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The aim of this thesis was to implement a tool for the teachers of the early childhood
education, by which they can involve bi- and multilinguistic children to the excursions
and environmental education. The purpose of this practical thesis was to create a pictorial communication folder about nature and excursions. The aim was to evaluate the
folder in the day care. The commissioner of this thesis was day-care center in the City
of Vantaa.
The theoretical background of this thesis was early childhood education, environmental
education, child involvement, bi- and multilinguistic children in day care and symbol
communication. At the moment the number of bi- and multilinguistic children are rising
in the day-care field. This change brings a pressure to develop the working methods, so
that staff are able to support the Finnish language development and involve more biand multilinguistic children. Pictorial communication was utilized as a tool to enable
the excursions in multilingual groups. The excursions to the neighbouring forest enabled a wide learning environment, where children are able to create their own relationship with the environment.
The outcome of this thesis was the pictorial communication folder split into themes of
safety and rules in traffic, different kinds of environments, means of transport, research instruments and examination nature, plant species and recycling. The practical
part was divided into three activity times: a circle time activity, an excursion to the
forest and the ending circle time activity. The aim was to use folder with the children
in different kinds of environments and learn vocabulary about nature.
The folder was evaluated using observation, teachers’ verbal feedback and a questionnaire for the staff. On the basis of results the communication folder is a current and
useful tool in this day-care center. The tool is enjoyable and meaningful for the children and the staff. The day-care center will be implementing the folder.
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1

Johdanto

Aiheen ja toimialan valinta muodostui pikkuhiljaa minun mielenkiinnon ja valmistumiseen liittyvien toiveiden mukaisesti. Oleellisin aiheeseen vaikuttava tekijä oli minun mielenkiintoni
monikulttuurista työtä kohtaan. Opintoihin olen yhdistänyt monikulttuurisuutta sekä opiskelua
ulkomailla. Omat kokemukseni ulkomailla on osoittanut minulle, kuinka tärkeää tuki on tutustuessa uuteen kieleen ja ympäristöön. Vapaa-ajallani koen luonnon ja luonnossa liikkumisen
tärkeäksi osaksi arkeani. Lapsuudesta muistan, kuinka luonnossa tuli vietettyä aikaa erilaisten
puuhien parissa. Luonto on minun mielenkiinnon kohde ja halusin tuoda tämän aiheen myös
opinnäytetyöhön. Lisäksi opintoni ovat syventyneet lasten ja perheiden hyvinvointiin ja tarkoitukseni on saada lastentarhanopettajan ammattipätevyys, joten halusin tehdä opinnäytetyön liittyen alle kouluikäisiin lapsiin.
Työelämässä keikkatyöntekijänä pääkaupunkiseudun päiväkodeissa olin huomannut, kuinka
monikulttuurisuus jakautuu epätasapainoisesti eri kaupunginosien kesken. Huomasin myös itse
työskennellessäni, miten kielen kehitys oli huomattavasti hitaampaa kaksi- ja monikielisillä
lapsilla. Nämä havainnot saivat minua pohtimaan monikulttuurisuutta ja sen tuomia haasteita
varhaiskasvatuksessa nykypäivänä. Näiden havaintojen innoittamana lähetin sähköpostin useisiin vantaalaisiin päiväkoteihin kysyäkseni halukkuutta toimia opinnäytetyöni työelämänkumppanina. Sain sähköpostivastauksen eräästä vantaalaisesta päiväkodista, jossa he kertoivat olevansa kiinnostuneita toimimaan opinnäytetyöni työelämän kumppanina.
Opinnäytetyö toteutettiin eräässä vantaalaisessa päiväkodissa. Päiväkoti tarjoaa hoitoa 1-6 vuotiaille lapsille neljässä eri lapsiryhmässä. Ryhmien koko vaihtelee tarpeen mukaan huomioiden lasten iät ja tarpeet. Ryhmissä on sekä koko- että osapäivähoidossa olevia lapsia. Päiväkoti tarjoaa palveluita perheille klo 6-18 välisenä aikana ennalta sovittujen tarpeiden mukaan. Lähiympäristö tarjoaa mahdollisuuden erilaisiin oppimisympäristöihin, joita voi hyödyntää lasten oppimis-, leikki- ja liikuntapaikkoina. Näitä ympäristöjä ovat esimerkiksi metsät,
puistot ja kirjasto. Päiväkodin toiminta perustuu Vantaan varhaiskasvatussuunnitelmaan,
jonka mukaan he ovat laatineet vuosittaisen toimintasuunnitelman.
Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäytetyö. Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa työelämälähtöisesti toiminnan ohjausta, opastamista, toiminnan järjestämistä tai järkeistämistä työyhteisössä (Vilkka & Airaksinen 2003, 9). Tämän opinnäytetyön
tarkoitus oli tuottaa kuvasanakirja liittyen retkeilyyn, päiväkotiin, jossa on kaksi- ja monikielisiä lapsia. Tavoite oli edesauttaa retkeilyyn ja luontoon liittyvän sanaston kertymistä ja näin
ollen luoda kaksi- ja monikielisille lapsille pohjaa ympäristökasvatukselle sekä mahdollistaa
kaksi- ja monikielisten lasten osallisuus toimintaan. Toiminnan tarkoitus oli luoda päiväkodin
henkilökunnalle työväline, jota he voivat käyttää myös tulevaisuudessa.
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2

