkaantumisesta joko 

fyysisesti tai psyykkisesti. Silloin lapsi ei kykene oppimaan toiminnasta mitään, ja ainoa tunne tilan-

teen purkautuessa on helpotus. Rajaseikkailun ja epäseikkailun raja voi olla hyvin häilyvä. Usein 

olennaista on seikkailun tasolla opittujen taitojen taso. (Mortlock 1994, 23–24.) Myös leikin tai seik-

kailun taso voi muuttua epäseikkailuksi. Aluksi hauska toiminta voi saada negatiivisia piirteitä, jos 

leikkijä huomaa muiden olevan huomattavasti kehittyneempiä meneillään olevassa toiminnassa. 

Esimerkiksi juokseminen ja hippaleikit voivat olla tilanteita, joissa hauskuus voi muuttua negatii-

viseksi olotilaksi. (Keskinen 2015, 22.) 
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Seikkailun tasoilla ei edetä lineaarisesti, vaan seikkailija kulkee seikkailun portailla edestakaisin seik-

kailun aikana. Tavoitteena on kuitenkin pysyä portailla I–III ja välttää putoamista tasolle IV (kuvio 

1). Lapsen tuntema seikkailun taso tietyn tehtävän aikana riippuu hänen aiemmista kokemuksistaan 

sekä tiedoistaan ja tunteistaan. Ensimmäisellä tasolla tunteita on mukana vähiten. Silloin on vaara-

na, että ihminen kokee seikkailun yhdentekevänä eikä sitoudu toimintaan. Toisella ja kolmannella 

tasolla mukana ovat positiiviset tunteet, joihin seikkailun aikana pyritään. Neljännelle tasolla joutu-

essaan lapsi kokee negatiivisia tunteita, jotka voivat saada hänet haluamaan seikkailuryhmästä pois 

jättäytymistä. (Mortlock 1994, 24–25.) Seikkailun tasoja voidaan verrata osittain lähikehityksen vyö-

hykkeisiin. Lähikehityksen vyöhykkeellä tarkoitetaan rajaa, jolla lapsi vielä juuri pystyy osallistumaan 

toimintaan aikuisen ohjaamana. Harjoittelun edetessä lapsi osaa ratkaista ongelman itsenäisesti. 

(TYT s.a.) Rajaseikkailu on ikään kuin lapsen lähikehityksen vyöhykkeellä. Lapsella on mahdollisuus 

onnistua tehtävässä yhdessä muun ryhmän kanssa. Tehtävän toistuessa lapsi alkaa laskeuta raja-

seikkailun tasolta seikkailun tasolle, jollon aluksi lähikehityksen vyöhykkeellä ollut taito on saavutet-

tu. Silloin lapselle on kehitettävä haastavampia tehtäviä, jotka ovat jälleen hieman lapsen taitojen 

yläpuolella.  

 

KUVIO 1. Seikkailun portaat Keskinen (2015) ja Mortlock (1994) mukaillen.  

 

Seikkailukasvatuksella pyritään tukemaan lasta tiedollisten, taidollisten, motoristen ja sosiaalisten 

taitojen kehittämisessä. Toimintaan voidaan suunnitella tehtäviä, jotka yhdistävät eri oppimisen alu-

eita. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa oppimisalueita ovat kielten rikas maailma, ilmaisun 

monet muodot, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössäni sekä kasvan, liikun ja 

kehityn (OPH 2016, 36). Toiminnallinen opettaminen mahdollistaa lasten onnistumisen elämyksien 

saavuttamisen kokemuksellisesti oppimalla (Kokljuschkin 1999, 35). Sen lisäksi, että seikkailukasva-

tus tukee aikuisen tavoitteita tarjota lapselle terveellistä ja kehittävää toimintaa, se on lapsen näkö-

kulmasta hauskaa ja siksi saa lapsen sitoutumaan toimintaan (Koksljuschkin 1999, 36). 

 

Seikkailukasvatus näkee sisätiloissa usein epätoivotun käytöksen, kuten meluamisen, toiminnallisuu-

den, riehumisen ja kamppailun lapsen kehitykseen kuuluvana toimintana. Luonnossa lapsi saa to-

teuttaa itseään haluamallaan tavalla tilan rajoittamatta. Sulautumalla tälläiseen leikkiin kasvattajalla 

on mahdollisuus myös ohjata leikkiä kehittävään suuntaan sekä ymmärtää tarinaa lasten näkökul-

III. Taso

Rajaseikkailu

•rajojen kokeilu

•ei täyttä hallintaa: 
taidot ja onni

•pelko, jännitys

•onnistumisesta 
riemu, vapaus, 
tyydytys

II. Taso 
Seikkailu

•taitojen harjoittelua

•tilanne hallinnassa

•jännitys

I. Taso 
Leikki

•taitojen alapuolella

•hauskuus vs. 
ajanhukkaa

IV. Taso 
Epäseikkailu 

 

• paniikki 

• oppimistilanne 
menetetty 
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masta. (Somerkoski 1992, 94.) Nuorille seikkailukasvatuksen avulla pyritään opettamaan aikuisuutta 

ja vastuullisuutta, itseluottamusta sekä hyviä ihmisarvoja. Seikkailukasvatuksen tarjoamilla haasteilla  

nuorelle luodaan kokemus mahdollisuudesta selvitä haasteellisista tilanteista, joita jokainen kokee 

elämänsä aikana. (Mortlock 1994, 26.) Päiväkodissa lapselle opetetaan samoja asioita kuin nuorille 

ennen kuin niistä tulee haasteita. Varhaislapsuudessa opitut arvot, itseluottamus sekä vastuullisuus 

tukevat lapsen sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen kehitystä. Hyvät sosiaaliset taidot puolestaan 

ehkäisevät syrjäytymistä ja lisäävät osallisuutta ryhmissä ja yhteisöissä. Osallisuuden tunne on osa 

tasapainoista ja turvallista kehitystä. Päiväkodissa seikkailukasvatukella pyritään ennaltaehkäise-

mään syrjäytymistä ja sen tuomia haasteita tukemalla jokaisen lapsen yksilöllistä, kokonaisvaltaista 

kasvua ja kehitystä.  

 

4.3 Seikkailukasvatus lapsilähtöisenä toimintana 

 

Seikkailukasvatus on lapsilähtöistä toimintaa, jossa oppiminen perustuu lapsen omaan toimintaan, 

kokemuksiin ja elämyksiin sekä siihen, kuinka hän itse asiat kokee ja ymmärtää. Sen pohjalta lapsi 

kehittää itseään ja minäkuvaansa. (Kokljuschkin 1999, 20.) Lapsi tulee nähdä aktiivisena toimijana 

eikä pelkkänä etukäteen päätettyyn toimintaan osallistujana. Hänelle tarjotaan sekä haasteita että 

välineitä selvitä haasteesta itse. (Keskinen 2015, 21.) Seikkailukasvatuksessa sekä siinä käytettäväs-

sä elämyspedagogisuudessa oppiminen perustuu nimenomaan lasten itse kokeilemiseen, ajattelemi-

seen ja reflektointiin. Aikuisen tehtävänä on vain tukea ja kannustaa ajatteluun dialogin avulla. Las-

ten kanssa myös tunteiden sanoittaminen voi olla tärkeää.  

 

Joskus aikuinen voi kuitenkin olla lapsen ajattelun esteenä. Aikuinen puuttuu liikaa lapsen oppimi-

seen antamalla tietoa, joka ei vastaa lapsen kokemusta tai kyselemällä liikaa saaden lapsen näin 

epäilemään omien vastauksien ja ajatusten oikeellisuutta. (Karlsson ja Riihelä 1995, 26.) Seikkailu-

kasvatuksessa ei ole tarkoitus, että aikuinen johtaa keskustelua. Aikuisen tulee antaa tilaa ja aikaa 

lasten keskinäiselle vuoropuhelulle. Lapset kertovat omia näkemyksiään ja vertailevat niitä valiten 

lopulta parhaan ratkaisun tehtävän ratkaisuun. Aikuisen tehtäväksi jää auttaa lapsia ratkaisemaan 

ristiriitatilanteita ja avata näkökulmia, ei antaa valmiita vastauksia tai odottaa tiettyä ratkaisua. Sen 

lisäksi, että lasten tulee voida luottaa aikuisen tukeen ja turvaan, tulee aikuisenkin kyetä luottamaan 

lapsiin sekä heistä löytyvään tietoon, taitoon ja mielikuvitukseen.  

 

Seikkailukasvatus perustuu jokaisen yksilölliseen ja omaehtoiseen oppimiseen. Tarkoitus on tarjota 

lapsille onnistumisen kokemuksia suunnittelemalla seikkailun tavoitteet, sisällöt ja menetelmät lasten 

omiin tarpeisiin vastaten. Kaikkien vahvuuksia tuetaan ja tarjotaan mahdollisuus niitä hyödyntää. 

Näin vahvistetaan lasten minäkuvan rakentumista ja oppimisen mielekkyyttä. (Kokljuschkin 1999, 

20–23, 34.) Kokemus onnistuneesta seikkailusta ja ongelmien ratkaisuista parantaa myös tunnetta 

elämänhallinnasta, mikä on osa lapsen tasapainoista kehitystä (Cavén 1992, 63). Toiminta ja oppi-

minen seikkailukasvatuksessa tapahtuvat kokemuksellisesti elämyspedagogisia harjoitteita käyttäen. 

Lapset oppivat asioita yhdessä heitä haastavalla tavalla. Oppiminen tapahtuu luonnossa, jossa lapset 

saavat erilaisia kokemuksia ja elämyksiä. Itse koettu asia jää pienelle ihmiselle paremmin mieleen 

kuin aikuisen kertomana. (Kokljuschkin 1999, 31.) 
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4.4 Seikkailuohjaajan rooli varhaiskasvatuksessa  

 

Seikkailukasvatus on tavoitteellista toimintaa. Asetetut tavoitteet riippuvat seikkailuun osallistuvasta 

ryhmästä ja ohjaajan valitsemasta näkökulmasta seikkailuun. Seikkailun voidaan ajatella itsessään 

tukevan henkilökohtaista kasvua ilman sen tarkempia tavoitteellisia suunnitelmia. Seikkailijat oppivat 

itsekseen toimiessaan ryhmän mukana. Toinen tapa lähestyä seikkailukasvatusta on reflektoivaan 

seikkailuun tukeminen. Silloin dialogin käyminen ohjaajan ja seikkailijoiden välillä on tärkeä osa toi-

mintaa. Ohjaajan on myös tunnettava ryhmää hieman etukäteen voidakseen suunnitella tarkoituk-

senmukaista toimintaa. Kolmas lähestymistapa on elämyshakuisuuteen perustuva seikkailu. Tätä 

käytetään erityisesti rikoksista tuomittujen nuorten ja nuorten aikuisten kanssa. Heille pyritään tar-

joamaan elämyksiä, jotka korvaavat laittoman toiminnan aiheuttaman jännityksen. Neljäntenä näkö-

kulmana seikkailuun voi olla puhdas ajanviete. Silloin ohjaajan on huolehdittava vain siitä, että kai-

killa on hauskaa. Viidentenä ajatusmallina on seikkailun ajatteleminen metaforana joko elämästä 

yleensä tai yksittäisen asian oppimisessa. Tällöin osallistuvat ryhmät ovat yleensä erityisryhmiä, esi-

merkiksi väkivallan uhreja, jolloin kaikilla ryhmän jäsenillä on yhdensuuntaisia tavoitteita. Seikkailus-

ta pyritään hankkimaan taitoja, joita voidaan siirtää käytettäväksi myös tavalliseen arjen toimintaan. 

(Clarke 1998, 64–68.)  

 

Tässä opinnäytetyössä seikkailussa painotetaan reflektointia, jolloin lapset saavat purkaa yhdessä 

aikuisen kanssa seikkailussa esille tulleita tunteita ja ajatuksia.  Samalla kuitenkin lapset opettelevat 

taitoja, joita voivat hyödyntää seikkailun ulkopuolella. Lapsi kehittyy ja oppii koko ajan, eikä opetus-

tilanteita voida erottaa muusta toiminnasta. Lapsi rakentaa uutta tietoa vanhan päälle ja hyödyntää 

näin kaikkea kuulemaansa ja oppimaansa.  

 

Ohjaajan on pidettävä seikkailulle asetetut tavoitteet tarkasti mielessään, jotta hän voi yllättävissäkin 

tianteissa tehdä nopeasti tavoitteiden kannalta oikeita ratkaisuja. Tavoitteet asetetaan sekä seikkai-

lukasvatuksen, seikkailevan ryhmän että ohjaajan omasta näkökulmasta. (Clarke 1998, 62–63.) Ylei-

siä päämääriä seikkailulle ovat seikkailijoiden henkinen kasvu ja elämyksellisyys. Ryhmäkohtaisiin ta-

voitteisiin lukeutuvat yhteistyötaidot, aloitteellisuus ja ohjeiden vastaanotto. (Clarke 1998, 75–76.) 

Seikkailun aloitus ja pohjustaminen lapsille on tärkeää, jotta he pääsevät mukaan seikkailuun mah-

dollisimman pian. Ohjaajalla tulee olla ennakkosuunnitelmia seikkailun etenemisestä, mutta niiden 

tulee olla tarvittaessa joustavia. (Kokljuschkin 1999, 61.) Lapset esittävät usein tarinan edetessä uu-

sia ideoita, joita hyödyntämällä aikuinen voi saada lapset sitoutumaan entistä lujemmin seikkailuun. 

Ohjaaja toimii oppimisprosessin mahdollistajana, käynnistäjänä, seuraajana ja tukijana, ei valmiiden 

ratkaisujen antajana (Lehtonen 1998, 97).  

 

Seikkailun ohjaajan on osattava ajatella seikkailun turvallisuutta. Ohjaajan tulee etukäteen suunni-

tella erilaiset toiminnot seikkailuissa ja varautua niissä mahdollisesti ilmeneviin vaaroihin tai jännit-

teisiin. Niitä varten hän luo varasuunnitelmia ja tapoja selvitä tilanteista. Voidakseen suunnitella toi-

minnan mahdollisimman sujuvaksi, tulee hänen tuntea sekä osallistuva ryhmä että ympäristö, jossa 

seikkailu tapahtuu. Seikkailun aikana ohjaajan on oltava tarkkana ja havainnoitava lasten toimintaa 
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yhdessä ja erikseen voidakseen tarpeen vaatiessa muuttaa toimintaa niin, että kaikki seikkailijat py-

syvät seikkailun tasoilla I-III. (Keskinen 2015, 52–53.) Ohjaajan tulee tiedostaa olemassa olevat ris-

kit ja ohjaamansa ryhmän haasteet. Ohjaaja ei yritä täysin poistaa vaikeuksia, vaan auttaa seikkaili-

joita hallitsemaan niitä. Siksi ohjaajan on osattava kuunnella seikkailijoita. Toiminnan on oltava va-

paaehtoista ja edetä seikkailijoiden ehdoilla, jotta he voivat saavuttaa tavoitellun seikkailun kolman-

nen tason. (Lehtonen 1998, 103–104.) Voidakseen taata seikkailijan psyykkisen turvallisuuden, oh-

jaajan on luotava lapseen luottamuksellinen ja turvallinen suhde (Kokljuschkin 1999, 58).  

 

Lasten seikkailuissa ohjaajan vastuulla on luoda todellisuudessa turvallinen toimintaympäristö, jossa 

lapsi kuitenkin joutuu kokeilemaan rajojaan ja kokee ehkä pelkoa. Seikkailukasvatuksen ollessa osa 

päiväkodin toimintaa kokeileminen tapahtuu valvotusti aikuisen läsnä ollessa. (Mortlock 1994, 32.) 

Tarkoitus on ohjata lapsia todellisuudessa turvallisten haasteiden pariin toiminnan kieltämisen sijaan 

(Kokljuschkin 1999, 58). Esimerkiksi kiipeämistä ei kielletä kokonaan, vaan asetetaan tavoite tai ra-

ja, jonne lapsi saa kavuta. Lasten kanssa vaaran ja jännityksen tunnetta luodaan tarinoilla, luovuu-

della ja mielikuvituksella. Seikkailuun sisällytetään lasten kehitystason mukaisia tehtäviä, joissa lap-

set kulkevat kykyjensä rajoilla. Ryhmä koostuu usein hyvin eri tasoisista lapsista, jolloin haasteena 

on saattaa kaikki edes käymään seikkailun kolmannella tasolla.  

 

Myös aikuinen voi, hänen oikeastaan täytyy, elää seikkailussa itsekin. Lasten vahvuuksiin kuuluu 

mielikuvitus ja he voivat kehittää mitä jännittävimpiä tarinoita. Aikuisen heittäytyessä lasten maail-

maan tarinoista tulee entistä uskottavampia ja jännittävämpiä. Silloin myös lapset voivat tuntea ra-

jaseikkailun tuomat vahvat onnistumisen sekä onnen tunteet ja toiminnasta tulee elämyksellinen 

oppimiskokemus. Eläytyessään seikkailuun aikuisen on myös helpompi toimia lasten tukena kuin 

seuratessaan toimintaa sivusta. Erilaiset lapset kokevat jännityksen ja pelon eri tavoin. Toinen voi 

reagoida huomattavasti vahvemmin esimerkiksi ajatukseen hämähäkistä kuin toinen. Eläessään 

seikkailussa aikuinen voi helpommin huomata lapsen haasteet ja tukea sekä psyykkisesti että fyysi-

sesti lasta pääsemään yli peloistaan.  

 

Seikkailun lopussa on tärkeää päästä reflektoimaan toimintaa. Toiminnassa on haastettu lasten rajo-

ja, joten tunteiden läpi käyminen lopuksi on osa rajojen siirtämistä aiempaa kauemmas. Lapsi pää-

see kertomaan asioista, jotka olivat erityisen haastavia ja pelottavia tai päinvastoin helppoja ja mu-

kavia. Ajatusten ja tunteiden jakaminen on lapsille usein tärkeää ja samalla he voivat saada toisil-

taan uusia näkökulmia eri tilanteisiin. (Keskinen 2015, 75.) Purkutilanteessa on tärkeää antaa lapsel-

le tunne siitä, että erilaiset tunteet ovat sallittuja. Seikkailussa on oltava onnellinen loppu, kuten sa-

duissa, jotta lapsi voi siitä hyötyä. (Kokljuschkin 1999, 54.) Reflektointi on myös osa oppimisproses-

sia. Seikkailussa lapset eivät vain toimi mekaanisesti, vaan heidän on tarkoitus miettiä toimintaa voi-

dakseen oppia siitä. Lisäksi ohjaajalle on tärkeää kuulla lasten ajatuksia seikkailusta tulevaisuuden 

suunnitelmia varten. Tilanteet voivat näyttää aivan erilaisilta ohjaajan ja lapsen näkökulmasta kat-

sottuna. (Keskinen 2015, 76.)  