Toiminnallinen opinnäytetyö

Toimeksiantajan toiveena oli tuottaa toiminnallinen opinnäytetyö, joka tukisi päiväkotiryhmän arkea kaksi- ja monikielisten lasten kanssa. Alue, jolla päiväkoti sijaitsee, on hyvin monikulttuurinen ja uskotaan, että monikulttuurisuus tulee lisääntymään lähialueen päiväkodeissa.
Toiminnallisessa opinnäytetyössä on tärkeää keskittyä raportointivaiheeseen, koska työprosessi on pitkä ja monivaiheinen. Raportissa tulee esille mitä tekijä on tehnyt, miksi niin on
tehty ja miten lopputulokseen on päästy. Kirjallisen osuuden lisäksi toiminnallisen opinnäytetyön vaiheisiin kuuluu tuotos, joka voi olla esimerkiksi opas- tai ohjekirja. Selkeässä raportoinnissa tulee esille, kuinka omaa prosessia on arvioitu, tuotoksen idea ja toimivuus sekä oppimisen arviointia. (Vilkka & Airaksinen 2003, 65–67.) Toiminnallisessa opinnäytetyössä oppimispäiväkirjaa voi pitää yhtenä dokumentoinnin lähteenä raporttia kirjoittaessa. Tästä syystä
on tärkeää, että kirjoittaa selkeästi ylös kaikki ideoinnit, tavoitteet ja muutosvaiheet työprosessin eri vaiheissa. Näin opinnäytetyöpäiväkirjan merkinnät ovat luotettavia. (Vilkka & Airaksinen 2003, 19–23, 70.)
Opinnäytetyön rajaus on jäsentynyt kuvasanakirjan toteutukseen ja sen hyödyntämiseen lähimetsäretkellä. Tässä opinnäytetyössä keskitytään luontosanastoon, lasten osallisuuteen, uuden oppimisympäristön tutustumiseen ja lasten luontaiseen tapaan oppia tutkimalla lähiympäristöä. Opinnäytetyössä arvioin työvälineen käytettävyyttä, ja kuinka retkeä ennen järjestettävä toiminta tukee retkeilyn sujumista vähän suomea puhuvien lasten kanssa. Oleellista on
arvioida sujuvoittaako kuvasanakirjan hyödyntäminen retkelle lähtöä henkilökunnan näkökulmasta. Rajauksessa minun tuli miettiä muun muassa opinnäytetyön työmäärää ja suunnittelemani toiminnan laajuutta ottaen huomioon, että työn teen itsenäisesti.

2.1

Tavoitteet ja tarkoitus

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tarttua ajankohtaiseen aiheeseen varhaiskasvatuksessa ja
näin kehittää ja tuoda käytännöllisiä ja uusia toimintatapoja kasvattajille, jotka työskentelevät lapsiryhmissä, joissa on kaksi- tai monikielisiä lapsia. Opinnäytetyön tarkoitus on tuottaa
selkeä kuvasanakirja, jonka avulla kaksi- ja monikieliset lapset voivat oppia uutta sanastoa
liittyen retkeilyyn, sääntöihin ja luontoon. Tämä mahdollistaa kaksi- ja monikielisille lapsille
pohjan tulevalle ympäristökasvatukselle. Tarkoitus on, että kuvasanakirjan myötä päiväkodin
henkilökunta saa uuden työvälineen, jonka avulla he voivat osallistaa vähän suomea ymmärtä-
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vät ja puhuvat lapset retkitoimintaan. Tarkoitus on tuottaa toimintaa, joka pohjautuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan tukien lapsen kasvua, kehitystä, oppimista ja lasten osallisuutta.
Tavoitteena on tuottaa kuvasanakirja, jonka hyödyllisyyttä arvioidaan erilaisissa tilanteissa
lapsiryhmän kanssa. Tarkoitus on tuottaa toiminnallinen kokonaisuus, jonka aikana kuvasanakirja esitellään kaksi- ja monikieliselle lapsiryhmälle päiväpiirissä, tutustutaan lähimetsään
sekä metsäretken jälkeen muistellaan kokemusta yhdessä. Toiminnallisen vaiheen aikana on
tarkoitus havainnoida, kuinka kuvasanakirjan kuvia voi hyödyntää eri tilanteissa ja kuinka lapset vastaanottavat ohjeita kuvasanakirjan avulla. Prosessin tavoitteena on arvioida kuinka kuvasanakirja sopii apuvälineeksi kaksi- ja monikielisten lasten osallistamiseen.
Opinnäytetyön tavoite on luoda päiväkotiryhmän kasvattajille kuvasanakirja retkelle lähtemisestä, jota he voivat hyödyntää kaksi- ja monikielisten lasten kanssa. Tavoite on, että retkelle
lähteminen helpottuu myös kaksi- ja monikielisissä ryhmissä, kun on valmis työväline, jota
varhaiskasvattajat voivat hyödyntää uusien lapsien kanssa. Tavoite on helpottaa päiväkodin
retkisuunnittelua uusien kaksi- ja monikielisten lasten kanssa. Kuvasanakirjan tulisi olla niin
selkeä, että henkilökunta kokee sen sekä hyödylliseksi ja helpoksi että kiinnostavaksi tavaksi
tutustua retkeilyn maailmaan. Tavoite on saada päiväkodin henkilökunnalta palautetta kuvasanakirjan toimivuudesta. Toimintayksikön tavoite toiminnalle on kaksi- ja monikielisten lasten osallisuuden lisääminen, niin että kaksi- ja monikieliset lapset eivät jää paitsi toiminnasta
kielellisten rajoitteiden vuoksi. Tämän lisäksi tavoitteena on päiväkotiarjen sujuvoittaminen
uuden työvälineen avulla sekä suomen kielen kehityksen tukeminen miellyttävässä oppimisympäristössä ja –tilanteessa.