 

Tämä opinnäytetyö toteutetaan ympäristössä, joka on sekä lapsille että ohjaajalle tuttu. Silloin ym-

päristön asettamat haasteet ovat tiedossa ja pystyn ohjaajana varautumaan niihin ottamalla ne 
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huomioon suunnitteluvaiheessa. Tuttu ympäristö mahdollistaa myös suunnittelurungon tekemisen, 

mutta myös joustamisen ja suunnitelmien muuttamisen tarvittaessa. Lapset on mahdollista ohjata 

kiertämään vaaran paikat ja kokeilemaan taitojaan turvallisesti. Ympäristö on fyysisesti turvallinen ja 

luon vaaran tunteen sadulla. Satu on merkityksellinen sekä lapsille että minulle ohjaajana, jotta voin 

eläytyä siihen. Eläytymällä innostan lapsia mukaan seikkailuun sekä pääsen lähemmäksi heitä tark-

kailemaan tunnetiloja ja niiden muutoksia. Tunteiden ollessa mukana reflektointi ja ajatusten jaka-

minen lasten kanssa on tärkeää. Siksi jokaisen toimintakerran lopuksi järjestän aikaa yhteenvedolle 

ja tilanteiden purkamiselle dialogia käymällä.   
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 SEIKKAILUKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

Opinnäytetyö koostui neljästä osasta: Moninaisuus ja monikulttuurisuus sosiaalialla -projektista (jat-

kossa SSMOHA-projekti), tiedonhankkinnasta alkuodotuksista, toiminnallisuudesta sekä arvioinnista 

(taulukko 1). Ensimmäinen vaihe koostui projektista Iisalmessa, ja se toteutettiin kolmen opiskelijan 

ryhmässä. Kehitimme päiväkodissa toimintamallia, jonka mukaan seikkailukasvatusta voidaan suun-

nitella ja toteuttaa osana varhaiskasvatusta. Toimintakertoja päiväkodissa oli yhteensä yksitoista. 

Ryhmämme oli 4-5-vuotiaiden ryhmä, jonka kanssa tutkimme kevään aikana lintuja sekä kevään ja 

kesän tuloa erilaisten seikkailujen kautta. Lopuksi tarkoituksenamme oli kerätä palautetta toiminnas-

ta sekä päiväkodin henkilökunnalta että seikkailuun osallistuneilta lapsilta. Valitettavasti meillä ei ol-

lut mahdollisuutta jatkaa yhteydenpitoa päiväkodin kanssa toiminnan loputtua, joten emme ehtineet 

saada henkilökunnan palautetta.  

 

TAULUKKO 1. Työn toteutus 

1. VAIHE: SSMOHA  a. SSMOHA -projektin toiminta Iisalmessa 

• Huhti-toukokuu 2017 

b. SSMOHA -projektin raportin kirjoittaminen 

• Elokuu 2017 

2. VAIHE: TIEDONHANKINTA 

ALKUODOTUKSISTA 

a. Toimeksiantajan kanssa suunnittelu ja toiminnan  

kehittely 

• Syys-marraskuu 2017 

b. Toimeksiantajan työntekijöiden haastattelu 

• Marraskuu 2017 

3. VAIHE: TOIMINTA a. Seikkailutoiminnan kokeilu päiväkoti  

Taikapuistossa 

• Marraskuu 2017 

4. VAIHE: ARVIOINTI a. Palautteen kerääminen 

• Joulukuu 2017 

b. Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen 

• Tammi-maaliskuu 2018 

 

Toinen ja kolmas vaihe sekä osa neljännestä vaiheesta opinnäytetyössäni toteutettiin toimeksianta-

jan luona Haapavedellä päiväkoti Taikapuistossa. Opinnäytetyön toinen vaihe eli tiedonhankinnan 

vaihe koostui päiväkodin työntekijöiden haastattelusta seikkailukasvatukseen liittyen ennen varsi-

naista toiminnan toteuttamista. Haastattelin heitä heidän kokemuksistaan ja tiedoistaan seikkailu-

kasvatuksesta, mikä heidän käsityksensä aiheesta sillä hetkellä oli sekä mitä hyviä ja huonoja puolia 

seikkailukasvatuksessa voisi olla. Lisäksi halusin tietää, mitä he ehkä odottivat toiminnalta saavansa. 

Toteutin haastattelun puolistrukturoituna teemahaastatteluna ryhmässä. Haastattelu toteutettiin päi-

väkodin tiloissa. Haastateltavana oli kolme päiväkodin työntekijää.  
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Myös kolmas vaihe opinnäytetyöstä toteutui harjoitteluni aikana marraskuussa 2017 ja sisälsi varsi-

naisen toiminnan kokeilemisen. Toiminnan päiväkoti Taikapuistossa suunnittelin oman tietopohjani 

perusteella, jota muokkasin työntekijöiltä saamieni näkökulmien ja ehdotusten avulla. Toiminnasta 

työstin satukirjan, jonka kuvitin seikkailusta otetuilla kuvilla. Neljännessä arvioinnin vaiheessa toi-

minnan kokeilun jälkeen keräsin vielä työntekijöiltä palautetta lomakkeella ja lasten mielipiteitä kes-

kustelemalla. Saamani palautteen avulla pohdin seikkailukasvatuksen kehittämisen mahdollisuuksia 

päiväkodissa. Palautteen keräämisen jälkeen aloin laatia opinnäytetyöraporttia. 

 

Alun perin oli tarkoituksena kerätä kuvista seinälle kollaasi, jota lapset saisivat halutessaan katsella 

ja muistella seikkailua. Suunnitellessani kollaasiin kuvatekstejä, huomasin kirjoittavani niitä sadun 

muotoon. Seikkailusta muodostui niin selkeä tarina, että se siirtyi myös kuvakollaasiin. Otin yhteyttä 

päiväkotiin ja esitin ideani satukirjasta kollaasin sijaan. Sain luvan teettää päiväkodille kuvakirjan 

seikkailustamme (liite 9). Tein A5 -kokoisen kirjan Ifolorin Desinger -ohjelmalla. Lapsista otetut ku-

vat täydensivät tarinan kulkua.  

 

Päiväkodilla lapset lukivat mielellään paljon kirjoja, joten oma satukirja oli heille arvokas asia. Sadut 

ovat 4–5-vuotiaille lapsille helpommin ymmärrettävää kuin tiedottava kertominen. Sadut myös rikas-

tuttavat lapsen mielikuvitusta ja persoonallisuutta sekä auttavat tutkimaan lapsen suhdetta ympärillä 

oleviin ihmisiin. Saduissa maailma esitetään lapsen silmin ja ne usein alkavat tunnetasolta. (Ojanen, 

Lappalainen ja Kurenniemi 1980, 11–17.) Seikkailusta syntynyt satukirja tekee lapsille seikkailun to-

delliseksi, sillä he ovat eläneet sadun maailmassa ja ovat itse tarinan sankareita. He saavat onnistu-

misen kokemuksia lukiessaan kirjaa, jossa he itse sankareina pelastivat erilaisia haastavia tilanteita. 

Seikkailuun osallistumattomille lapsille puolestaan kirjan sankarit ovat helposti samaituttavissa, sillä 

he ovat saman ikäisiä ja tuttuja lapsia. Satukirja tukee myös lasten kielellisyyden kehitystä innosta-

essaan lapsia lukemaan ja tutkimaan kirjaa. Lisäsin kirjaan myös pieniä, lyhyitä puhekuplia lasten 

kuviin, jotka erityisesti kiinnostavat lapsia. Kirjan ja kokemuksensa avulla lapset kertoivat myös tari-

naa seikkailusta huolimatta siitä, osasivatko he lukea. Koin myös, että satukirjasta jäi lapsille konk-

reettisempi muisto seikkailusta kuin kollaasista olisi jäänyt. Satukirja on enemmän lapsille suunnat-

tua kulttuuria, kun taas kollaasi olisi ollut aikuisille suunnattu. Satukirjaa lapset pystyivät itsenäisesti 

tutkimaan ja tuomaan sitä halutessaan mukaan leikkiin. Seikkailussa kohderyhmänä olivat lapset, jo-

ten tuotoksen tuli mielestäni olla kohdennettu lapsille.  

 

5.1 Moninaisuus ja monikulttuurisuus sosiaalialla -projekti Iisalmessa 

 

Teimme SSMOHA-opintojaksolla projektin kolmen opiskelijan ryhmässä aiheenamme seikkailukasva-

tus. Aihe oli lähtöisin projektin toimeksiantajana olleelta päiväkodilta. Heillä oli jo aiempina vuosina 

ollut opiskelijoita ohjaamassa seikkailuja lapsille, ja he halusivat jatkoa toiminnalle. Innostuimme ai-

heesta, sillä seikkailukasvatus on energistä toimintaa, mahdollistaa erilaisten lasten oppimisen sekä 

tukee kasvua ja kehitystä niin fyysisestä, sosiaalisesta kuin psyykkisestäkin näkökulmasta. 
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Projekti alkoi yhteisellä keskustelulla päiväkodin johtajan kanssa. Keskustelussa totesimme, että sai-

simme suunnitella toiminnan toteutuksen itsenäisesti. Ainoa toive oli, että seikkailu liittyisi jollain ta-

valla kevääseen ja lintuihin, sillä ne olivat sillä hetkellä päiväkodissa teemana. Meidän toimintamme 

alkoi kirjallisuuden ja teoriatiedon keräämisellä, sillä seikkailukasvatus oli meille uusi aihe. Se kuiten-

kin tempaisi meidät mukaansa ja innostuimme siitä paljon. Toimintakertoja päiväkodilla sovittiin 12, 

jotka sijoittuivat noin kuukauden ajalle. Osallistuvia 4–5-vuotiaita lapsia olisi 6–12. Tämän perusteel-

la aloimme suunnitella seikkailua. Jokaiselle toimintakerralle asetimme jonkin keskeisen tavoitteen, 

esimerikiksi vuorovaikutustaitojen tai motoristen taitojen kehittämisen. Vaikka palaute seikkailun ko-

konaisuudesta jäi puuttumaan, saimme palautetta ryhmän lastentarhanopettajalta jokaisen kerran 

jälkeen omista ohjaustaidoistamme ja kehittämisen kohteistamme.  

 

Projekti oli mielestäni mielenkiintoinen ja lapsille selvästi mieluinen. Huomasin, että lasten liikkumi-

nen ulkona on erilaista kuin sisällä, se on paljon vapaampaa ja luonnollisempaa verrattuna usein ra-

joittavissa sisätiloissa tapahtuvaan liikuntaan. Moni toimintatuokio toteutetaan sisätiloissa, jossa las-

ten tulee osata rajoittaa käyttäytymistään tilan vaatimalla tavalla. Luonnostaan lapsen reaktiot ovat 

usein nopeita ja laajoja, kuten innosta hyppiminen tai mallin näyttäminen muille lapsille ja aikuisille. 

(Pönkkö ja Sääkslahti 2012, 137–138.) Ulkona lapsilla heräsi myös paljon kysymyksiä ja ihmetyksen 

aiheita. He osoittivat selvästi mielenkiinnon kohteensa ja sitä kautta pääsimme kaikki yhdessä oppi-

maan uusia asioita lapsille mielekkäällä tavalla. Ulkona toimiminen selvästi rauhoitti lapsia ja mah-

dollisuus liikkua ohjatun tuokion aikana tuki heidän keskittymistään. Seikkailumme loppupuolella 

saimme kuulla, että lasten vanhemmat olivat kiitelleet toimintaa ja kertoneet lastensa aina odotta-

van seikkailupäiviä. Se vahvisti omia positiivisia kokemuksiani toiminnasta sekä haluani jatkaa toi-

mintaa ja sen soveltamista uudessa ympäristössä. 

 

Projektin jälkeen tein SWOT-analyysin (kuvio 2) toimintamallin sen hetkisestä tilanteesta. Analyysin 

avulla hahmotin asiat, joita toimintamallin kehittämisessä kannattaisi vahvistaa ja mitä kehittää 

aiempaa paremmaksi. Samalla pystyin arvioimaan omaa toimintaani projektin aikana sekä mietti-

mään, mitkä asiat voisivat olla haasteellisia toiminnan kehittämisen jatkuessa ilman aiemmin muka-

na olleita opiskelijoita. 
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KUVIO 2. SWOT-analyysi seikkailupedagogisesta toiminnasta. 

 

Seikkailukasvatuksen tuntemattomuus niin itselleni kuin varhaiskasvatuksessa valtakunnallisesti oli 

sekä haaste että mahdollisuus. Into ja usko itselle uutta toimintamallia kohtaan motivoi sen sovel-

tamiseen omassa työssä. Samalla pääsin kehittämään toimintaa ilman ennakko-odotuksia eli todella 

kehittämään uutta toimintamallia päiväkodille, jossa seikkailukasvatus oli tuntematon aihe. Niin lap-

set kuin vanhemmatkin tuntuivat olevan toiminnalle avoimia ja pitävän sitä arvokkaana osana var-

haiskasvatusta. Toisaalta taas kehittäminen tapahtui oman tietopohjani perusteella, joka puolestaan 

oli hankittu itse opiskelemalla. En päässyt keskustelemaan muiden seikkailukasvatukseen perehty-

neiden tai sitä kehittäneiden ohjaajien kanssa. Minun täytyi pitää ajatukseni avoimena ja perehtyä 

erilaisiin näkökulmiin itsenäisesti. 

 

Swot-analyysin perusteella totesin tiedonhankinnan ja vielä entistä syvemmän seikkailukasvatukseen 

perehtymisen olevan tärkeää. Voidakseni soveltaa menetelmää tarkoituksenmukaisesti tarvitsin lisää 

tietoa sekä seikkailukasvatuksesta itsestään että seikkailuun osallistuvasta ryhmästä. Keskityin myös 

analyysissa huomioimiini heikkouksiin ja uhkiin pyrkien reagoimaan niitä vähentävästi. Reflektoin 

omaa toimintaani pyrkien vähentämään yksin toimimisen tuomia haasteita sekä lisäämään ohjaustai-

tojani sekä teoriassa että käytännössä kokeilemalla.  

 

5.2 Tiedonhankinta työntekijöiden alkuodotuksista seikkailukasvatuksesta 

 

Seikkailukasvatus oli päiväkoti Taikapuistossa uusi toimintamalli. Suunnittelu alkoi päiväkodin ja las-

ten havainnoinnilla sekä työntekijöiden kanssa keskustelemalla. Halusin tietää, millaista toimintaa 

päiväkodissa yleensä suosittiin ja mitä mieltä he olivat seikkailukasvatuksesta kertomani perusteella. 

Kuulemani asiat toimivat pohjana, jonka avulla aloin hahmotella muotoa tulevalle toiminnalle. Yksit-

täisten keskustelujen lisäksi tein työntekijöille alkukartoituksen (liite 1), jonka avulla sain kahvipöy-

täkeskusteluja laajemmin ajatuksia ja näkökulmia opinnäytetyön toteuttamiseen.  

VAHVUUDET HEIKKOUDET 

• Usko ja into toimintaa kohtaan  

• Halu oppia ja kehittyä 

• Omien arvojen kohtaaminen toiminnan 

arvojen kanssa 

• Lapsilta/vanhemmilta saatu positiivinen 
palaute projektin aikana 

• Yritys tehdä liikaa asioita yksin 

➢ Avun pyytäminen 

• Palautteen puuttuminen työntekijöiltä 
projektin toiminnan kokonaisuudesta 

➢ Epävarmuus 

• Oman ohjauksen puutteet seikkailukas-

vatuksessa  
➢ Tiedon puute 

➢ Vähäinen kokemus 

MAHDOLLISUUDET UHAT 

• Uusi ympäristö  

➢ Mahdollisuus hyödyntää monipuolisesti 

erilaisia ympäristöjä 

• Seikkailukasvatuksesta on aineistoa hel-
posti saatavilla 

• Seikkailukasvatuksen vähyys varhaiskas-

vatuksen parissa 
➢ ”Puhdas pöytä” 

• Toimintakertoja yhden seikkailun aika-

na oli liikaa (11) 

➢ Aikataulutus seikkailulle 

• Seikkailukasvatusta vähän varhaiskas-
vatuksen parissa 

➢ Tiedon/tutkimusten soveltuvuus 
➢ Ohjauksen puute 
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Aiheeksi seikkailulle valikoitui suomalainen metsä ja muinaiset uskomukset. Lasten kanssa luettiin 

kirjaa Peikot, keijut ja haltiat – suomalainen metsän väki (Ojanen ja Jokinen 2007), joka kertoo 

suomalaisten uskomuksista erilaisiin kepposteleviin ja auttavaisiin olioihin. Kirja herätti lapsissa ute-

liaisuutta ja kysymyksiä. He myös innostuivat jakamaan kokemuksiaan esimerkiksi saunatontuista ja 

peikoista ja kirjaa luettiin useaan kertaan uudelleen. Suomalaiset uskomukset myös sopivat osaltaan 

Suomi 100 -teemaan, joka päiväkodissa oli sillä hetkellä ajankohtainen. Erityisesti lasten mielenkiinto 

kirjan sisältöä kohtaan sai rakentamaan tarinaa suomalaisen metsänväen ympärille. 

 

Seikkailussa päämääränä oli pelastaa peikko. Metsänpeikko oli joutunut taian, metsänpeiton, lu-

moon. Se ei voinut liikkua mihinkään ja tarvitsi apua. Lasten tehtäväksi tuli etsiä suomalaisia taika-

käpyjä, joiden avulla he voisivat purkaa taian peikon yltä. Tehtävää kuitenkin vaikeuttivat erilaiset 

keijut ja muut oliot, jotka tekivät peikolle ja lapsille kiusaa. Tarina eli lasten puheessa ja sitä muo-

kattiin lasten ajatusten mukaan viikon aikana. Tärkeimmiksi suunnittelun kohteiksi koin seikkailun 

aloituksen sekä lopetuksen. Aloituksen piti olla innostava ja selkeä. Siinä lapset pääsivät miettimään 

seikkailua ja valmistautumaan tulevaan matkaan. Tarinan alku auttaisi lasten mielikuvitusta keksi-

mään uusia olioita ja käänteitä seikkailuun. Myös lopetuksen tuli olla selkeä, onnellinen tarinan päät-

tyminen. Lapset löysivät peikon ja pääsivät purkamaan taian. Lasten tuli myös päästä keskustele-

maan seikkailustaan ja purkamaan tunteitaan sen ajalta. Myös jokaisen yksittäisen toimintakerran 

aloitus ja lopetus täytyi olla vastaavasti selkeä ja lasten innostusta tukeva.  

 

Seikkailutoiminnassa haluttiin hyödyntää mahdollisimman paljon luonnon materiaaleja ja kierrätysta-

varaa. Kustannukset pidettiin tällä tavoin matalina. Päätin dokumentoida seikkailua sekä omaan 

opinnäytetyöpäiväkirjaani että valokuvaamalla. Seikkailusta otetuista kuvista päätin koostaa päivä-

kodille muiston. Kuvaajina toimivat minä omalla kamerallani ja ryhmän lastentarhanopettaja päivä-

kodin laitteilla. Alun perin tarkoituksena oli koota seikkailun lopuksi kuvakollaasi seinälle sekä lapsille 

että aikuisille katseltavaksi. Kuvia varten annoin vanhemmille kirjeen, jossa pyysin lupaa kuvata lasta 

päiväkodin käyttöön (liite 2). Tiedossa oli jo päiväkodin omista kuvausluvista, että vanhemmat an-

toivat ennemmin luvan vain päiväkodin käyttöön tulevista kuvista. Siksi se päädyttiin laittamaan 

myös opinnäytetyötä koskevaan kuvauslupakirjeeseen. Kirjeessä myös kerroin lyhyesti seikkailukas-

vatuksesta ja pyysin perheitä varautumaan lasten runsaaseen ulkoiluun ja huomioimaan sen varus-

teiden valinnassa.  

 

5.2.1 Tiedonkeruumenetelmänä teemahaastattelu 

 

Halusin tehdä kartoituksen siitä, mitä päiväkodin henkilökunta seikkailukasvatukselta odotti, mikä 

heitä epäilytti ja mistä he haluaisivat tietää lisää. Päätin tehdä alkukartoituksen puolistrukturoituna 

teemahaastatteluna ryhmässä. Teemahaastattelu on vapaa haastattelun muoto, sillä se ei ole sitou-

tunut kvalitatiiviseen tai kvantitatiiviseen tutkimukseen. Menetelmässä tavoitteena on edetä keskus-

telussa keskeisten teemojen perusteella. (Hirsjärvi ja Hurme 2008, 48.) Tominnallinen kehittämistyö 

ei ole kumpaakaan tutkimusaluetta, joten teemahaastattelu oli siksi luonnollisin valinta alkukartoi-

tuksen toteuttamiseksi.  
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Teemahaastattelun salliman vapaan keskustelun avulla mahdollistin myös haastateltavien vapaan 

ajatusten ilmaisun aiheeseen liittyen. Haastattelussa haluttiin tietää nimenomaan henkilön subjektii-

visia kokemuksia ja mielipiteitä, joita olisi haasteellista sekä kysyä että kertoa kirjallisesti. Lisäksi 

haastattelussa voi pyytää lisää perusteluja haastateltavien ehkä yllättävillekin ajatuksille sekä mieli-

piteille. (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 2010, 205.) Alkukartoitus koski nimenomaan työntekijöiden 

mielipiteitä, ajatuksia sekä toiveita. Niitä olisi ollut haastavaa kysyä lomakkeella, sillä lomakkeelle pi-

täisi voida asettaa tarkat kysymyset, joihin on helppo vastata. (Eskola ja Vastamäki 2010, 27–28.) 

Kysymysten asettelu ajatusten ja mielipiteiden kysymiseksi oli liian haastavaa lomakkeen avulla. Sen 

lisäksi vastausvaihtoehdot olisivat jättäneet vastaukset kovin suppeiksi. Haastateltavaa myös usein 

motivoi ajatus siitä, että hänen mielipiteensä ja kokemuksensa tulevat kuulluiksi. Silloin haastattelu 

voi tuntua myös haastateltavasta hyödyllisemmältä kuin pelkkä ajatus tutkimuksen tekemisestä. 

(Eskola ja Vastamäki 2010, 27-28.) Erityisesti tullessani ulkopuolisena suunnittelemaan toimeksian-

tajalle toimintaa, halusin kaikkien työntekijöiden tuntevan toiminnan hyödylliseksi ja ottaa kaikki 

huomioon toiminnan suunnittelussa.  

 

Tein alkukartoitushaastattelua varten rungon, johon olin kirjannut ylös aiheita, joista halusin tietää. 

Puolistrukturoidun menetelmän pohjana on ennalta mietityt kysymykset tai avainsanat, mutta niiden 

järjestystä ja muotoa voisin halutessani vaihtaa. Runko toimi ohjenuorana ja muistilistana asioista, 

joista haastateltavien kanssa halusin keskustella. Haastattelun teemojen on oltava kaikille haastatel-

taville samat. (Hirsjärvi ja Hurme 2008, 47.) Haastattelu kuitenkin perustui yhteiseen keskusteluun, 

joten en laatinut runkoa suorien kysymysten avulla. Haastattelurungon annoin haastateltaville etukä-

teen nähtäväksi. Kirjoitin myös A4-kokoiselle paperille seikkailukasvatukseen keskeisesti liittyviä kä-

sitteitä, joita olivat muun muassa kokemuksellinen oppiminen, lapsilähtöisyys ja sosiaaliset taidot. 

Käsitteet olivat haastattelun ajan näkyvillä, jotta työntekijät saattoivat ottaa puheeksi eri osa-alueita, 

joista haluaisivat keskustella. Koin käsitteiden olevan hyödyllisiä haastattelussa, koska aihe kokonai-

suutena oli toimeksiantajalle vieras. Käsitteiden avulla he saattoivat paremmin hahmottaa toiminnan 

tarkoituksen sekä kykenivät osoittamaan, mitkä osa-alueet he itse kokivat toiminnassa erityisen tär-

keiksi.  

 

Haastatteluun varattiin aikaa puoli tuntia. Normaalisti teemahaastattelua ei ryhdytä tekemään niin 

lyhyttä aikaa varten, sillä koetaan, että silloin ongelma olisi ratkaistavissa kyselylomakkeella (Hirsjär-

vi ym. 2010, 206). Haastattelun avulla koin kuitenkin pääseväni lähemmäksi haastateltavia kuin lo-

makkeen avulla. Lisäksi haastattelussa haastateltavat voisivat kokea enemmän osa toiminnan suun-

nittelua ja lomake voisi tuntua hieman etäiseltä. (Eskola ja Vastamäki 2010, 27.)  

 

Haastattelu toteutettiin päiväkodilla lasten lepohetken aikana. Ympäristö oli kaikille tuttu, eikä siten 

luonut ylimääräisiä jännitteitä haastattelun aikana. Häiriötekijät haastattelun aikana oli pyritty häi-

vyttämään järjestämällä lasten valvonta haastattelun ajaksi haastatteluun osallistumattomille työn-

tekijöille. Lepohetken aikana järjestely oli mahdollinen. (Eskola ja Vastamäki 2010, 30.)  
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Lopulta keskustelu oli käyty noin 20 minuutissa, joten varattu aika oli riittävä. Sain sen aikana ylös 

riittävästi haastateltavien ideoita ja ajatuksia voidakseni jatkaa toiminnan suunnittelua päiväkodin 

toimintaan soveltuvaksi. Haastattelun aiheina olivat päiväkodin senhetkiset toimintamallit ja käytän-

nöt sekä seikkailukasvatuksesta syntyneet mielikuvat, toiveet ja epäilykset. Haastattelu nauhoitettiin 

ja sen jälkeen litteroitiin eli kirjoitettiin sanatarkasti ylös (Hirsjärvi ja Hurme 2008, 140). Litteroitua 

aineistoa alkukartoituksesta syntyi seitsemän sivua. Litteroidusta aineistosta etsin samankaltaisuuk-

sia haastateltavien vastauksista. Niiden perusteella kehitin suunnitelmaani toteutettavasta toimin-

nasta.  

 

5.2.2 Alkukartoituksen tulokset 

 

Sillä hetkellä käytössä olevia musiikki- ja liikuntapainotteisia toimintamalleja oli useita. Niitä olivat 

esimerkiksi musiikkijumppa, musiikkiliikunta, muskari sekä liikuntahallin tilojen hyödyntäminen eri la-

jien kokeilemisessa. Haastateltavat kokivat, että päiväkodin sisällölliset painotukset näkyivät lapsissa 

selkeästi. Erityisesti pienemmille lapsille musiikki oli erityisen tärkeää ja se koettiin hyödylliseksi sekä 

lapsia yhdistäväksi. He vertasivat lasten taitoja senhetkiseen tilanteeseen sekä menneeseen syksyyn 

ja totesivat lasten kehittyneen valtavasti.  

 

Haastateltavat olivat huomanneet, että lapset rakastivat luonnossa liikkumista. Metsäretkien määrää 

olikin päiväkodissa lisätty, mistä haastateltavat olivat tyytyväisiä. Samalla he kuitenkin ajattelivat, et-

tä luontoa pitäisi opetella hyödyntämään päiväkodin toiminnassa enemmän. Keskustelussa alkoi 

myös nousta ideoita luonnon hyödyntämisestä, kuten keräily ja kerätyn materiaalin jalostaminen 

esimerkiksi leipomalla.  

 

Mielikuva seikkailukasvatuksesta oli haastateltavilla hyvin positiivinen. Toiminta oli heille täysin uut-

ta, mutta he kokivat sen mielenkiintoisena ja jo tässä vaiheessa osoittivat kiinnostusta toiminnan 

jatkamiseen tulevaisuudessakin. Vuorovaikutustaitojen ja sosiaalisten taitojen harjoittelua pidettiin 

varhaiskasvatuksessa erityisen tärkeänä. Sen lisäksi ulkona toimiminen koettiin lapsille tärkeäksi 

asiaksi ja keskustelussa nousi esille, että lapsi oppii parhaiten ulkona.  

 

Seikkailukasvatus koettiin lapsille jännittäväksi vaihteluksi arkeen, johon olisi helppo lähteä mukaan. 

Pitempi teema, joka seikkailussa kulkisi mukana, kuulosti haastateltavien mielestä hyvältä. Toimin-

nan rajoittuminen vain opinnäytetyön toiminnalliseen osuuteen eli viikkoon olisi lasten oppimiseen 

verrattuna hyvin lyhyt aika. Toiminnan jatkuessa lapset sisäistäisivät toiminnan paremmin ja oppisi-

vat hyödyntämään vahvuuksiaan. Sellaisenaan seikkailukasvatus koettiin sopivaksi toiminnaksi yli 4-

vuotiaille lapsille. Heillä olisi enemmän kykyä omatoimisuuteen ja ideointiin sekä itsevarmuutta ko-

keilla omia rajojaan rohkeammin. Kuitenkin soveltamalla seikkailun eri osa-alueita ajateltiin myös 

pienempien vähitellen oppivan toimintaan jo ennen neljää ikävuotta.  

 

Haastateltavat kokivat teoriassa seikkailukasvatuksen toimivana menetelmänä eikä heillä ollut epäi-

lyksiä sitä kohtaan. Käytännössä he kuitenkin ajattelivat toimivuuden riippuvan paljon toteutuksesta. 

Haasteena koettiin tilat, jotka voisivat osaltaan hieman rajoittaa toiminnan jatkuvuutta. Keskustelus-
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sa heräsi toive, että seikkailussa mahdollisesti tarvittavat kulissit voitaisiin säilyttää niin, että lapset 

voisivat hyödyntää niitä myös vapaan leikin aikana ja näin elää seikkailua myös ohjatun toiminnan 

ulkopuolella. Käytännössä se voisi olla haasteellista, sillä tilat ja ympäristöt ovat usein myös ulkopuo-

listen käytössä.  

 

Toiminnassa erityisesti aloitus koettiin tärkeänä, jotta lapset pääsivät seikkailun tunnelmaan sisään 

ja innostuisivat ajatuksesta. Siihen liittyi myös ohjaajan itsensä eläytyminen tarinaan. Näin lapsetkin 

eläytyisivät siihen helpommin. Lasten mielikuvitus koettiin lasten vahvuutena yleisesti, joten sen tu-

keminen koettiin positiivisena asiana. Haastateltavat vertasivat seikkailuun eläytymistä näkymättö-

miin ystäviin; ne olivat lasten tukena ja vahvuutena tämän kasvaessa, mutta jäisivät vähitellen kehi-

tyksen myötä pois.  

 

Keskusteltaessa haastateltavien toiveista toimintaa kohtaan nousi ylös lapsilähtöisyyden ja vahvuuk-

sien hyödyntämisen tärkeys. Vaikka aikuisella oli tietty runko toiminnan etenemisestä, tulisi aikuisella 

olla tietynlainen luottamus lapseen ja siihen mitä hän voisi seikkailulle ja sen etenemiselle antaa. Si-

tä varten lapset tarvitsisivat aikaa omille ajatuksilleen sekä kokeiluilleen. Lisäksi vahvuuksien löytä-

minen ja niiden hyödyntäminen olisi lapsille tärkeä oppimiskokemus. Seikkailun tarinaan tai etenemi-

seen haastateltavilla ei ollut erityisiä toiveita, vaan he antoivat minulle mahdollisuuden suunnitella 

toteutuksen itsenäisesti. Haastateltavilla oli toive toimintamallin jatkamisen mahdollisuudesta tule-

vaisuudessakin. 

 

5.2.3 Tavoitteiden asettaminen 

 

Asetin tavoitteet toiminnalle yksittäisten lasten, ryhmän ja seikkailukasvatuksen menetelmän näkö-

kulmasta. Nämä tavoitteet jakaantuivat viiteen ryhmään: seikkailukasvatuksen, kielen kehityksen, 

aistien kehityksen, sosiaalisten taitojen kehityksen ja motoristen taitojen kehityksen tukemiseen 

(taulukko 2.) Viisi päätavoitetta jakaantui vielä pienempiin osatavoitteisiin.  

 

Seikkailukasvatuksen periaatteiden mukaisesi halusin toteuttaa toimintaa pääosin luonnossa, jossa 

tehtävät saivat lapset kokeilemaan ja löytämään omia rajojaan. Lapsille tarjottiin mahdollisuuksia 

kokemuksiin, joista voi saada oppia elämysten kautta sekä kokeilla omia johtopäätöksiään ja epäi-

lyksiään itse. Seikkailukasvatuksen tuli olla myös hauskaa, jolloin se motivoi lapsia sitoutumaan toi-

mintaan. (Dwyer 2006, 12.) 
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TAULUKKO 2. Seikkailukasvatuksen tavoitteet 4–5-vuotiaiden ryhmässä.  

 

Seikkailukasvatuksen tavoitteet 4–5-vuotiaiden lasten ryhmässä 

 

Seikkailukasvatus • luonnon hyödyntäminen oppimisympäristönä 

• kokemuksellisen oppimisen mahdollistaminen 

• elämyksien mahdollistaminen 

• omien rajojen kokeilun mahdollistaminen 

• iloinen, luottamuksellinen ilmapiiri 

Motoristen taitojen kehitys • runsas liikunta 

• tasapainoa kehittävät tehtävät 

• juokseminen 

• hyppiminen 

• kehon hallinta ja hahmotus  

Sosiaalisten taitojen kehitys • vuorovaikutustaitojen tukeminen 

• tunteiden osoittaminen ja tunnistaminen 

• yhteistyötaitojen tukeminen 

• yksilöiden vahvuuksien osoittaminen ja  

hyödyntäminen yhteistyössä 

Kielen kehitys • lorujen, satujen, laulujen hyödyntäminen 

• kirjainten hahmottaminen 

• seikkailun tarinan jatkamisen mahdollisuus  

Aistien kehitys • tukeminen eri aisteilla havainnoimiseen 

 

 

Tässä opinnäytetyössä osallistuva lapsiryhmä koostui 4–5-vuotiaista lapsista, joten keskityin erityi-

sesti tämän ikäryhmän tavoitteisiin ja tarpeisiin. 4–5-vuotiaiden herkkyyskausia ovat kielenkehityk-

sen, aistien hienosäädön, sosiaalisen kehityksen sekä liikkumisen herkkyyskaudet. Herkkyyskausien 

aikana lapsi on erityisen kiinnostunut tietystä aiheesta ja oppii siitä helposti. Lapsi huomaa laajasti 

ympäristöstään näitä alueita koskevia ärsykkeitä oppien niistä. (Koivunen ja Lehtinen 2015, 135-

136.) Lapsia tuli tukea herkkyyskausien mukaisesti ja tarjota heille sopivia ärsykkeitä sekä haasteita, 

joilla he pääsivät kehittämään itseään. 4–5-vuotias lapsi haluaa ollaa itsenäinen, mutta tarvitsee silti 

vielä aikuisen tukea esimerkiksi aloitteellisuuteen ja sosiaaliseen sekä moraaliseen kehitykseen (MLL 

s.a.). Suunnittelin seikkailukasvatustoiminnan eri tehtävät vastaamaan eri herkkyyskausia. Haasteita 

suunnitteluun toivat lasten eriasteiset tasot erilaisissa taidoissa.  

 

Tämän ikäryhmän lapset ovat hyvin kiinnostuneita loruista, saduista ja sanaleikeistä. He kyselevät 

paljon ja haluavat ymmärtää asioita ja niiden merkityksiä. Mielikuvituksen avulla he yhdistelevät asi-

oita ja voivat keksiä uusia sanoja. Puhe on yleensä jo sujuvaa, esimerkiksi sanojen taivutus onnis-

tuu. (MLL s.a.) Opinnäytetyön toiminnalliseen osuuteen osallistuneessa ryhmässä painotettiin syys-

lukukaudella äidinkieltä, joka myös osaltaan vaikutti kielenkehityksen tukemiseen seikkailussa. Pää-

tin hyödyntää seikkailussa loruja, laulua ja satuja sekä kirjaimia ja niiden hahmottimista.   

 

Tehtävät tuli olla sopivan haasteellisia, jotta jokainen osallistuja sai rajaseikkailun kokemuksen. 

Suunnitelmien oli kuitenkin oltava joustavia muuttuvien tilanteiden varalta ja huomioida jokainen 
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osallistuja sekä yksilönä että ryhmänä. Tehtävien tuli myös tukea lapsia harjoittelemaan vuorovaiku-

tusta keskenään ongelmanratkaisun kautta. (Dwyer 2006, 13.) 4–5-vuotiaat lapset alkavat jo pohtia 

hyvän ja pahan sekä oikean ja väärän eroa. Usein myös leikeissä ja toiminnassa ovat mukana ”hy-

vikset ja pahikset” tuomassa esiin näitä eroja. (Koivunen ja Lehtinen 2015, 129.) Oikeaa ja väärää 

voidaan miettiä myös ryhmässä eri tilanteissa. Tärkeää on haastaa lasta ajattelemaan asioita sekä 

omasta että muiden näkökulmasta. Lisäksi lapsi haluaa ymmärtää asioita ja kyselee aikuisilta ehkä 

syvällisiäkin asioita (Koivunen ja Lehtinen 2015, 129).  

 

Itsekeskeisyys alkaa vähentyä 4–5-vuotiaana ja lapsi osaa ottaa huomioon muidenkin tunteita. Tun-

teiden hallinta voi kuitenkin olla vielä haastavaa, johon tarvitaan aikuisen apua. Erityisesti rooli- ja 

mielikuvitusleikit ovat lapsille mieluisia. Lapset alkavat myös vertailla itseään muihin, jolloin itsetunto 

saattaa hetkellisesi heiketä. Aikuisen tulee muistaa rohkaista lasta ja tukea tätä kokemaan onnistu-

misia. (MLL s.a.) Seikkailussa lapset pääsivät asettumaan sankarin rooliin, jossa he pelastaisivat pu-

lassa olevan ystävän. Heidän kuitenkin tuli toimia ryhmänä ja tehtäviä suunnitellessa pyrin ottamaan 

jokaisen lapsen omat vahvuudet huomioon. Näin tehtäviä ei voinut ratkoa kukaan lapsista yksin, 

vaan heidän tuli pyytää apua toisiltaan sekä oppia kuuntelemaan erilaisia mielipiteitä. Tehtäviin ei 

annettu valmiita vastauksia, vaikka niitä saattoi itselläni mielessäni olla. Valmistauduin kuitenkin jo 

etukäteen jäämään mahdollisimman paljon taustalle ja antaa lapsille tilaa ratkaista tehtäviä itse.  

 

Liikunta on lapsen kehityksen kannalta tärkeää. Liikkuessa lapsen lihaksisto, luusto ja liikuntaelimet 

sekä hengityselimet kehittyvät ja vahvistuvat. Ne vaikuttavat myös lapsen kasvaessa luiden kykyyn 

ottaa tärähdyksiä vastaan (herkkyys luun murtumille), matkaan, jonka hän jaksaa omin voimin kul-

kea, sekä hapenottokykyyn. Motoristen taitojen avulla lapsi oppii pärjäämään itsenäisesti. Motorisia 

perustaitoja ovat muun muassa käveleminen, hyppiminen ja heittäminen. Motorisista taidoista ensin 

kehittyvät karkeamotoriset taidot, kuten edellä mainitut perustaidot, ja myöhemmin hienomotoriset 

taidot, kuten kynän käsittely. (Pönkkö ja Sääkslahti 2012, 136–137.)  