2.2

Suunnittelu

Opinnäytetyöprosessiin kuuluu oleellisena osana suunnitteluvaiheen tekeminen. Suunnitteluvaiheeseen kuului teoriapohjaan tutustumista, aiheen rajaamista, aikataulun suunnittelua
sekä yhteistyökumppanin ajan tasalla pitäminen siitä, mitä olen tekemässä ja milloin. Suunnittelussa pyrin huomioimaan koko prosessin ajan työelämän kumppanin toiveita ja tarpeita.
Oleellisena osana oli myös päiväkotiryhmään tutustuminen, joka edesauttoi toiminnan suunnittelua. Suunnittelussa huomioin, kuinka lapset voivat saada jotain uutta toiminnasta. Mielessä pidin kuinka huomioida heidän lähtötilanteensa, jossa jokaisella lapsella on kotikielenään muu kieli kuin suomi. Gyekye & Nikkilä (2013, 55) toteavat, että varhaiskasvattajan on
tärkeää suunnitella toimintaa miettien miten, missä ja mitä tekemällä lapset voivat monipuolisesti käyttää oppimaansa sanastoa. Tästä syystä suunnitelmissa oli opetella metsäretkeilyyn
liittyvää sanastoa niin päiväkotiympäristössä kuin itse retkellä sekä jälkikäteen. Näin syntyy
monipuolinen oppimisen kokemus.
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”Tällä hetkellä suunnitelmissa on tuottaa kuvasanakirja päiväkodin henkilökunnalle, jota he
voivat käyttää toiminnan tukena kaksi- ja monikielisten lasten kanssa. Kuvasanakirjan teema
on metsäretkeily. Ideana on hyödyntää kuvasanakirjan kuvien käyttöä useassa eri tilanteessa
lasten kanssa. Näin pääsen kokeilemaan ja havainnoimaan, kuinka kuvakirja toimii käytännössä.” (Suora lainaus oppimispäiväkirjasta.)

3

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen tarkoitus on olla osa suomalaista koulutusjärjestelmää, joka tukee ja täydentää vanhempien/huoltajien kasvatustehtävää kodin ulkopuolella. Varhaiskasvatus on palvelu, joka mahdollistaa lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet kasvulle, kehitykselle sekä oppimiselle. Varhaiskasvatuksen toiminnan laadun takaamiseksi ja tueksi on tehty yhtenäinen
ohjeistus Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma. (Vasu 2016, 8.)
Varhaiskasvatuksen suunnitelmien tasoja on kolme: Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma sekä lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ovat velvoittava määräys, jonka perusteelta paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat tehdään. Paikallisia
varhaiskasvatussuunnitelmia tulee arvioida ja kehittää huomioiden paikalliset erityispiirteet,
pedagogiset painotukset ja asiakkaiden tarpeet. (Vasu 2016, 8-9). Lasten henkilökohtaisen oppimisen, kasvun ja hoidon tukemiseksi ja takaamiseksi päivähoidossa täytetään yhdessä vanhempien, lapsen ja lastentarhanopettajan kanssa lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma (Vasu 2016, 10.) Näiden toimintaa velvoittavien suunnitelmien mukaan suunnitellaan ja toteutetaan varhaiskasvatusta.
Valtaosa lapsista käyttää varhaiskasvatuksen palvelua ennen koulun aloittamista. Varhaiskasvatuksessa lapsi saa kasvatusta, opetusta sekä hoitoa. Näillä pedagogisilla painotuksilla varhaiskasvattajat tukevat lapsen yksilöllistä kehitystä, kannustavat uuden oppimiseen sekä takaavat perushoivan lisäksi tunnepohjaista välittämistä päivittäin. (Ahonen 2017, 27.)
Varhaiskasvatuspalvelut voivat olla joko kunnallisia tai yksityisiä, jotka tarjoavat varhaiskasvatusta päiväkodeissa, perhe- ja ryhmäperhepäivähoidoissa. Vanhemmilla sekä lapsella on oikeus saada hoitopaikka, joka vastaa perheen tarpeita. Kunta tarjoaa monipuolisesti palveluja
aina yöhoidosta osa-aikaiseen hoitoon. Varhaiskasvatuspalveluita järjestetään myös kotona
hoidettaville lapsille kerhoissa, avoimissa päiväkodeissa, asukaspuistoissa sekä erilaisilla hoitopalvelupisteillä. (Vantaa 2018.)
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Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa on kirjattu lasten oikeudesta osallisuuteen, ympäristökasvatukseen ja tasavertaiseen kielenkehitykseen (Vasu, 2016). Seuraavissa kappaleissa avaan käsitteet ympäristökasvatus, osallisuus, kaksi- ja monikielisyys ja kuvakommunikointi. Jokainen käsite käsitellään varhaiskasvatuksen näkökulmasta.