 

Liikunnalla on todettu olevan vaikutusta myös oppimiseen. Liikkuessaan lapsen havaitsemiskyky ke-

hittyy, mikä on olennaista myös erilaisten kognitiivisten taitojen oppimisessa. Lapsi oppii havainnoi-

maan itseään, kehoaan ja sen eri puolia. Samalla kehittyy kyky havainnoida suuntaa, itseään ja ulot-

tuvuuksiaan. Aktiivisuus ja vastavuoroisuus liikunnassa kehittää myös näitä taitoja. (Pönkkö ja 

Sääkslahti 2012, 137.) 4–5-vuotiailla harjoitusta vaativia motorisia taitoja ovat heittäminen, tasapai-

noilu, juokseminen ja hyppiminen. Juostessa lapsen tulisi kyetä vaihtamaan nopeutta samalla pysy-

en rytmissä sekä tasapainossa. Hypyissä lapsi harjoittelee tasajalkahyppyjä sekä yhdellä jalalla hyp-

pimistä. Näitä taitoja aletaan myös yhdistellä. (Zimmer 2001, 60.) Lapsen sydän kestää yllättävän 

suurta, mutta lyhytkestoista rasitusta. Sen sijaan pitkäkestoiset ja lapsen luonnollisen rytmin rikkova 

toiminta saa lapsen levottomaksi ja väsymään nopeasti. (Karvonen, Siren-Tiusanen ja Vuorinen 

2003, 43.) Sen takia myös seikkailu jaettiin usealle eri päivälle sekä yksittäisen päivän haasteet vielä 

pienempiin erilaisiin tehtäviin. Jokainen tehtävä tuki lasten eri taitoja pyrkien näin välttämään yli-

määräistä väsymystä, joka hidastaisi tai estäisi lasten oppimista. Usein yritin tehtävissä yhdistää mo-

torisia taitoja ongelmanratkaisutehtävien kanssa. 
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5.3 Seikkailutoiminnan toteuttaminen 

 

Seikkailutoiminnan kehittämistä päiväkodissa voi alkaa suunnitella Sinisen meren strategian kautta. 

Strategian neljä tärkeää kysymystä ovat: mitä kannattaa vahvistaa, mitä supistaa, mitä uutta pitää 

luoda ja mitä vanhaa poistaa. Tarkoitus on saada kehittettyä uutta toimintaa kuormittamatta työyh-

teisöä. Kehittämistä voi lähteä miettimään asettamalla neljä kysymystä taulukkoon (taulukko 3). Hy-

viä, vahvistettavia asioita päiväkodin toiminnassa ovat liikunnallisuus, luonnon hyödyntäminen, ret-

ket, pienryhmätoiminta ja sekä aikuisten että lasten luovuus. Nämä ovat asioita, joita kannattaisi 

vahvistaa ja hyödyntää nykyistä enemmän. Vahvistettavia asioita on helpompaa alkaa lisätä, jos sa-

maan aikaan supistaa asioita, jotka eivät tue seikkailutoimintaa. Supistettavia asioita olisivat esimer-

kiksi ohjatut tuokiot sisätiloissa sekä valmiiden materiaalien käyttäminen. Päiväkodin toimintaan uu-

delleen luotavia asioita puolestaan olisi pitkäkestoisten teemojen kehittäminen ja yhteistyömallin 

luominen. Pitkäkestoisten teemojen mukaan seikkailukasvatusta voi lähteä kehittämään lasten op-

pimista vahvasti tukien. Yhteistyömallin kehittämisellä tarkoitan ajankäytön ja työnjaon suunnittelua. 

Seikkailutoimintaa voi hyödyntää kaikki päiväkodin ryhmät, jolloin työnjakoa voi tehdä kaikkien päi-

väkodin työntekijöiden kesken. Yhteisen teeman mukaan kukin päiväkotiryhmä voisi hyödyntää seik-

kailukasvatusta omassa toiminnassa omalle ryhmälle soveltaen. Jotta näin voidaan toimia tulisi päi-

väkodissa poistaa ikä- ja ryhmärajoja. Seikkailutoiminta on sovellettavissa kaiken ikäisille lapsille.  

 

TAULUKKO 3. Sinisen meren strategia Mauborgne ja Chan Kimia (2004) mukaillen. 

 

Vahvistettavat Supistettavat 

• Liikunnallisuus 

• Luonnon hyödyntäminen 

• Retket 

• Pienryhmätoiminta 

• Luovuus 

• Ohjatut tuokiot sisällä 

• Valmiiden materiaalien käyttö 

Luotavat Poistettavat 

• Pitkäkestoiset teemat 

• Yhteistyömalli 

o ajankäyttö ja työnjako suunnittelussa ja to-

teutuksessa 

o koko päiväkodille soveltuva toiminta 

• Ikä- ja ryhmärajat 

 

 

Seikkailukokonaisuus jakautui viidelle eri päivälle. Jokaiselle päivälle oli omat tavoitteensa, jotka py-

rin saavuttamaan suunnittelemalla lapsille erilaisia tehtäviä (kuvio 3). Tehtäviä suunnittellessani mie-

tin myös seikkailun tasoja, joille lapset voisivat päivän toiminnan aikana päästä. Elämykset ja lasten 

kokemat tunteet ovat kuitenkin hyvin yksilöllisiä, joten kaikki lapset eivät päässeet samalle seikkailun 

tasolle. Lapsen eivät myöskään pysyneet samalla seikkailun tasolla koko päivän ajan, vaan tasot 

vaihtelivat eri tehtävien aikana. Taulukossa on päivän aikana eniten esiintynyt taso.  
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Sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen seikkailutoiminnassa 

 Tavoitteet Seikkailun taso 

1. päivä:  

Seikkailuun  

johdattelu 
(liite 3) 

• Ryhmäytyminen 

• Seikkailuun johdattaminen 

• Kielellisyyden tukeminen 
o Laulu 

o Kirjainten hahmottaminen ja 

muodostaminen 

I taso: leikki 

2. päivä:  
Haltioiden  

ansoittama kenttä 
(liite 4) 

• Ongelmanratkaisukyvyn ja 

yhteistyötaitojen kehittäminen 
o Vuorovaikutustaitojen 

tukeminen 

• Motoristen taitojen  
kehittäminen 

o Tasapaino 

o Liikkumisnopeuden vaihtelut 

• Kielellinen kehitys 
o Kirjainten hahmottaminen 

II taso: seikkailu 

3. päivä:  

Maahisen maailma 
(liite 5) 

• Yhteistyötaitojen kehittäminen 

• Vuorovaikutustaitojen  
kehittäminen 

o Dialogisuus suunnittelussa 

• Kielellisyyden kehittäminen 
o Kirjainten hahmottaminen 

o Loruttelu 

II taso: seikkailu 

4. päivä:  

Riiviöt 
(liite 6) 

• Yhteistyötaitojen kehittäminen 

o Vuorovaikutuksen tukeminen  

• Motoriikan kehittäminen 

o Nopeuden säätely ryhmässä 

• Kielellisyyden tukeminen 
o Tarinallisuus (kirje) 

• Aistien kehittäminen 

o Aistien käytön tukeminen ha-
vainnoinnissa (kuulo) 

o Hahmottamisen harjoittami-

nen (kartan kokoaminen)  

II taso: seikkailu 

5. päivä:  
Peikon  

pelastaminen 
(liite 7) 

• Ongelmanratkaisutaitojen  

kehittäminen 

• Sosiaalisten taitojen kehittämi-
nen  

o Vuorovaikutuksen tukeminen 
o Tunteiden tunnistaminen 

• Motoriikan kehittäminen 

o Kehon ulottuvuuksien hah-

mottamisen tukeminen 
o Nopeuden säätely ryhmässä 

o Tasapainoilu 

III taso: rajaseikkailu 

 

KUVIO 3. Seikkailun eteneminen. 

 

Ensimmäinen päivä sisälsi toiminnan aloituksen ja seikkailun idean tuomisen lapsille (liite 3). Tavoit-

teena tuokiolle oli ryhmäytyminen ja lasten johdattaminen seikkailuun ja rakensimme yhteisöllisyy-

den tunnetta ja ryhmähenkeä. Tarkoitus oli tuoda lapsille tunne siitä, että tästä alkaa jotain jännittä-

vää. Peikosta tuli meidän salaisuutemme. Lapset olivat ylpeitä siitä, että peikko oli päättänyt pyytää 

apuun juuri heitä. Tässä vaiheessa lapset olivat todennäköisesti seikkailun ensimmäisellä tasolla. 

Toiminta oli lapsista helppoa ja mielipiteet tuokiosta vaihtelivat hauskan ja tylsän välillä (Mortlock 
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1994, 22). Osa lapsista olisi halunnut jo alkaa toimia peikon pelastamiseksi, sillä lipun tekoon kului 

heidän jaksamisensa kannalta liian kauan aikaa. Toisaalta kirjaimia kaikki lapset jaksoivat vuorollaan 

miettiä ja vertailla omien nimiensä kirjaimia seikkailuryhmän nimessä oleviin kirjaimiin. 

 

Ryhmän nimen kekisiminen tuotti lapsille hieman haasteita. He eivät oikein ymmärtäneet, mitä teh-

tävällä haettiin. Yritin kannustaa lapsia miettimään nimiä, ihan mikä tahansa sopisi eikä haittaisi, 

vaikka se olisi hassu. Lapset vilkuilivat toisiaan ja minua. Hiljaisuuden kasvaessa koitin kannustaa 

lapsia keksimään sanoja, joista nimen voisi koostaa. Toisaalta mietin, painostinko lapsia liikaa ja oli-

siko pitänyt antaa enemmän aikaa miettiä keskenään. Olisin voinut poistua hetkeksi huoneesta ja 

antaa lasten keskustella keskenään asiasta.   

 

Seuraavilla tuokioilla pyrin auttamaan lapset seikkailun toiselle tasolle, jolla opeteltiin erilaisia taitoja. 

Lasten kanssa seikkaillessa todellista fyysistä vaaraa ei ole ja tällä tasolla myös lapsilla itsellään on 

tunne tilanteen hallittavuudesta. (Mortlock 1994, 22.) Seuraavat kolme kertaa koostuivat eri mittai-

sista seikkailuista, joiden avulla valmistauduttiin peikon vapauttamiseen. Jokainen yksittäinen seik-

kailu sisälsi muutaman tehtävän, jotka lasten tuli ratkaista ja samalla harjoittaa sosiaalisia taitoja se-

kä motoriikkaa.  

 

Toisella tuokiolla tavoitteena oli ongelmanratkaisukyvyn sekä yhteistyötaitojen kehittäminen (liite 4). 

Suunnittelin tehtävät siten, että lapset joutuivat keskustelemaan niiden toteutuksesta. Tehtävät täy-

tyi tehdä yhdessä, joten kaikkien mielipidettä oli kuultava sekä kaikkien suostuttava sovittuun toteu-

tustapaan. Lapset eivät kuitenkaan itse tienneet etukäteen, että tehtävät olivat ryhmätehtäviä. Al-

kuun he koettivat keksiä tapoja, joilla kukin lapsi voisi itsenäisesti suoriutua tehtävästä omalla vuo-

rollaan. Lapsilta löytyi kuitenkin yllättävän paljon ideoita ja ajatuksia sekä kykyä miettiä jokaista esi-

tettyä näkökulmaa. Ohjaajana minulla oli haasteita olla puuttumatta keskusteluun. Keskustelu sujui 

lasten välillä hyvin ja ristiriitatilanteet ratkaistiin puhumalla. Huomasin kuitenkin, että olin tottunut 

johdattelemaan lapsia toimimaan tietyllä tavalla, joka minulle tuntui luontevimmalta. Lapsilta keksi-

vät paljon enemmän tapoja suoriutua tehtävästä kuin mitä minä olin osannut ajatellakaan. Jouduin 

tietoisesti keskittymään siihen, että antaisin lapsille tilaa kokeilla ajatuksiaan ja siten päätellä niiden 

soveltuvuutta kuhunkin tehtävään. Erityisesti laatikoiden avulla ylitetty ”suo” oli mielestäni onnistu-

nut tehtävä. Lapset pääsivät hyvin seikkailun toiselle tasolle ja pysyivät siellä. Päivä oli jännittävä ja 

lapset kokivat onnistuneensa hyvin löytäessään taikakävyt.  

 

Jouduin kuitenkin muuttamaan toisen päivän suunnitelmaa siirtymällä päiväkodin pihasta metsään. 

Se johtui tiedonkulun katkeamisesta, sillä olin unohtanut ilmoittaa toiselle päiväkodin ryhmälle suun-

nitelmastani. He olivat ehtineet jo siirtyä ulos, joten siirsin seikkailutoiminnan toiseen paikkaan. Jäl-

keen päin ajatellen siirto oli hyvä asia, sillä metsässä seikkaileminen oli lapsista jännittävää ja he oli-

vat innostuneita. Myös metsään lähtemisestä tuli rutiini ja kuului seikkailupäiviin samoin kuin peikko-

laulu. Metsään siirtyminen ei ollut erillinen osa toimintaa, vaan seikkailu alkoi jo matkalla. Sovimme 

lasten kanssa säännön, että jonon ensimmäisenä kulkevan lapsen vastuulla on pitää huolta kaikista 

mukana olevista lapsista. Ketään ei siis saanut jättää jälkeen. Tämän lapset oppivat mielestäni no-

peasti ja muistivat vilkuilla taakseen. Matkalla sattuneista kömmähdyksistäkin, kuten kompastumi-
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sesta, tuli myös osa seikkailua ja siitä syytettiin esimerkiksi keijuja kepposineen. Lapset liikkuivat 

seikkailun toisella tasolla ja kävivät välillä hetkellisesti seikkailun kolmannella tasolla.  

 

Kolmannella seikkailutuokiolla tavoitteena oli yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen sekä 

kielellisyyden harjoittaminen (liite 5). Kiellellisyyden tavoitetta toteutettiin lorujen ja kirjainten tutki-

misen avulla. Tällä tuokiolla liikuttiin seikkailun ensimmäisellä ja toisella tasolla. Tuokion alkuun lap-

set olivat toisella seikkailun tasolla, he harjoittivat taitojaan ja valmistautuivat pelastamaan peikon 

pulasta. Majan rakentaminen oli kuitenkin tuttua toimintaa, jonka jokainen lapsi tiesi osaavansa. Sil-

loin liikuttiin seikkailun leikin tasolla. Tunteet pysyivät mieluisan toiminnan aikana kuitenkin positiivi-

sina. Nuolien seuraaminen oli lapsista jännittävää ja erityisesti silloin he olivat seikkailun toisella ta-

solla. Lapset eivät tienneet jännittävän tilanteen lopputulosta, mutta kokivat tilanteen olevan hallin-

nassa ja voivansa ratkaista haasteen. (Mortlock 1994, 22.)  

 

Sanan muodostus oli erityisesti 5-vuotiaista mielenkiintoinen tehtävä ja he jaksoivat keskittyä siihen. 

Heidän yhteistyönsä oli sujuvaa, sillä he lukivat muodostuvan sanan ääneen ja vaihtoivat jälleen kir-

jainten paikkaa. Sen sijaan 4-vuotiaat jäivät tässä tehtävässä hieman ulkopuolelle. He eivät osan-

neet lukea ja kun sana ei heti ratkennut, heidän keskittymisensä siirtyi hieman muualle. Näin ollen 

he eivät kyenneet pysymään seikkailun toisella tasolla, vaan laskeutuivat ensimäiselle leikin tasolle. 

Tunteet pysyivät kuitenkin positiivisena ja he odottivat vanhempien lasten ratkaisevan tehtävän, jot-

ta he voisivat jatkaa. Tässä nuorempien lasten osallisuutta olisi voinut lisätä jakamalla lapset pareit-

tain ratkaisemaan tehtävää. Parit olisivat muodostuneet 5- ja 4-vuotiaasta lapsesta, jolloin nuorem-

matkin olisivat saaneet tilaisuuden osallistua jäämättä taka-alalle. Majan rakentamiseen lapset kuite-

kin osallistuivat jälleen yhdessä. Käpyjen löydyttä lapset leikkivät mielellään metsässä ja käyttivät 

majaa toiminnassaan mukana.  

 

Neljäntenä päivänä tavoitteena oli edelleen yhteistyötaitojen sekä vuorovaikutustaitojen kehittämi-

nen sekä motoriikan harjoittelu (liite 6). Päivä oli minulle ohjaajana haasteellinen ja ohjatun tuokion 

jälkeen mieleeni tuli asioita, joita olisi pitänyt muuttaa. Ensimmäisenä haasteita toi sää, joka oli 

märkä ja tuulinen. Se aiheutti muutaman tehtävän muuttumista matkan aikana, sillä tarvikkeet eivät 

pysyneet paikoillaan. Tehtävien muotoa olisi pitänyt muuttaa tai siirtää koko päivän toiminta sisäti-

loihin, jolloin ne olisi ollut toteutettavissa sellaisenaan. Lapset tuntuivat myös väsyneiltä ja sen takia 

kärsimättömiltä, mikä puolestaan lisäsi ohjauksen tarvetta.  

 

Osa tehtävistä kuitenkin onnistui suunnitellusti ja seikkailukasvatuksen tavoitteita eniten vastaava oli 

liaanin avulla liikkuminen eli fyysistä vahvuutta sekä hieman onnea vaativa tehtävä. Todellisuudessa 

tehtävässä ei ollut olemassa fyysistä vaaraa, sillä köysi oli tukeva ja alusta lumesta sekä sammalesta 

pehmeä. Lapsille tilanne oli kuitenkin eri, sillä he olivat metsässä, joka kuhisi peikkoja ja keijuja. 

Heille köydestä putoaminen tarkoitti kiinni jäämistä sekä keijujen hyökkäystä. Osa lapsista kävi tässä 

tehtävässä myös seikkailun tasolla kolme eli rajaseikkailussa. He eivät olleet varmoja tilanteesta sel-

viämisestä tai onnistumisestaan. Rajaseikkailussa läsnä voi olla myös pelko. Seikkailijalla oli kuiten-

kin myös tiedossa se, että hänellä oli myös mahdollisuus selvitä tilanteesta käyttämällä kaikkia taito-
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jaan ja luottamalla onneen. (Mortlock 1994, 23.) Lapsi ehkä pelkäsi epäonnistumista ja sen seurauk-

sia, mutta samalla luotti aikuisiin ja siihen, että hänen uskottiin onnistuvan tehtävässä.  

 

Viidentenä päivänä oli seikkailun päätösretki. Tavoitteena oli vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutai-

tojen kehittäminen sekä motoriikan harjoittelu (liite 7). Samalla tarjosin lapsille mahdollisuuden 

päästä seikkailun kolmannelle tasollee eli rajaseikkailuun. Viimeisenä päivän tarkoituksena oli myös 

päättää seikkailun jännitys, antaa lapsille onnistumisen kokemus. Päivä oli onnistunut ja jokainen 

lapsi pääsi rajaseikkailun tasolle. Osa oli jopa pudota epäseikkailun puolelle, jolloin minun oli ohjaa-

jana puututtava toimintaan ja autettava keskustelemalla lapsi tehtävän läpi. Lapset myös auttoivat 

ja kannustivat toinen toisiaan.  

 

Mielenkiintoista oli seurata lasten ajatuksia seikkailun lopetuksesta. Osa tunnisti heti minun pukeu-

tuneen peikoksi. Silti he olivat mukana tarinassa, vaikka välillä kuiskivatkin epäilyksiään viereiselle 

kaverille. Osa taas oli niin syvällä tarinassa, että uskoi minun todella olevan peikko. Osalla taas aja-

tukset risteilivät edestakaisin. He lähtivät epäilijöiden mukaan kuiskailemaan ja hihittelemään puvul-

leni. Sitten he kuitenkin kertoivat peikolle asioita, joita minä olisin varmasti tiennyt. Samalla he hie-

man ujostelivat peikkoa. Lopulta lapsille oli tärkeää saada varmistus siitä, että minä olin todella ollut 

se peikko. 4–5-vuotiaalla lapsella on erittäin vilkas mielikuvitus. Samalla hän kuitenkin kykenee erot-

tamaan aiempaa paremmin mikä on totta ja mikä ei. Lapsi tarvitsee aikuisen tukea jäsentämään aja-

tuksiaan oikeasta ja väärästä sekä todesta ja mielikuvituksesta. (Koivunen ja Lehtinen 2015, 129.) 

Se jäi ihmetyttämään lasten mieltä vielä pitkäksi aikaa seikkailun päätyttyäkin, sillä palatessani vielä 

kuukauden päästä seikkailusta päiväkodille työskentelemään sijaisena lapset kävivät tasaisin vä-

liajoin tarkistamassa, että olinhan minä ollut se seikkailussa esiintynyt peikko.  

 

5.4 Seikkailutoiminnan arviointi  

 

Lapsilta pyysin palautetta jokaisen toimintakerran jälkeen pyytämällä heitä kertomaan ajatuksiaan 

seikkailusta. Lapset kertoivat mielellään oman mielipiteensä siitä mikä oli ollut hauskinta ja mikä 

helpointa. Se auttoi minua hahmottaan lasten vahvuuksia ja tehtävien tasoa lasten taitoihin nähden. 

Omia haasteitaan toi ryhmän vaihtuvuus viikon aikana. Osa lapsista oli kokopäivähoidossa ja pystyi-

vät siten osallistumaan jokaiseen seikkailuosuuteen. Osa kuitenkin oli osapäivähoidossa, jolloin he 

olivat päiväkodissa vain muutamana päivänä viikossa. Osapäivähoitolapset oli jaettu niin, että puolet 

olivat paikalla alkuviikon ja puolet loppuviikon. Näin ollen päiväkodissa kaikki ryhmän lapset olivat 

paikalla vain keskiviikkoisin eli yhden seikkailuosuuden ajan. 

 

Lapset pitivät eniten vauhdikkaimmista sekä heille uusista tehtävistä. Viikon aikana oli erilaista kiipei-

lyä, tasapainoilua ja ongelmanratkaisua, jotka tuntuivat olevan lapsille mieluisimpia. Kaikki nämä 

tehtävät vaativat myös keskittymistä ja hieman onnea. Vähiten lapsia kiinnostivat tehtävät, jotka 

pystyi suorittamaan nopeasti eivätkä vaatineet yhtä paljon taitoa kuin onnea. Lapset siis halusivat 

oikeasti kokeilla ja näyttää taitojaan sekä haastaa itseään uusiin tehtäviin. Kokonaisuutena lapset 

olivat iloisia seikkailusta. He nauttivat luonnossa kulkemisesta, kuten alkukartoituksen aikana työn-

tekijöiden puheesta ilmeni. He myös eläytyivät seikkailuun hyvin.  
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Aikuisilta keräsin palautetta palautelomakkeen avulla (liite 8). Tein lomakkeen Word-ohjelmalla ja 

tulostin sen paperisena versiona työntekijöille. Palautteen keräämiseen valitsin kyselylomakkeen, sil-

lä ajattelin lomakkeen soveltuvan palautteen keräämiseen paremmin kuin haastattelun. Halusin lo-

makkeen avulla selvittää työntekijöiden kokemuksia suunnittelusta, seikkailusta ja seikkailutoiminnan 

kokonaisuudesta eli arvioita näiden osa-aluieden kokonaisuudesta. Palautteen avulla selvitin, mitkä 

asiat toimivat ja mitkä eivät. Lomakkeet täytettiin itsenäisesti, joten minun tai toisten työntekijöiden 

läsnäolo ei vaikuttanut vastauksiin vaan vastaajilla oli mahdollisuus vastata rehellisesti muiden mieli-

piteistä huolimatta.  Lomakkeet olivat esillä päiväkodilla pöydällä ja pyysin haastatteluun osallistu-

neita työnteijöitä täyttämään lomakkeet. Lomakkeet sai palauttaa nimettömänä hyllyykköön, josta 

hain ne viikon kuluttua. Lomake koostui seitsemästä monivalintakysymyksestä ja kahdesta avoimes-

ta kysymyksestä. (Hiltunen s.a.)  

 

Toiminnan suunnittelussa mielipiteiden huomioon ottamista ja tiedon kulkua olisi voinut parantaa. 

Vastanneet kokivat päässeensä suunnitteluun mukaan vaihtelevasti (3-5). Yhdessä palautelomak-

keessa mielipiteen huomioon ottamiseen ei oltu vastattu mitään. Siitä tein johtopäätöksen, että vas-

taaja on kokenut itsensä ulkopuoliseksi toiminnasta, eikä siksi ole osannut vastata kysymykseen.  

 

Lapsilähtöisyys, sosiaalisten taitojen kehittäminen ja yhteistyötaitojen kehittäminen seikkailussa ko-

ettiin onnistuneeksi (5). Samoin seikkailu kokonaisuutena onnistui vastaajien mielestä hyvin (5). 

Avoimessa kysymyksessä toiminnan hyvistä puolista (7. kysymys) esiin nousi seikkailun hyvä aloitus 

ja lasten ehdoilla toimiminen. Vastaajat olivat huomanneet lasten innostuneen toiminnasta ja tuke-

neen toisiaan hyvin viikon aikana.  Ongelmanratkaisutehtävät koettiin seikkailussa toimiviksi. Paran-

nuksia seikkailuun olisi voinut tehdä tilasuunnittelulla. Peikon pesä rakennettiin nukkariin, josta se 

täytyi välillä siivota pois muun toiminnan edestä. Tilaa olisi voinut miettiä uudelleen niin, että pesä 

olisi voitu jättää koko viikoksi paikalleen. Kaikki vastanneet kokivat, että seikkailukasvatusta voisi 

jatkossakin hyödyntää päiväkodin toiminnassa.  

 

Satukirjasta pitivät sekä aikuiset että lapset. Lapset innostuivat selaamaan kirjaa heti sen saavuttua. 

Sitä luettiin ensin yhdessä läpi ja sen jälkeen lapset esittelivät pienissä ryhmissä vapaan leikin aikana 

satukirjaa ystävilleen. He kertoivat tarinan etenemisestä kuvien avulla. Puhekuplat kuvien kohdalla 

kiinnostivat lapsia paljon ja heitä huvitti lukea omia lausahduksiaan. Aikuisten mielestä satukirja oli 

lapsille tärkeä ja mieluinen. Sen avulla lapset pääsivät palaamaan seikkailuun aina uudestaan. Satu-

kirja oli heidän mielestään loppujen lopuksi tarkoituksenmukaisempi kuin alkunperin suunniteltu ku-

vakollaasi.  

 
5.5 Seikkailukasvatusta hyödyntävä toimintamalli  

 

Opinnäytetyössä syntyi seikkailukasvatusta hyödyntävä toimintamalli, jota voidaan käyttää varhais-

kasvatuksessa (kuvio 4). Päiväkoti Taikapuistossa toteutetun seikkailutoiminnan perusteella loin mal-

lin, joka antaa suuntaa seikkailukasvatuksen suunnittelemiselle ja toteuttamiselle myös tulevaisuu-

dessa. Toimintamallia voidaan hyödyntää myös muualla varhaiskasvatuksessa. 
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Kuviossa 4 on esitelty seikkailukasvatusta hyödyntävä toimintamalli vaiheittain. Ensimmäisessä sa-

rakkeessa on toimintavaihe. Toisessa sarakkeessa on esitetty toimintavaiheen tavoitteet. Kolman-

nessa sarakkeessa on tavoiteltu seikkailun taso, joka liittyy seikkailutoiminnan toteutukseen. Seikkai-

lun taso kertoo tehtävien haasteellisuuden sekä sen, minkälaisia tunteita toiminnassa esiintyy. Seik-

kailun tasot eivät kuitenkaan aina mene vaiheittain eteenpäin, vaan niiden ilmeneminen riippuu 

seikkailuun osallistuvista lapsista.  

 

Seikkailukasvatusta hyödyntävä toimintamalli 

 Tavoitteet Seikkailun taso 

1. Tavoitteiden 
asettaminen ja  

toiminnan suunnittelu 

• Tavoitteiden asettaminen 

o Seikkailukasvatuksen tavoitteet 
▪ Ohjaajan tavoitteet 

o Ryhmäkohtaiset tavoitteet 

▪ Herkkyyskaudet 
o Yksilölliset tavoitteet 

• Joustavien ennakkosuunnitelmien 

tekeminen 
o Lapsilähtöisyys 

o Kokonaisvaltainen oppiminen 

o Tilaa tunteille 

 

2. Seikkailun aloitus • Ryhmäytyminen 

o Turvallinen ilmapiiri 

• Seikkailuun johdattaminen 
o Tarina 

o Materiaalien valmistus 

• Reflektointi 
o Dialogin käyminen 

I taso: leikki 
 

3. Taitojen harjoittelu • Rajaseikkailuun valmistautuminen 
o Ryhmäkohtaiset tavoitteet 

o Yksilölliset tavoitteet 

• Reflektointi 

o Dialogi 
o Tunteiden läpikäyminen 

• Turvallisuuden takaaminen 

• Tarinan kulku 

o Aikuisen heittäytyminen 
o Jännitys, sitoutuminen  

II taso: seikkailu 

 

4. Seikkailun  

päättäminen 
• Omien rajojen kokeileminen,  

rajaseikkailu 

o Ryhmäkohtaiset tavoitteet 

o Yksilölliset tavoitteet 

• Turvallisuuden takaaminen 

• Selkeä päätös, ratkaisu 

• Seikkailun purkaminen 
o Reflektointi 

o Dialogi 
o Tunteiden läpikäyminen 

III taso: rajaseikkailu 

 

5. Toiminnan arviointi • Reflektointi 

• Tavoitteiden toteutumisen arviointi 

• Toiminnan kehittäminen 

 

 

KUVIO 4. Seikkailukasvatusta hyödyntävä toimintamalli 

 

Seikkailukasvatus on tavoitteellista toimintaa, joten tavoitteiden asettaminen on tärkeä osa suunnit-

telua. Aluksi seikkailukasvatusta suunnittelevan on mietittävä omaa suhtautumistaan seikkailukasva-
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tukseen ja sitä, mitä hän haluaa seikkailukasvatuksella lapsille tarjota. Seikkailukasvatuksen voidaan 

ajatella olevan itsessään kasvua tukevaa toimintaa ilman tarkennettuja tavoitteita, reflektoivaa seik-

kailua, elämyshakuisuuteen perustuvaa seikkailua tai puhdasta ajanvietettä. Eri näkökulmat seikkai-

lukasvatukseen vaikuttavat toiminnan suunnitteluun ja tavoitteiden asettamiseen.  

 

Jos ohjaaja valitsee reflektoivan seikkailun, kuten tässä opinnäytetyössä, tulee hänen tuntea seikkai-

luun osallistuva ryhmä. Silloin ohjaaja voi asettaa kyseiselle ryhmälle tarkoituksenmukaiset tavoit-

teet. Niitä voivat olla yhteishengen, yhteistyötaitojen ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Samalla 

kannattaa miettiä ikäryhmän herkkyyskausia ja niiden asettamia tavoitteita. Lisäksi ohjaajan tulee 

miettiä ryhmän jäseniä ja heidän yksilöllisiä kehittymistavoitteitaan. Kun tavoitteet on jäsennelty sel-

keästi, ohjaajalla kykenee pitämään ne mielessään myös nopeasti muuttuvissa tilanteissa seikkailun 

aikana. Tavoitteiden asettamisen jälkeen ohjaaja voi alkaa tehdä ennakkosuunnitelmia. Suunnitel-

mien on oltava kuitenkin joustavia, sillä seikkailukasvatus on lapsilähtöistä toimintaa, jolloin lasten 

ideoille on jätettävä tilaa ja aikaa.  

 

Tavoitteiden lisäksi suunnittelussa on otettava erityisesti huomioon seikkailun aloitus ja päätös. Aloi-

tus on tärkeä lasten seikkailuun sitoutumisen kannalta. Tunteiden pitäisi pysyä lapsella positiivisina, 

sillä turhautuminen tai pelko estävät hänen heittäytymisensä seikkailuun ja sitä kautta oppimisensa. 

Aloituksessa on tarkoitus ryhmäyttää osallistujat tiiviiksi yhteisöksi ja luoda turvallista ilmapiiriä. Lap-

silla tulee olla tunne siitä, että kaikki tunteet ja niiden näyttäminen ovat sallittuja. Samoin vapaa 

keskustelu ja toisten kunnioittaminen ovat tärkeä osa seikkailun toteutumista. Lapsia johdatetaan 

seikkailuun antamalla jännittävä tehtävä tai lyhyt tarina. Seikkailussa tarvittavia varusteita voidaan 

suunnitella ja tarvittaessa valmistaa yhdessä lasten kanssa. Aloituksessa seikkailija ovat leikin tasol-

la. Heti seikkailun alusta lähiten on tärkeää jättää lopuksi aikaa yhteidelle reflektoinnille ja toiminnan 

purkamiselle.  

 

Aloituksen jälkeen aletaan harjoitella taitoja. Ohjaaja suunnittelee taitoja harjoittavat tehtävät vas-

taamaan sekä ryhmän yhteisiä että yksittäisten lasten omia tavoitteita. Tulee kuitenkin muistaa, että 

lapsien on tarkoitus toimia yhdessä ja näin kehittää sosiaalisia ja yhteistyötaitojaan elämyksellisesti. 

Reflektointi ja dialogin käyminen toisten lasten ja aikuisten kanssa on tärkeä osa oppimista. Ohjaa-

jan on kuitenkin muistettava, että hän on seikkailutoiminnan mahdollistaja ja lasten tukija, mutta 

hän ei anna valmiita vastauksia tai pyri johtamaan toiminnan etenemistä. Lapsille tulee antaa aikaa 

ja tilaa ratkaista haasteita omana ryhmänään. Taitoja harjoittelemalla lapset valmistautuvat raja-

seikkailuun ja itsensä haastamiseen. Oman haasteensa tehtävien suunnitteluun tuo lasten erilaiset 

tunteet ja elämysten kokeminen. Lapset voivat kokea jo pelkän tarinan elämyksellisesti, toiset eivät 

vielä köyden varassa kiipeillessäänkään. Lasten elämänkokemukset sekä tunne- ja vireystila vaikut-

tavat elämyksen kokemiseen.  

 

Ohjaajan vastuulla on huolehtia turvallisuudesta. Lapsia ei aseteta todelliseen vaaraan, vaan jänni-

tyksen tunne luodaan tarinan avulla. Ohjaajan tulee itsekin kyetä heittäytymään tarinaan voidakseen 

olla lasten tukena ja lisätäkseen jännitystä. Tarinaan eläytymällä ohjaaja pääsee lähemmäs lapsia ja 

kykenee aistimaan tunteet muutoksineen paremmin kuin ulkopuolisena seuraajana. Turvallisuuteen 
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kuuluu fyysisen ulottuvuuden lisäksi myös sosiaalisen ja psyykkisen turvallisuuden tunne. Ohjaaja 

pyrkii tukemaan lapsia kannustamaan toisiaan ja opettaa dialogin käymistä. Hänen tulee kuitenkin 

olla tarkkaavainen huomatakseen aikuisen tukea tarvitsevat ristiriitatilanteet sekä oppimisen estävät 

tunnetilat. Lasta ei saa jättää yksin esimerkiksi pelon kanssa.  

 

Seikkailun päätöksen on oltava selkeä ja annettava lapsille mahdollisuus päättää tarina. Seikkailun 

päättämisessä tavoitellaan jokaiselle osallistujalle pääsyä rajaseikkailun tasolle. Tehtävät suunnitel-

laan ryhmän ja sen jäsenten mukaan tarpeeksi haastaviksi, jotta lapset joutuvat käyttämään opittuja 

taitoja ja hieman luottamaan onneen. Edelleen kokonaisvaltaisen turvallisuuden takaaminen on oh-

jaajan vastuulla. Seikkailun päättyessä purkutilanteen mahdollistaminen on erityisen tärkeää. Lap-

sien on päästävä reflektoimaan toimintaansa ja jaettava tunteitansa. Rajaseikkailussa lapsi tuntee 

pelkoa, jonka hän voittaa suoriutumalla tehtävästä haluamallaan tavalla. Silloin epävarmuus, epä-

miellyttävä olo ja pelko muuttuvat iloksi, tyydyttyneisyydeksi ja onnellisuudeksi. Rajaseikkailussa on 

kuitenkin vaarana pudota epäseikkailun puolelle, jolloin pelosta tulee ylitsepääsemätöntä ja muuttuu 

paniikiksi. Erityisesti epäseikkailuun joutuessaan tunteiden läpikäyminen yhdessä ohjaajan ja muun 

ryhmän kanssa on lapselle erittäin tärkeää. Lapsille ei pidä jäädä pelkoja tai itsetuntoa vaurioittavia 

epäonnistumisen kokemuksia. 

 

Seikkailutoiminnan aikana ohjaajan tulee kyetä ottamaan huomioon lasten ajatuksia ja muokata 

seikkailua niiden mukaan. Toiminnan päätyttyä ohjaajan oman kehittymisen kannalta on tärkeää ref-

lektoida omaa toimintaansa seikkailun aikana sekä käydä dialogia työryhmän kanssa. Seikkailun 

alussa asetettuja tavoitteita verrataan toiminnan toteutumiseen ja tuloksiin. Reflektoinnin ja tavoit-

teiden tutkailun jälkeen voidaan suunnitella toiminnalle ja ohjaajalle itselleen uusia tavoitteita. Sa-

man ryhmän kanssa seikkailessa ryhmän edistymistä on dokumentoitava, jotta tehtäviä voidaan ke-

hittää tarpeeksi haasteelliseksi. Saavutettuaan rajaseikkailun, tehtävästä tulee lapsen taitojen tasoi-

nen. Verrattuna lähikehityksen vyöhykkeisiin lapsi saavuttaa halutun taidon, jolloin lähikehityksen 

vyöhykkeelle tulee uusi tehtävä. Voidakseen kokea jännitystä ja onnistumisen kokemuksia on tehtä-

vien muututtava joka kerralla.   
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 SEIKKAILUKASVATUKSEN EETTISET KYSYMYKSET 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määritellään varhaiskasvatuksen arvoperusta (OPH 2016, 

18-20). Siihen kuuluu lapsuuden itseisarvo, ihmisenä kasvaminen, lapsen oikeudet, yhdenvertaisuus 

ja tasa-arvo, perheiden monimuotoisuus sekä terveelliset ja kestävät elämäntavat. Seikkailukasva-

tuksessa käytössä on samat arvot. Lapsuuden itseisarvoa toteutetaan mielikuvituksen ja luovuuden 

käyttämisellä. Tarkoitus ei ole, että aikuinen päättää itseään kiinnostavia aiheita toiminnassa käytet-

täväksi. Ideoiden ja ajatusten pitäisi tulla lapsilta. Lapsi pystyy aikuisen avustuksella kehittämään ta-

rinaa ja uusia juonen käänteitä. Se vaatii aikuiselta luottamusta lasten ideoita kohtaan. Erityisesti 

ihmisenä kasvamista painotetaan myös seikkailukasvatuksessa niin aikuisten kuin lastenkin toimin-

nassa. Seikkailukasvatuksella pyritään tukemaan lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä sekä 

hyvän minäkuvan rakentumista. Lapselle opetetaan erilaisten tilanteiden kautta hyvän ja pahan eroa 

sekä toisten ihmisten kanssa toimimista yhdessä. Seikkailutoiminnassa ollaan jatkuvassa vuorovaiku-

tuksessa niin ikätovereiden kuin ohjaavien aikuistenkin kanssa. Aikuisen tulee kannustaa lasta reflek-

tiivisyyteen ja dialogin käymiseen. Näin toteutuu myös lapsen oikeudet.  