3.1

Ympäristökasvatus

Ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen kasvatuksen yksi keskeinen tavoite on ihmisen
kasvaminen ympäristötietoiseksi, joka mahdollistaa yksilöille keinot parantaa ja suojella ympärillä olevaa fyysistä ja sosiaalista ympäristöä. Ympäristötietoisuuteen kuuluvat oleellisena
osana taidot ja tiedot ympäristöstä sekä positiivinen asenne, joka motivoi yksilöitä ja yhteisöjä toimimaan ympäristömyönteisesti. (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 20–22.) FEE Suomi sivuilla (2016) kerrotaan ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen kasvatuksen olevan rinnakkaiset käsitteet, joiden sama päämäärä on kestävän kehityksen edistäminen. Tässä opinnäytetyössä käytän sanaa ympäristökasvatus kuvaamaan kasvatuksellista toimintaa, joka lisää
yksilöiden ja yhteisöjen ympäristötietoisuutta.
YK on määritellyt ympäristökasvatukselle tavoitteet, jotka on jaettu kolmeen osaan. Ympäristökasvatuksen yksi tavoite on kasvattaa ihmiset tietoisuuteen eri osa-alueiden riippuvuudesta
toisiinsa eri ympäristöissä. Toinen tavoite on mahdollistaa ympäristökasvatuksella jokaiselle
henkilölle sellaiset tiedot, taidot ja arvot, joita tarvitaan ympäristön suojeluun ja parantamiseen. Kolmas tavoite on luoda uusia toimintamalleja, niin yksilö kuin yhteiskuntatasolla, joilla
tukea ympäristöä. (FEE Suomi 2016.) Alla on koottu kuvioon YK:n määritelmä ympäristökasvatuksen tavoitteista, joihin ympäristökasvatuksen myötä pyritään pääsemään elämän aikana.

Ympäristökasvatuksen YK:n tavoitteet:

Kasvattaa tietoisuuteen eri osaalueiden, taloudellisen, sosiaalisen, poliittisen ja
ekologisen, riippuvuudesta toisiinsa eri ympäristöissä.

Mahdollistaa jokaiselle sellaiset
tiedot, taidot ja
arvot, joita tarvitaan ympäristön
suojeluun ja parantamiseen.

Luoda uusia toimintamalleja,
niin yksilö kuin
yhteiskuntatasolla, joilla tukea
ympäristöä.

Kuvio 1: YK:n määritelmä ympäristökasvatuksen tavoitteista (FEE Suomi 2016).