 

Yhteistyöllä pyritään tuomaan esiin kaikkien lasten omat vahvuudet ja auttaa ryhmää hyödyntämään 

yksilöiden taitoja. Samalla opetellaan kunnioittamaan toista tämän kaikkine ominaisuuksineen. Kaikki 

ryhmän jäsenet ovat yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia seikkailutoiminnassa. Lisäksi lapsia kannuste-

taan liikkumaan luonnossa ja käyttämään kierrätysmateriaaleja sekä valmistamaan tarvittavia esinei-

tä itse. Näin opetetaan eettisesti kestäviä elämäntapoja ja tuetaan mielikuvituksen käyttöön. Oppi-

misen ilo liikunnassa kannustaa lapsia myös terveellisiin elämäntapoihin. Arvojen mukainen seikkai-

lukasvatus vaatii kuitenkin ohjaajalta hyvää suunnittelua, paljon havainnointia sekä tilannetajua. It-

selläni jotkut tilanteet vaativat jatkuvaa, tietoista reflektointia sekä oman toiminnan suunnittelua. 

Esimerkiksi lasten keksiessä erilaisia tapoja suorittaa tehtävä, jonka olin suunnitellut omalla tavallani 

toteutettavaksi. Tuntui välillä haastavalta olla puuttumatta lasten keskusteluun vaikka se sujui hyvin. 

Seikkailukasvatus on myös ohjaajalle jatkuvaa refletointia ja oman ohjauksen arviointia. 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) painotetaan lapsilähtöisyyttä varhaiskasvatuksen 

palveluissa. Seikkailukasvatuksessa on yhtenä tavoitteena tukea nimenomaan seikkailijan aktiivisuut-

ta, oma-aloitteisuutta sekä ottaa toimintaan osallistujaa puhuttavat teemat. Samoin halusin omassa 

opinnäytetyössäni valita teeman lapsia koskevaksi, joten aihe seikkailulle valikoitui lasten mielenkiin-

non kohteisiin perustuen. Toiminnan aikana pyrin havainnoimaan lapsia saadakseni selville ajatusten 

kulun, tavoitteet ja kehittämiskohteet voidakseni toteuttaa lapsilähtöisyyttä toiminnassa. Vaikka 

seikkailu pääasiassa perustui lasten ajatuksiin ja ideoihin, uskon voivani kehittää sitä tulevaisuudes-

sa toiminnassa lisää.  

 

Opinnäytetyön toteutuksessa pyrittiin osallistamaan niin lapsia kuin päiväkodin työntekijöitäkin. Eri-

tyisesti suunnitteluvaiheessa pidin tärkeänä päiväkodin henkilökunnalta saatuja mielipiteitä ja aja-

tuksia. Palautteesta kuitenkin kävi ilmi, että heidän ääntään olisi voinut kuulla vielä paremmin. Kes-

kustelua jokaisen toimintakerran jälkeen ja seuraavan suunnitelmasta olisi voinut olla enemmän. 

Työntekijöiltä olisi voinut kysellä tarkemmin myös yksittäisistä lapsista ja siitä, millainen toiminta 
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työntekijöiden mielestä voisi hyödyttää erityisesti tätä lasta. Toiminnan toteuksen jälkeen ajattelin 

myös vanhempien osallisuutta, joka suunnitelmaa laatiessa jäi hyvin vähäiseksi. Se rajoittui lähinnä 

mahdollisuuteen vaikuttaa lapsista otettujen kuvien käyttöön sekä yksittäisiin keskusteluihin päivä-

kotiin tulo- tai lähtötilanteissa. Vanhempia olisi voinut osallistaa kertomaan mielipiteitään niistä asi-

oista, joita he kokivat omille lapsilleen tärkeäksi oppia. Vanhemmat olivat tietoisia seikkailutoimin-

nasta ja sen tarkoituksesta. Lasten kuvaamisen pyysin luvat päiväkodin käyttöön tuleviin kuviin. Liit-

teessä 9 olevasta satukirjasta lasten kuvat on peitetty lasten ja perheiden yksityisyyden suojan ta-

kia. Lasten osallisuutta toiminnassa lisättiin omatoimisuuden ja yhteistyön tukemisella sekä lasten 

ideoiden hyödyntämisellä seikkailun lomassa.  

 

Valitsin alkukartoituksen tekoon menetelmäksi teemahaastattelun. Koin sen avulla pääseväni lä-

hemmäs päiväkodin työntekijöitä kuin lomakkeen avulla. Uskoin myös työntekijöille luontevammaksi 

osallistua suunnitteluun kasvokkain keskustelun avulla kuin papereita täyttämällä. Teemahaastattelu 

menetelmänä kuitenkaan ei anna samanlaista mahdollisuutta anonyymiin vastaamiseen kuin loma-

kekyselyt (Hirsjärvi ja Hurme 2008, 36). Pienen ryhmän haastatteleminen pienessä työyhteisössä 

täysin anonyymisti on käytännössä mahdotonta. Haastattelu koski suunnittelua ja mielipiteiden ke-

räämistä tietystä aiheesta, joten koin sen täyden anonyymiuden puuttumisesta huolimatta oikeaksi 

menetelmäksi kartoituksen tekemiseen. Nimiä opinnäytetyön raportissa tai siihen liittyvissä keskus-

teluissa ei mainita. Haastatteluun osallistujat olivat tietoisia siitä, mihin haastattelusta tullutta tietoa 

käytettäisiin. Äänitetty haastattelu on poistettu heti litteroidun aineiston valmistuttua. Litteroitu ver-

sio säilytettiin salasanasuojatussa tiedostossa, joka myös poistettiin opinnäytetyöraportin valmistu-

misen jälkeen.  

 

Seikkailukasvatukseen kuuluu pelko ja jännitys, joita seikkailija kokee saadakseen todellisen elämyk-

sen. Liika pelko voi kuitenkin olla vahingollista, kuten myös Mortlock (1994) toteaa teoksessaan. Eri-

tyisesti lasten kanssa siitä olisi voinut olla haittaa turvalliselle kasvulle ja kehitykselle. Liika pelko olisi 

voinut saada lapset tuntemaan olonsa turvattomaksi luonnossa kulkiessaan myös seikkailun ulko-

puolella. Epäseikkailun kautta lapset olisivat myös voineet saada onnistumisen kokemusten sijaan 

epäonnistumisen kokemuksia, jotka olisivat vaikuttaneet negatiivisesti itsetunnon kehittymiseen. 

Seikkailua suunnitellessa tasapainottellaan jännityksen ja pelon välissä. Varhaiskasvatuksessa tarkoi-

tuksena ei ole saada lasta tuntemaan oloaan turvattomaksi päivähoidon aikana, vaan päinvastoin. 

Tarkan suunnittelun sekä heittäytymisen lisäksi ohjaajan tulee havainnoida lapsia tarkasti toiminnan 

aikana huomatakseen lasten tunteiden pienenkin muutoksen negatiiviseen suuntaan.  

 

Seikkailukasvatus on vapaaehtoista toimintaa, joten lapsia ei pakoteta mihinkään tehtävään. Kuiten-

kin dialogin avulla lasta tulisi kannustaa kokeilemaan omia taitojaan aikuisen tukemana. Seikkailu-

toimintaan osallistunut ryhmä oli täynnä kokeilunhaluisia ja rohkeita lapsia, joten näitä tilanteita tuli 

opinnäyetyön aikana todella vähän. Viimeisenä päivänä yksi lapsista osoitti pelon merkkejä, mutta 

keskustelemalla siitä päästiin eteenpäin ja lapsi uskalsi kokeilla edessä olevan tehtävän suorittamis-

ta. Ohjaajan tulee näissä pelkotilanteissa olla tarkka, sillä lapsella on oltava mahdollisuus perääntyä 

tehtävästä, mutta samalla lasta tulisi kannustaa kokeilemaan toimintaa. Haasteellista voi olla tasa-
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painotella kannustamisen ja pakottamisen välillä. Aikuinen voi tarkoittamattaan aiheuttaa lapselle 

pakon tunteen, mikä yhdessä pelon kanssa ei edistä lapsen oppimista. 
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 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Opinnäytetyössä tutkimustehtävänäni oli soveltaa päiväkoti Taikapuistoon uutta seikkailukasvatusta 

hyödyntävää työmenetelmää, jota he voisivat käyttää toiminnassaan. Tavoitteena oli tukea lasten 

oppimisen iloa, tarjota kokemuksia ja elämyksiä sekä auttaa rakentamaan hyvää itsetuntoa. Seikkai-

lukasvatus oli päiväkodissa uusi menetelmä, josta ei ollut aikaisemmin kuultu. Se kuitenkin otettiin 

Taikapuistossa positiivisesti vastaan ja minua tuettiin seikkailukasvatuksen kehittämisessä ja kokei-

lemisessa. Seikkailutoiminnan toteutuksen jälkeen työntekijät pitivät seikkailukasvatusta toimintana, 

jota voisi jatkossa hyödyntää. 

 

Valitsin aiheen opinnäytetyölleni näkökulmasta, jonka itse koin varhaiskasvatuksessa tärkeäksi ja 

toimivaksi. Seikkailukasvatuksen hyödyntäminen lasten kanssa on vielä uutta verrattuna aikuisten ja 

nuorten seikkailukasvatukseen ja sen on usein tuntematon aihe päiväkodeille. Seikkailukasvatuksella 

kuitenkin pyritään vastaamaan sosiaalisten taitojen kehittämiseen, mikä on tällä hetkellä päivähoi-

dossa ja koulussa yksi suurimmista tavoitteista. Onnistumisen kokemusten, oppimisen ilon ja ikäto-

verisuhteiden luominen on lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen kannalta tärkeää ja ilman 

niitä jääminen vaikuttaa vielä pitkälle nuoruuteen. Seikkailukasvatuksen syrjäytymistä ennaltaehkäi-

sevä luonne sopii mielestäni hyvin varhaiskasvatuksessa käytettäväksi toimintamenetelmäksi. Se tu-

kee juuri yllä mainittuja osia lapsen kasvussa ja kehityksessä. Seikkailukasvatus kannustaa myös va-

litsemaan terveellisiä ja kestäviä elämäntapoja, erityisesti liikuntaa ja luonnon kunnioittamista.  

 

Seikkailukasvatus tuntui mielestäni sopivalta liikuntaa ja musiikkia painottavaan päiväkotiin, joten 

otin päiväkoti Taikapuistoon yhteyttä tarjotakseni ideaani sinne. Aihe otettiin positiivisella asenteella 

ja mielenkiinnolla vastaan, joten pääsimme kehittämään toimintaa yhdessä. Päiväkodilla menetelmä 

oli uusi ja opinnäytetyön myötä työntekijöille jäi mahdollisuudet uuden toimintamallin hyödyntämi-

seen. Toimintamallista tuli heille uutta tietoa sekä esimerkkejä toiminnan toteuttamiseen. Alun perin 

suunnitelmana oli laatia toimintamallin hyödyntämiseen tarkoitettu infopaketti, mutta satukirja oli 

lasten osallisuuden kannalta parempi vaihtoehto. Päätin liittää opinnäytetyöraporttiin ohjaussuunni-

telmat ja kertoa tavoitteiden asettelusta ja sillä tavoin tuoda esiin seikkailun rakentamisen vaiheita. 

Satukirja puolestaan avaa seikkailua lapsen silmin, sillä siinä olen tuonut esiin myös lasten kysymyk-

siä ja ajatuksia seikkailun aikana. Liittenä olevat ohjaussuunnitelmat ja satukirja yhdessä toimivat 

mallina seikkailukasvatuksen suunnitelulle sekä antavat suuntaa tavoitteiden asettamiselle. 

 

Aiheena seikkailukasvatus tuntui alkuun haasteelliselta. Se oli itsellenikin täysin uusi menetelmä, 

jonka opiskelu oli täysin itsenäistä toimintaa. Seikkailukasvatuksesta on olemassa paljon tietoa, mut-

ta se pohjautuu nuorten tai aikuisten seikkailullisiin elämyksiin. Varhaiskasvatuksessa seikkailukasva-

tus on harvinaisempaa. Sen takia välillä oli tunne, että en saanut kirjoitettua ylös kaikkea mitä olisin 

halunnut ja samalla jäi uupumaan jotain tärkeää. Seikkailukasvatuksen käyttäjillä on myös keske-

nään paljon näkemyseroja, mikä vaikeutti välillä aiheen rajaamista. Varhaiskasvatus ja lapset kohde-

ryhmänä kuitenkin lopulta auttoivat minua rajaamaan toiminnan perustumaan reflektoinnin painot-

tamiseen. Lasten kanssa keskustelimme seikkailusta ja sen herättämistä ajatuksista usein. Seikkailun 
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portaisiin perehtyminen auttoi minua myös suunnittelemaan toimintaa, sillä ymmärsin lasten tuntei-

den ja ajatusten herättämisen tärkeyden toiminnassa eri tekniikoiden sijaan.   

 

Toiminnan aikana tiedonkulku oli asia, jota olisi pitänyt lisätä. Keskityin usein oman työryhmäni 

kanssa keskustelemiseen ja suunnittelemiseen, jolloin toinen päiväkotiryhmä jäi toiminnasta ulko-

puoliseksi. Sen takia esimerkiksi toisella ohjatun toiminnan kerralla jouduin muuttamaan suunnitel-

mia nopeasti. Palautelomakkeen perusteella kaikki omassa ryhmässäni toimineet työntekijätkään ei-

vät kokeneet samantasoisesti olleensa suunnittelussa mukana. Suunnittelussa olisi pitänyt olla 

enemmän yhteisiä hetkiä kaikkien ryhmän työntekijöiden kesken, jolloin he olisivat päässeet use-

ammin kertomaan mielipiteitään suunnitelmista.  

 

Seikkailutoiminnan toteuttamisen jälkeen ajattelin, että muistiinpanojeni kirjoittamisen eli pedagogi-

sen dokumentoinnin olisi pitänyt olla säännöllisempää. Usein päiväkirjanani pitämäni muistiinpanot 

odottivat päiväkodilla seikkailun päättymistä. Päiväkodin arki kuitekin vei seikkailun jälkeen aikaa, 

jolloin päiväkirjaa ei päässyt heti täyttämään. Liian usein tuntui, etten muistanut iltapäivällä enää 

kirjata ylös kaikkia havaitsemiani asioita. Toisaalta olisi ollut vaikea seikkailun aikana kirjata ylös 

mieleen tulevia asioita ja samalla olla aidosti läsnä lasten kanssa. Kuitenkin välillä tuntui, että muis-

tiinpanoista unohtui monia asioita, jotka ajattelin tärkeiksi. Tämä on usein pedagogisen dokumen-

toinnin haaste varhaiskasvatuksessa. Siksi dokumentointimenetelmää pitäisi harkita monelta kannal-

ta, sillä vaihtoehtoja olisi pelkkää kirjaamista enemmän. Esimerkiksi videokuvaaminen tai äänittämi-

nen olisi voinut olla parempi vaihtoehto.  

 

Opinnäytetyöprojekti opetti myös minulle itselleni paljon sosionomina ja varhaiskasvatuksen tuleva-

na ammattilaisena. Lasten havainnointi ja erityisesti havaintojen dokumentointi ei ollut aivan yksin-

kertaista ja helppoa, vaan se vaati työtä ja jatkuvaa halua kehittyä. Seikkailukasvatukseen osallistu-

va ryhmä määrittää seikkailutoiminnalle asetetut tavoitteet, ei toiminnan ohjaaja. Se, että pystyin 

osallistumaan kahden eri lapsiryhmän seikkailutoiminnan suunnitteluun sekä toteutukseen tuotti mi-

nulle paljon uutta tietoa ja mahdollisti oman toiminnan kehittämistä. Miettiessäni tavoitteita seikkai-

lutoiminnalle hankin tietoa osallistuvasta ikäryhmästä saaden näin itsellenikin uusia tietoja sekä ke-

hittämisen kohteita ohjauksessani. Haasteellista oli lapsiryhmän vaihtuvuus erilaisten hoitoaikojen 

takia, mutta se osaltaan kehitti ohjaustaitoja. Muuttuva ryhmä vaati joustavuutta ja kykyä soveltaa 

suunniteltua toimintaa. Lisäksi tunteiden merkitys toiminassa oli hyvin suuri, mikä osaltaan tuo haas-

teita ohjaajalle. Tunteet ovat henkilökohtaisia eivätkä ne ole aina ennustettavissa, sillä kaksi ihmistä 

harvoin tuntee täysin samalla tavalla. Lasten ja aikuisten ajattelun eroavaisuudet vaikuttavat myös 

tunteiden eroavaisuuten, sillä aikuinen harvoin pystyy eläytymään seikkailun tarinaan yhtä vahvasti 

kuin lapsi.  

 

Mielestäni seikkailutoimintaa kannattaa päiväkodeissa hyödyntää, sillä se tarjoaa menetelmänä mo-

nipuolisesti mahdollisuuksia erilaisiin oppimistilanteisiin. Sitä voi myös käyttää osana suurempaa ko-

konaisuutta ja se on sovellettavissa eri teemoihin. Seikkailukasvatus soveltuu eri päiväkoteihin käy-

tettäväksi, monen ikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville. Tärkeintä on tuntea seikkailuun vietävä 

ryhmä, jotta toiminta voidaan soveltaa kyseisille osallistujille sopivaksi. Seikkailukasvatusta voisi 
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käyttää esimerkiksi esikoulu- tai ensimmäisen luokan ryhmäyttämisessä ja sosiaalisten valmiuksien 

tukemisessa. Samoin toimintaa voisi soveltaa esimerkiksi maahanmuuttajalasten integroinnissa päi-

väkotiryhmään. Erilaisten lapsien vahvuuksien hyödyntäminen ryhmätehtävissä sitoo lapsia yhteen ja 

saa lapset tutustumaan toisiinsa eli lisää yhteisöllisyyttä. Vahvuuksien löytäminen ja oppimiskoke-

muksien tarjoaminen yhdessä tuovat esiin lasten hyviä puolia ja syitä tutustua toisiin lapsiin. Seikkai-

lukasvatuksessa tärkeintä on tunteet ja lapsen omat kyvyt sekä ongelmanratkaisutaidot, joten kielen 

ymmärtämisen vähyys tai sen puuttuminen ei ole esteenä toiminnan toteuttamiselle. 

 

Jos seikkailutoimintaa jatkettaisiin säännöllisesti eri teemoin pidemmän aikaa, jatkotutkimuksena 

voisi olla seikkailukasvatuksen vaikutusten arvioiminen lapsissa ja heidän toiminnassaan. Hypoteesi-

na voisi olla sosiaalisten taitojen ja ryhmähengen parantuminen. Tavoitteena olisi silloin tutkimustie-

don lisääminen seikkailukasvatuksen vaikutuksista varhaiskasvatuksessa. Myös lasten omatoimisuu-

den lisääntymisen tutkiminen olisi mahdollista, sillä seikkailukasvatusohjaaja pyrkii tekemään itses-

tään tarpeettoman tehtävien aikana. Tämän opinnäytetyön palautelomakkeen avulla selvitin, mitkä 

asiat seikkailutoiminnassa onnistuivat ja mitkä eivät. Jatkotutkimus voisi myös keskittyä palautteessa 

esiintyneisiin kohtiin, joissa olisi parantamisen varaa. Esimerkiksi määrällisen tutkimuksen avulla pa-

lautelomakkeen aiheista voisi esittää tarkentavia kysymyksiä, jonka jälkeen tutkimuksessa selvinnei-

tä kohtia voisi lähteä kehittämään toiminnasa. Tavoitteena voisi olla seikkailukasvatuksen pysyvyys 

varhaiskasvatuksen toiminnassa. Seikkailukasvatuksen menetelmiä voisi myös soveltaa päiväkodin 

pienemmille lapsille tarjoten näin jo aiemmin oppimisen kokemuksia ja elämyksiä. Oppiessaan seik-

kailukasvatuksen tarkoituksen ja luonteen jo pienenä lapsella on suurempi mahdollisuus keskittyä 

ongelmanratkaisutehtäviin ja elämyksiin kuin ohjaajaan ja tämän toimintaan. On kuitenkin muistet-

tava, että ohjaajan rooli vaihtelee suuresti eri ikäisten kanssa toimiessa. 

 

Opinnäytetyötä voi hyödyntää myös muissa varhaiskasvatuksen palveluissa seikkailukasvatusta 

suunniteltaessa. Seikkailukasvatus on menetelmänä sovellettavissa mille ryhmälle tahansa, kunhan 

ohjaaja tuntee toimintaan osallistujat. Tehtävät ovat aina sovellettavissa, sillä tärkeintä on herättää 

osallistujassa tunteita ja ajatuksia. Se miten niitä herätetään, riippuu niin osallistujista kuin ohjaajas-

takin. Ohjaajan vastuulla on myös tutustua turvallisuuteen seikkailukasvatuksessa. Opinnäytetyön 

lukijan kannattaa huomioida myös se, että työhön on valittu reflektoivan seikkailun näkökulma. 

Seikkailukasvatuksessa on olemassa muitakin näkökulmia, jotka osaltaan vaikuttavat toiminnan 

suunnitteluun ryhmästä ja ohjaajasta riippuen.  

 

Kokonaisuutena seikkailukasvatustoiminta päiväkodilla oli onnistunutta ja siitä jäi sekä lapsille että 

aikuisille positiivisia kokemuksia. Lapset saivat toiminnasta myös tavoiteltuja elämyksiä, sillä he ha-

lusivat keskustella asiasta kanssani myös myöhemmin työskennellessäni päiväkodissa sijaisena. 

Seikkailussa olleet tehtävät vastasivat mielestäni monipuolisesti asetettuja tavoitteita ja tarjosivat 

oppimiskokemuksia sekä sopivasti haasteita. Näkyviä tuloksia saisi kuitenkin pidemmän ajan toimin-

nasta eli seikkailukasvatuksen jatkamisesta tulevaisuudessakin. Viikko on kuitenkin lyhyt aika lapsen 

oppimisen näkökulmasta. Sain myös itse työkaluja kehittää omaa ohjaustani. Aion myös hyödyntää 

seikkailukasvatusta työssäni tulevaisuudessakin, sillä koin sen soveltuvan omaan persoonaani ja ar-

voihini. 
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Seikkailukasvatusta voidaan hyödyntää monipuolisesti varhaiskasvatuksessa. Se tarjoaa laajat mah-

dollisuudet kokonaisvaltaisen oppimisen tueksi ja sitä voidaan soveltaa erilaisille ryhmille sopivaksi. 

Seikkailukasvatus tukee itsetunnon ja minäkuvan positiivista rakentumista ja lisää oppimisen iloa se-

kä onnistumisen kokemuksia. Lapsille toiminta tarjoaa mielekästä tekemistä ja mahdollistaa luon-

nossa liikkumista ja sen hyödyntämistä varhaiskasvatustoiminnassa. Ohjaajalta seikkailukasvatus 

vaatii aiheeseen perehtymistä ja jatkuvaa reflektointia, joustavuutta ja luovuutta. Voidakseen toteut-

taa laadukasta seikkailuskasvatusta varhaiskasvatuksessa tulee ohjaajan kyetä sisäistämään var-

haiskasvatuksen ja seikkailukasvatuksen arvot sekä sopeuttamaan ne omiin arvioihinsa.   
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LIITE 1: TEEMAHAASTATTELURUNKO 

 

TAUSTAA 

- Tällä hetkellä käytössä olevia liikunnallisia ja musiikkipainotteisia toimintatapoja?  

o Mikä niissä toimii? 

o Mikä ei? 

o Millaisia ovat lasten tarpeet? 

- Miten hyödynnetään luontoa pedagogisessa toiminnassa?  

o Miksi? 

o Miksi ei?  

- Liikunnallisuuden merkitys itselle työssä? 

- Musiikin merkitys itselle työssä? 

 

- Liikunnallisuuden merkitys lapsille (havaintoja)? 

- Musiikin merkitys lapsille (havaintoja)?  

 

SEIKKAILUKASVATUS 

- Kokemusta? 

- Mielikuva käsitteen perusteella 

- Odotukset ja toiveet? 

- Epäilykset? 
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LIITE 2: KUVAUSLUPA VANHEMMILLE 

 

Hei Kotiväki! 

Tulevalla viikolla (viikko 47) olemme paljon ulkona ryhmän kanssa. Lapsilta tulisi löytyy 

sään mukaisia ulkovaatteita sekä varmuuden vuoksi vaihtovaatteita.  

Teen harjoittelun ohessa opinnäytetyötä aiheesta Seikkailukasvatus varhaiskasvatukses-

sa. Siinä tarkoituksena on tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä sekä oppimista toi-

minnallisten ryhmätehtävien avulla. Tehtävien avulla lapset pääsevät harjoittelemaan 

yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kehittämään ongelmanratkaisukykyään. Pohjana 

toimii seikkailu, jossa päästään eteenpäin tehtäviä ratkomalla. Seikkailukasvatuksessa 

pyritään käyttämään mahdollisimman paljon luonnon tarjoamia materiaaleja ja ympäris-

töjä, joten toiminta painottuu ulos.  

Seikkailusta lasten kanssa on tarkoitus ottaa valokuvia. Kuvista kootaan kollaasi päiväko-

dille muistoksi. Kuvat tulevat siis vain päiväkodille nähtäväksi eikä lasten kuvia oteta 

käyttöön muualla.   

 

Ystävällisin terveisin, 

Tiia Korhonen 

sosionomiopiskelija 

Savonia-ammattikorkeakoulu 

 

Kysymys lasten vanhemmille:  

Lasta saa kuvata seikkailutuokioilla päiväkodin kuvakollaasia varten 

Kyllä______ 

Ei     ______ 

 

Vahvistan luvan allekirjoituksellani: _____________________________________ 
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LIITE 3: PEDAGOGINEN OHJAUSSUUNNITELMA 20.11.2017 

Toiminnan suunnittelurunko   

Ohjaaja                                                                                                       Päiväys  

Tiia Korhonen 20.11.2017 

Oppi- ja ohjaustuokion nimi/aihe 

Seikkailukasvatus 

-Seikkailuun johdattelu 

Tavoitteet   

- Seikkailuun johdatus 

- Ryhmäytyminen 

- Kielellisyyden tukeminen 

o Kirjainten hahmottaminen ja muodostaminen 

 

Menetelmät 

- Aloituspaikka ja -laulu (rutiinin luominen) 

- Tarinallisuus 

- Yhteinen suunnittelu ja työ 

- Kirjoittaminen yhdessä 

 

Orientointi ja motivointi    

Seikkailu alkaa aina metsänpeikon pesästä, jonka ympärille tai sisään lapset asettuvat istumaan. 

Ensin laulamme peikkolaulun, jonka jälkeen muistelemme aiemmin lukemastamme kirjasta, mitä 

siellä sanottiin metsänpeikoista. Lasten kanssa keskustellaan aiheesta ja mietitään, millainen 

peikko voisi olla.  

Keskustelun jälkeen kerron lapsille löytäneeni kirjeen, joka oli peikolta meille.  

”Voihan korvasieni sentään! Olen eksynyt metsään! Luulen, että ylläni on metsänpeitto, eräänlai-

nen taika, joka estää minua löytämästä oikeaa reittiä. Tarvitsen teidän apuanne! Te voitte kumota 

metsänpeiton etsimällä suomalaisia taikakäpyjä. Pesässä olevat kävyt toimivat teille mallina, jotta 

tiedätte mitä etsiä. Kun olette löytäneet tarpeeksi monta käpyä, pääsette metsänpeiton läpi. Mutta 

ennen kuin voitte lähteä matkaan, teidän on keksittävä seikkailuryhmällenne nimi sekä oma lip-

pu. Niiden avulla tiedän, ketkä minua auttavat. Onnea matkaan!”  

Tila ja ryhmittely 

Seikkailussa on mukana yhteensä 7 lasta. Ensimmäisenä päivänä paikalla on 5 lasta.  

Metsäpeikon pesä sijaitsee nukkarissa. Sen jälkeen siirrymme viereiseen huoneeseen yhteisen 

pöydän ääreen, jossa askartelutarvikkeet ovat saatavilla.  
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Toiminnan kulku, vaiheet  

- Peikkolaulu 

- Metsänpeikkoon tutustuminen 

- Kirje 

- Seikkailuryhmän nimen keksiminen 

- Omat seikkailukuviot 

- Yhteinen seikkailulippu 

 

Toiminnan konkreetti kuvaus/tilanteen eteneminen käytännössä 

Valmistelen peikonpesän aamupalan jälkeen lasten vapaan leikin aikana. Pyydän lapset huonee-

seen ja peikon pesään istumaan. Kerron lapsille olevamme metsäpeikon pesässä. Laulamme ensin 

peikkolaulun, josta tulee rutiini seikkailupäivillemme. Laulun jälkeen kysyn, muistavatko lapset 

jotain metsäpeikosta. Olemme aikaisemmin lukeneet kirjaa, jossa hahmosta kerrotaan. Kirjassa 

on varjokuva peikosta, jonka perusteella keskustelemme miltä se voisi todellisuudessa näyttää. 

Kun vaikuttaa siltä, että keskustelu on käyty loppuun, näytän lapsille peikolta saamani kirjeen ja 

luen sen ääneen. Sen jälkeen annan lapsille jälleen tilaisuuden keskustella aiheesta.  

Kirjeen lukemisen jälkeen siirrytään viereiseen huoneeseen pöydän ääreen istumaan. Nyt on aika 

keksiä nimi ryhmälle. Lapset voivat ehdotella sopivia nimiä ja valita niistä sitten kaikille sopivan 

yhdessä. Sen jälkeen lapset saavat valita itselleen kankaanpalan (eri värisiä/muotoisia), jolle tai-

teilevat oman seikkailumerkkinsä. Kun kaikkien omat merkit ovat valmiita, levitetään pöydälle 

suurempi kangas, joka toimii lipun pohjana. Lapset saavat asetella omat merkkinsä kankaalle 

niin, että kaikkien merkit sopivat siihen ja osallistujat ovat tyytyväisiä lipun ulkonäköön. Kankaa-

seen kirjoitetaan myös ryhmälle keksitty nimi antamalla jokaisen lapsen piirtää ainakin yhden 

kirjaimen.  

Materiaalit, välineet, tilat 

Pesä:                             Lippu:      

-vilttejä                           -kankaan paloja ja yksi suurempi kangas 

-tuoleja                           -kangasvärejä/ paksuja tusseja  

-patjoja                           -liimaa 

-peikkokirja 

-peikon kirje 

 

Huomioitavaa (eriyttäminen, varasuunnitelma, turvallisuus) 

Yksi lapsista joutuu poistumaan kesken tuokion toiseen tehtävään. Hän ehtii kuulla seikkailun 

tarkoituksen, mutta ei tekemään omaa merkkiään. Hänen (sekä muiden poissaolijoiden) merkistä 

pidetään kuitenkin huolta, jotta hekin pääsevät mukaan.  

Aikaa tuokiolle on yhteensä noin tunti ennen ulkoilua. Aikaa on siis tarvittaessa myös suunnitel-

tua pidemmille keskusteluille. Jos lapset kuitenkin suoriutuvat nopeasti, jää heille aikaa vapaa-

seen leikkiin.  
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Jos vaikuttaa siltä, ettei lapsi jaksa keskittyä häiriten muita liikaa tai ei jostain syystä halua osal-

listua toimintaan, hänellä on mahdollisuus mennä toiseen ryhmään mukaan. Kuitenkin tarkoituk-

sena on saada lapset toimimaan ryhmässä, joten eriyttämistä koitan välttää.  
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LIITE 4: PEDAGOGINEN OHJAUSSUUNNITELMA 21.11.2017 

 

Toiminnan suunnittelurunko   

Ohjaaja                                                                                                       Päiväys  

Tiia Korhonen                                                                                                                21.11.2017 

Oppi- ja ohjaustuokion nimi/aihe 

Seikkailukasvatus 

-Haltijoiden ansoittama kenttä 

 

Tavoitteet   

- Ongelmanratkaisukyvyn ja yhteistyötaitojen kehittäminen 

- Motoristen taitojen kehittäminen 

o Tasapaino 

o Liikkumisnopeuden vaihtelut 

- Kielellinen kehitys 

o Kirjainten hahmottaminen 

 

Menetelmät 

- Sääntöleikit 

- Liikunta 

- Tarinallisuus 

 

Orientointi ja motivointi    

Aloitetaan toimintatuokio nukkarista peikon pesältä. Ensin lauletaan tuttu peikkolaulu peikon 

kutsumiseksi. Peikko on lähettänyt meille jälleen kirjeen. 

”Nyt varovasti lapset! 

Keijut ovat tehneet teille kepposia. Päiväkodin pihaan on kätketty taikakäpyjä, mutta ne eivät ole 

ollenkaan helposti saatavissa! Piha on nimittäin täynnä ansoja. Siispä, suunnatkaa pihalle, mutta 

olkaa tarkkana kuin porkkanat ja erityisen hyvin varovaisia. Keijut osaavat olla ketkuja! 

Onnea matkaan!” 

Tila ja ryhmittely 

Mukana 4-5-vuotiaiden ryhmä. 

Aloitetaan nukkarista peikon pesältä. 

Sitten siirrytään ulos, päiväkodin pihalle.  
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Toiminnan kulku, vaiheet  

- Peikkolaulu 

- Peikon kirje 

- Pukeutuminen 

- Suon ylitys 

- Varpaannipistelijäkeijujen kenttä 

- Lentokeijuilta piiloutuminen 

- Sanavihjeen etsintä 

- Käpypiilon hakeminen 

- Palataan kuistille, keskustellaan seikkailusta 

 

Toiminnan konkreetti kuvaus/tilanteen eteneminen käytännössä 

Valmistelen peikonpesän lasten vapaan leikin aikana. Kun toiminta alkaa, lapset istuvat pesän 

ympärille. Ensin lauletaan yhdessä tuttu peikkolaulu. Sitten joku lapsista saa luvan ryömiä pesään 

etsimään uutta kirjettä. Se luetaan ja keskustellaan siitä, millaisia ansoja keijut ovat voineet tehdä. 

Sitten siirrytään eteiseen pukemaan. Ennen kuin menemme ulos, muistutan lapsia, että piti olla 

varovainen. Siirrytään siis varovasti kuistille, jossa mietimme yhdessä, miten seuraavaksi edetään.  

Ensimmäinen ansa on suo. Se täytyy ylittää niin, ettei sinne uppoa. Lähistöltä löytyy laatikoita, 

joiden avulla suo on ylitettävä niin, että viimeistä laatikkoa siirretään aina eteenpäin. Seuraavaksi 

on varpaannipistelijöiden kenttä. Yksi lapsista asetetaan vartioon. Hänen tehtävänään on huutaa 

”Ylös!” aina, kun näkee vilauksen keijuista. Silloin muiden lasten on hypättävä jonkin päälle niin, 

etteivät koske maahan.  Kolmannella ansalla on varottava lentäjäkeijuja. Keijuilla on huono näkö, 

joten aina kun lapset kuulevat niiden äänen, on heidän maastouduttava jotenkin. Yritämme kui-

tenkin hiipiä hiljaa, ettemme herätä keijujen huomiota.  

Kun kaikki ansat on selvitetty, lasten tulee etsiä jokin vihje, joka paljastaa taikakäpyjen olinpai-

kan. Vihje on oksilla kirjoitettu sana. Sana kertoo käpyjen löytyvän liukumäestä. Kun kävyt on 

haettu, palataan kuistille. Siinä lapset saavat kertoa mielipiteitään ja ajatuksiaan. Kysyn esimer-

kiksi hauskinta ansaa, jännittävintä asiaa sekä mikä tuntui erityisen helpolta.  

Materiaalit, välineet, tilat 

Peikon pesä:            Ansakentät:                            Käpypiilo: 

- Patjat                         - Pressu                                     - Oksia 

- Viltit                          - Pahvilaatikot                          - Käpyjä 

- Kirje                           -  Marakassi                                                  

Huomioitavaa (eriyttäminen, varasuunnitelma, turvallisuus) 

Aikaa on jälleen noin tunti, joten tarvittaessa lasten keskusteluille tai halulle jatkaa yhtä tehtävää 

voidaan antaa suunniteltua enemmän aikaa. Tehtävissä tulee muutenkin tarkkailla lasten jaksa-

mista ja keskittymiskykyä. Kun näyttää siltä, että lapsi alkaa olla valmis, siirrytään seuraavaan 

tehtävään.  
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Jos sää näyttää siltä, ettei ulkona oleminen onnistu, on tehtävät mahdollista suorittaa myös sisäti-

loissa (salissa tai ryhmän omissa tiloissa pienten ryhmän suunnitelmista riippuen). Samoin ryh-

mästä on mahdollista eriyttää lapsi pienten kanssa sisätiloihin, mikäli näyttää että lapsi ei pysty 

keskittymään häiriten muita tai jos ei halua osallistua ollenkaan. Mikäli jokin yksittäinen tehtävä 

tuntuu lapsesta vaikealta tai jännittävältä, hän voi jättää sen välistä. Mihinkään ei ole tarkoitus 

pakottaa lasta, vaan kannustaa ja tukea sekä tarvittaessa antaa mahdollisuus tarkkailla muita.   
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LIITE 5: PEDAGOGINEN OHJAUSSUUNNITELMA 22.11.2017 

Toiminnan suunnittelurunko  

Ohjaaja                                                                                                          Päiväys  

Tiia Korhonen                                                                                                                22.11.2017 

Oppi- ja ohjaustuokion nimi/aihe 

Seikkailukasvatus 
-Maahisen maailma 

 

Tavoitteet   

- Yhteistyötaitojen kehittäminen 
- Vuorovaikutustaitojen kehittäminen 
- Kielellisyyden tukeminen 

o kirjainten hahmottaminen 
o loruttelu 

 

Menetelmät 

- Tarinallisuus 
- Loruttelu 
- Kirjainten tutkiminen (kosketeltavat, liikuteltavat) 
- Rakenteluleikki 

 

Orientointi ja motivointi    

Aloitetaan toimintatuokio nukkarista peikon pesältä. Ensin lauletaan tuttu peikkolaulu peikon kut-

sumiseksi. Peikko on lähettänyt meille jälleen kirjeen, jonka yksi lapsista saa hakea pesästä. 

”Heipä hei, Metsäentiiä! Muistin juuri piilottaneeni enemmänkin taikakäpyjä metsään, mutta en 

kuollaksenikaan muista minne! Maahinen kyllä tietää, mutta ei suostu paljastamaan piiloa ilman 

vastapalvelusta. Seuratkaa maahisen vihjeitä ja koittakaa se saada paljastamaan piilo. Onnea mat-

kaan!” 

Tila ja ryhmittely 

Mukana 4-5-vuotiaiden ryhmä. 

Aloitetaan nukkarista peikon pesältä. 

Sitten siirrytään ulos, läheiseen metsään.  
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Toiminnan kulku, vaiheet ja ajankäyttö 

- Peikkolaulu 

- Peikon kirje 

- Pukeutuminen 

- Siirtyminen metsään 

- Nuolien seuraaminen, kirjainten etsiminen 

- Kirjaimista sanan muodostaminen (KIVI) 

- Lorun löytäminen kiveltä ja sen lukeminen 

- Maahisen pesän rakentaminen 

- Istutaan hetkeksi alas, keskustellaan päivästä 

- Takaisin päiväkodille 

 

Toiminnan konkreetti kuvaus/tilanteen eteneminen käytännössä 

Valmistelen peikonpesän lasten vapaan leikin aikana. Kun toiminta alkaa, lapset istuvat pesän ym-

pärille. Ensin lauletaan yhdessä tuttu peikkolaulu. Sitten joku lapsista saa luvan ryömiä pesään et-

simään uutta kirjettä. Se luetaan ja keskustellaan hieman maahisista. Sitten siirrytään eteiseen pu-

kemaan. Kuljemme jonossa metsään, minä johdattelen ryhmää ja lastentarhanopettaja kulkee pe-

rässä.  

Metsän reunassa huomaamme ensimmäisen vihjeen, joka on värikäs nuoli. Lähdemme seuraamaan 

sen osoittamaan suuntaan. Nuolten osoittamalta reitiltä löytyy neljä kirjainta, joista lasten tulee 

muodostaa sana KIVI. Suuren kiven päällä on uusi kirje, josta löytyy maahisen antama tehtävä: 

”Pesäkolo valmistakaa, kuoppa lumeen kaivakaa. Maahiselle tee koti makoisa, siitä seuraa aarre 

antoisa.” Mietitään, mitä maahinen tarkoittaa, jonka jälkeen lapset saavat alkaa rakentaa yhteis-

työssä pesäkoloa haluamallaan tavalla metsän materiaaleja hyödyntäen. Kun lapset alkavat olla 

valmiita, laitan saman kiven päälle muutaman kävyn. Kun kävyt on löydetty, istutaan hetkeksi alas 

ja jutellaan päivästä. Sitten palaamme takaisin päiväkodille ja jäädään ulos leikkimään jos on jäänyt 

aikaa. 

Materiaalit, välineet, tilat 

Peikon pesä:            Metsä: 

- Patjat                          - Nuolet (pahvi)                 

- Viltit                            - Kirjaimet (pahvi)              

- Kirje                            - Loru 

                                        - Kävyt                     

Huomioitavaa (eriyttäminen, varasuunnitelma, turvallisuus) 

Aikaa on jälleen noin 1,5 tuntia, joten tarvittaessa lasten keskusteluille tai halulle jatkaa yhtä tehtä-

vää voidaan antaa suunniteltua enemmän aikaa. Lisäksi siirtymiin ei välttämättä mene suunniteltua 

aikaa, vaan niistä selvitään nopeammin. Rakentelua seuratessa on tärkeää seurata, että kaikki ote-

taan mukaan. Jos näyttää, että yksi lapsi jää ulkopuolelle eikä keksi itselleen tehtävää, koitan saada 

muut ottamaan lapsen mukaan ja keksimään tälle tehtävää.  
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Jos sää näyttää siltä, ettei ulkona oleminen onnistu, on tehtävät mahdollista suorittaa myös sisäti-

loissa, mutta silloin ei voida käyttää rakenteluun luonnon materiaaleja. Tehtävää kuitenkin voidaan 

soveltaa käyttämällä yksinkertaisia puupalikoita ja kankaita. Samoin ryhmästä on mahdollista eriyt-

tää lapsi pienten kanssa sisätiloihin, mikäli näyttää että lapsi ei pysty keskittymään häiriten muita 

tai jos ei halua osallistua ollenkaan. Mikäli jokin yksittäinen tehtävä tuntuu lapsesta vaikealta tai 

jännittävältä, hän voi jättää sen välistä. Mihinkään ei ole tarkoitus pakottaa lasta, vaan kannustaa ja 

tukea sekä tarvittaessa antaa mahdollisuus tarkkailla muita.   
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LIITE 6: PEDAGOGINEN OHJAUSSUUNNITELMA 23.11.2017 

Toiminnan suunnittelurunko   

Ohjaaja                                                                                                       Päiväys  

Tiia Korhonen 23.11.2017 

Oppi- ja ohjaustuokion nimi/aihe 

Seikkailukasvatus 
-Riiviöt 

Tavoitteet   

- Yhteistyötaitojen kehittäminen 
o Vuorovaikutuksen tukeminen  

- Motoriikan kehittäminen 
o Nopeuden säätely ryhmässä 

- Kielellisyyden tukeminen 
o Tarinallisuus (kirje) 

- Aistien kehittäminen 
o Aistien käytön tukeminen havainnoinnissa (kuulo) 
o Hahmottamisen harjoittaminen (kartan kokoaminen)  

 

Menetelmät 

- Tarinallisuus 
- Liikunnallisuus 
- Ryhmätehtävät 

 

Orientointi ja motivointi    

Aloitamme jälleen nukkarista peikon pesältä, jonka edessä lapset istuvat patjalla. Ensin laulamme 

peikkolaulun yhdessä. Sen jälkeen kirjoitamme peikolle vastauskirjeen, jota lapset ehdottivat 

edellisellä kerralla. Yksi lapsista saa viedä kirjeen pesään ja samalla hakea peikon lähettämän uu-

den kirjeen, jossa on myös uusi tehtävä.  

”Voihan myrkkyseitikki ja korvakarva! Te keräsitte jo kaikki tarvittavat kävyt ja minä olin vihdoin 

pääsemässä pois täältä… Kunnes Riiviöt löysivät minun pesäni! Ne veivät viisi käpyä mennessään 

ja piilottivat ne uudelleen. Vielä minä ne vintiöt tavoille opetan.. Metsään siis matkanne jälleen 

käy, olkaa varovaisia!” Lapsista riippuen keskustellaan Riiviöistä.  

Tila ja ryhmittely 

Seikkailussa on mukana 4-5-vuotiaiden ryhmä. Metsäpeikon pesä sijaitsee nukkarissa. Sen jäl-

keen siirrymme ulos ja läheiseen metsään. 
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Toiminnan kulku, vaiheet  

- Peikkolaulu 

- Metsänpeikolle kirjoittaminen 

- Kirje+kartanpala 

- Ulos siirtyminen 

- Metsään meno ja sieltä poistuminen yhteensä 

- Renkaan kanssa kulkeminen äänen perässä 

- Liaanilla liikkuminen  

- Ämpärin tiputtaminen puusta 

- Kartan kokoaminen  

- Käpyjen kiipeäminen puusta 

- Keskustelua päivästä 

 

Toiminnan konkreetti kuvaus/tilanteen eteneminen käytännössä 

Aloitetaan nukkarista peikon pesältä. Ensin lauletaan yhdessä peikkolaulu. Sen jälkeen kirjoi-

tamme peikolle kirjeen, sillä edellisenä päivänä lapset olivat tuumineet peikosta varmaan tuntu-

van mukavalta, jos vastaisimme sille. Kun kirje on valmis, yksi lapsista saa viedä sen pesään ja 

samalla ottaa sieltä peikon lähettämän uuden kirjeen. Sen mukana on myös pala kartasta, jonka 

avulla löydämme kadonneet kävyt. Lapsista riippuen keskustelemme tehtävästä ja Riiviöistä. Sit-

ten menemme pukemaan ja siirrymme ulos. Kuljemme jonossa metsään.  

Ensimmäisenä polun alusta löytyy hulavanne. Lasten tehtävänä on kulkea niin, että kaikki pitävät 

kiinni vanteesta. Vanne suojaa meitä erikoisilta ääniaalloilta. Äänen lähde pitää löytää ja sammut-

taa. Samalla löydämme uuden kartanpalasen. Voimme jättää vanteet samalle paikalle ja jatkamme 

matkaa. Vastaan tulee ansalankaa, joka meidän tulee ylittää puusta roikkuvan köyden avulla. Sit-

ten löydämme puun, jonka oksalla on sanko. Sanko pudotetaan alas sitä heittelemällä ja sen sisäl-

tä löytyy viimeinen kartanpala. Palaset laitetaan yhteen ja niistä muodostuu kuusi, jossa on sinisiä 

ja valkoisia palloja.  

Lasten tehtävänä on löytää kuvaa vastaava puu. Kun kävyt on kaikki saatu alas, istahdetaan het-

keksi puun juurelle. Lasten kanssa keskustellaan päivästä. Sitten lähdemme takaisin päiväkodille. 

Materiaalit, välineet, tilat 

Pesä:                             Metsä:      

-vilttejä                           -kartan palat 

-tuoleja                           -hulavanne  

-patjoja                           -puhelimesta ääni 

 -paperia ja kynä           -hinausköysi 

-peikon kirje                  -sanko 

-kartan palanen 

-löydetyt kävyt                                          
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Huomioitavaa (eriyttäminen, varasuunnitelma, turvallisuus) 

Aikaa tuokiolle on yhteensä noin 1,5 tuntia. Aikaa on siis tarvittaessa myös suunniteltua pidem-

mille keskusteluille. Jos lapset kuitenkin suoriutuvat nopeasti, jää heille aikaa vapaaseen leikkiin.  

Jos vaikuttaa siltä, ettei lapsi jaksa keskittyä häiriten muita liikaa tai ei jostain syystä halua osal-

listua toimintaan, hänellä on mahdollisuus mennä pienempien lasten ryhmään mukaan. Kuiten-

kin tarkoituksena on saada lapset toimimaan ryhmässä, joten eriyttämistä koitan välttää. 

Jos sää estää ulkoilun, seikkailu toteutetaan sisällä, salissa. Tehtävät ovat suunnilleen samat, ne 

vain sovelletaan pienempään tilaan sopivaksi.   
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LIITE 7: PEDAGOGINEN OHJAUSSUUNNITELMA 24.11.2017 

Toiminnan suunnittelurunko   

Ohjaaja                                                                                                        Päiväys  

Tiia Korhonen                                                                                                                24.11.2017 

Oppi- ja ohjaustuokion nimi/aihe 

Seikkailukasvatus 
-Peikon pelastaminen 

 

Tavoitteet   

- Ongelmanratkaisukyvyn kehittäminen 
- Sosiaalisten taitojen kehittäminen 

o Vuorovaikutuksen tukeminen 
o Tunteiden tunnistaminen 

- Motoristen taitojen kehittäminen 
o Kehon ulottuvuuksien hahmottamisen tukeminen 
o Nopeuden säätely ryhmässä 
o Tasapainoilu 

 

Menetelmät 

- Tarinallisuus  
- Liikunta 
- Draama 

 

Orientointi ja motivointi    

Aloitetaan toimintatuokio nukkarista peikon pesältä. Ensin lauletaan tuttu peikkolaulu peikon 

kutsumiseksi. Peikko on lähettänyt meille jälleen kirjeen. 

”Hyvää työtä Metsäentiiä! Kiitos kirjeestänne, minulle tuli siitä heti parempi mieli. Teihin voi 

luottaa! Olette saaneet nyt kerättyä kaikki taikakävyt. Ottakaa kaikki kävyt mukaanne ja suunnat-

kaa jälleen metsään. Varokaa kuitenkin matkalla olevia ansoja ja esteitä. Minä odotan teitä!” Sit-

ten puetaan ja varmistetaan, että myös peikolle on ruokaa mukana.  

Tila ja ryhmittely 

Mukana 4-5-vuotiaiden ryhmä. 

Aloitetaan nukkarista peikon pesältä. 

Lopuksi palataan nukkariin ja palautetaan peikko pesäänsä. 
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Toiminnan kulku, vaiheet ja ajankäyttö 

- Peikkolaulu 

- Peikon kirje 

- Pukeutuminen 

- Tähti reitti  

- Hämähäkin seitti 

- Taikapölyn ylitys  

- Liaanilla hyppääminen 

- Taikakäpyjen asettelu ja laulu 

 

Kun peikko on herännyt henkiin, lapset saavat jutella peikon kanssa seikkailuista ja syödä eväi-

tään. Sitten palaillaan hiljalleen takaisin päiväkodille ja peikko pääsee takaisin pesäänsä. 

Toiminnan konkreetti kuvaus/tilanteen eteneminen käytännössä 

Valmistelen peikonpesän lasten vapaan leikin aikana. Kun toiminta alkaa, lapset istuvat pesän 

ympärille. Ensin lauletaan yhdessä tuttu peikkolaulu. Sitten joku lapsista saa luvan ryömiä pesään 

etsimään uutta kirjettä. Se luetaan ja mietitään mitä tarvitsemme mukaamme. Sitten siirrytään 

eteiseen pukemaan. Ennen kuin menemme ulos, muistutan lapsia, että piti olla varovainen. 

Ensimmäinen ansa on maahisten kuopittama kenttä. Sen läpi täytyy päästä oikeaa reittiä, joka on 

merkitty numeroiduilla tähdillä. Lapsille oikeaa reittiä ei kerrota etukäteen, vaan heidän täytyy 

pohtia sen löytämistä yhdessä. 

Toinen este on hämähäkin kutoma. Se on verkko, jonka läpi täytyy päästä koskematta seittiin, 

jottei hämähäkki herää. Jokaisen lapsen täytyy löytää eri reitti kuin edellisellä. Vuoroaan odotta-

vat tai jo reitin selvittäneet voivat auttaa tehtävää suorittavaa ystävää.  

Kolmas ansa on taikapölyä. Se täytyy ylittää jättämättä siihen jälkiä. Tarjolla on puiden väliin viri-

tettyjä köysiä, joita voi käyttää apuna. Jälleen lapsia pyydetään vain löytämään reitti koskematta 

maahan.   

Viimeinen este on nipistelijäkeijujen polku. Se täytyy ylittää keijujen huomaamatta. Apuna voi 

käyttää puusta roikkuvaa köyttä, joka lasten on itse huomattava.  

Viimein pääsemme metsänpeiton luo (pressu viritetty niin, että sen alle sopii istumaan). Mukana 

oleva työntekijä jatkaa sinne lasten kanssa, minä siirryn pukeutumaan. Siellä ohjeena on, että 

lasten täytyy asetella taikakävyt ympyrään niin, ettei sininen ja valkoinen käpy ole vierekkäin. 

Sitten heidän tulee sulkea silmänsä ja laulaa tuttu peikkolaulu kaksi kertaa. Sillä aikaa minä li-

vahdan peikkoasussa pressun alle lasten luo.   

Lapset saavat jutella peikon kanssa ja syödä samalla eväitään.  
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Materiaalit, välineet, tilajärjestelyt, avustavat henkilöt 

Peikon pesä:            Metsä:                                     Peikkoasusteet 

- Patjat                         - Numeroidut tähdet                    

- Viltit                          - Kangassuikaleet                           

- Kirje                           -  Paalinaru 

- Kävyt                          - Hinausköysi 

                                      - Köysi 

                                      - Pressu                                                

Huomioitavaa (eriyttäminen, varasuunnitelma, turvallisuus) 

Aikaa on jälleen noin 2 tuntia, joten tarvittaessa lasten keskusteluille tai halulle jatkaa yhtä tehtä-

vää voidaan antaa suunniteltua enemmän aikaa. Tehtävissä tulee muutenkin tarkkailla lasten jak-

samista ja keskittymiskykyä. Loppuun jäävä aika käytetään eväiden syömiseen ja lasten toiveiden 

mukaan metsässä leikkimiseen. 

Jos sää näyttää siltä, ettei ulkona oleminen onnistu, on tehtävät mahdollista suorittaa myös sisäti-

loissa (salissa tai ryhmän omissa tiloissa pienten ryhmän suunnitelmista riippuen) sovelletusti. 

Samoin ryhmästä on mahdollista eriyttää lapsi pienten kanssa sisätiloihin, mikäli näyttää että 

lapsi ei pysty keskittymään häiriten muita tai jos ei halua osallistua ollenkaan. Mikäli jokin yksit-

täinen tehtävä tuntuu lapsesta vaikealta tai jännittävältä, hän voi jättää sen välistä. Mihinkään ei 

ole tarkoitus pakottaa lasta, vaan kannustaa ja tukea sekä tarvittaessa antaa mahdollisuus tark-

kailla muita.   
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LIITE 8: PALAUTEKYSELY 

 

Palautekysely – Seikkailukasvatus 
 

Toiminnan suunnittelu 

1. Mielipiteeni otettiin huomioon toiminnan suunnittelussa. 

Huonosti  1 2 3 4 5       Hyvin 

2. Koin saaneeni toiminnasta ja sen etenemisestä tarvitsemani tiedot. 

 Huonosti 1 2 3 4 5       Hyvin 

Seikkailu 

3. Lapsilähtöisyys toteutui seikkailussa. 

 Huonosti 1 2 3 4 5      Hyvin 

4. Seikkailu tuki lasten sosiaalisten taitojen kehittymistä. 

 Huonosti 1 2 3 4 5      Hyvin 

5. Seikkailu tuki lasten yhteistyötaitojen kehittymistä. 

 Huonosti 1 2 3 4 5      Hyvin 

Kokonaisuus 

6. Seikkailun onnistuminen kokonaisuudessa: 

 Huonosti 1 2 3 4 5      Hyvin 

7. Mistä pidit toiminnassa eniten? 

 

 

8. Mitä olisi voinut parantaa tai muuttaa? 

 

 

9. Voiko seikkailukasvatusta mielestäsi jatkossa hyödyntää päiväkodin toiminnassa? 

   Kyllä  

 Ei  

 

 



         

         70 (75) 

LIITE 9: SATUKIRJA SEIKKAILUSTA 
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