11

Kestävään elämäntapaan liittyvät osa-alueet ovat ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja
kulttuurinen kestävyys. Ekologinen ja taloudellinen kestävyys painottuvat valintoihin, jotka
säästävät luontoa. Esimerkkeinä tästä ovat kierrätys, jätteiden lajittelu sekä sähkön ja veden
käytön vähentäminen. Sosiaalinen kestävä kehitys painottuu oikeudenmukaiseen ja tasa-arvoiseen yhteiskuntaan, jossa jokaisella kansalaisella on oikeus turvalliseen elämään. Kulttuurinen kestävyys takaa eri kulttuuriperintöjen vaalimisen. (Ahonen 2017, 258.)
Ympäristökasvatus on elinikäinen oppimisprosessi, joka alkaa jo lapsuudesta. Ympäristösuhde
alkaa muodostua kun lapsi saa erilaisia mahdollisuuksia viettää aikaa vaihtelevissa ympäristöissä. Oleellista ympäristösuhteen muodostumiselle on ihmisen vuorovaikutus luonnon, ympäristön, yksilön ja yhteisön välillä. Ympäristökasvatuksen tavoitteina on kasvattaa kansalaisista
vastuullisia toimijoita, jotka pitävät huolen luonnosta ja muusta ympäristöstä. (Parikka-Nihti
& Suomela 2014, 66.) Ympäristökasvatukseen liittyy monia arvoja kuten toisen ihmisen kunnioittaminen, luonnonmukaisen sekä rakennetun ympäristön huomioiminen ja vastuunkanto yhteisistä asioista. Näiden myötä välittämisen ja huolenpidon teemat ovat parhaimmillaan läsnä
lapsuudesta saakka, jotka lisäävät tunnetta osallisuudesta ja yhteisöön kuulumisesta. (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 31.) Näin ollen kasvattajilla on tärkeä rooli ympäristökasvatuksen
toteutumisessa. Aikuisen, kuten vanhempien, opettajien ja ohjaajien, tehtävä on varmistaa
luontosuhteen alkaminen lapsuudessa ja sen vahvistaminen nuoruuteen asti. Merkitys kasvaa
entisestään teknologian lisääntyessä jatkuvasti. Z-sukupolvi eli 2000-luvulla syntyneet lapset
ovat hyvin tottuneita digitaalisuuteen. Sen välityksellä voi lapsetkin rikastuttaa ja avartaa
maailmaa, mutta samaan aikaan yhteys luontoon ja luonnossa liikkuminen vähenee entisestään. (Metsähallitus 2018.) Yhä suurempi osa vapaa-ajasta vietetään sisällä sosiaalisen median, tietokoneen ja sisäliikuntalajien parissa. Lapset leikkivät yhä vähemmän ulkona luonnossa kun taajamat tiivistyvät ja luonnonmukainen ympäristö vähenee. Tutkitusti on tiedossa
luonnossa olemisen hyötyjä lapsen hyvinvoinnille; lasten stressi vähenee, keskittyminen paranee, luovuus lisääntyy ja koordinointikyky paranee. (Sahi 2013.)
Ympäristökasvatuksella on varhaiskasvatuksessa kauaskantoisia vaikutuksia. Kun lapsi oppii arvostamaan ja huolehtimaan lähiympäristöstä jo lapsuudessaan on todennäköisempää, ettei
hän halua aikuisenakaan sitä tuhota. (Parikka-Nihti 2011, 19.) Varhaiskasvatussuunnitelman
perusteiden pohjalta (2016, 45) on listattu ympäristökasvatuksen keskeisiä osa-alueita varhaiskasvatuksessa, jotka ovat luontosuhteen vahvistaminen, vastuulliseen toimintaan ohjaaminen ympäristössä, luonnon ja rakennetun ympäristön tutkiminen, oppiminen ympäristössä
ja ympäristöstä sekä toimiminen ympäristön puolesta niin, että lapsia ohjataan kunnioittamaan luontoa, kasvistoa ja eläimistöä. Näiden lisäksi varhaiskasvatuksessa on oleellista tuoda
esille luonnon monimuotoisuus opetellen vuodenaikoihin liittyviä ilmiöitä ja eri eläin- ja kasvilajien tunnistusta.
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Lapselle yksi luontainen tapa oppia, toimia ja hahmottaa maailmaa on tutkiminen. Lapsilla on
ehtymätön uteliaisuus heitä ympäröiviin asioihin. He kyselevät mitä omaperäisimpiä kysymyksiä liittyen asioihin, eläimiin, säähän ja luontoon liittyviin ilmiöihin. Tätä luontaista mielenkiintoa tutkimiseen ja havainnoimiseen kasvattajat voivat hyödyntää päivähoidossa muun muassa päiväkodin piha-alueella sekä lähimetsässä. Toiminta varhaiskasvatuksessa tuleekin suunnitella niin, että lapsella on mahdollisuus toteuttaa luontaista mielenkiintoa tutkia ympärillä
olevia asioita. (Gyekye & Nikkilä 2013, 19, 71.)
Ympäristökasvatuksella on monia positiivisia hyötyjä varhaiskasvatuksessa. Mielekkään oppimisen lisäksi lapsen terveydelle ja hyvinvoinnille on eduksi viettää aikaa ulkona luonnon parissa. Monipuolinen fyysinen ympäristö, kuten leikkipuistot ja metsät, tukevat lapsen tutustumista ympäristöihin, antaa tilaa, saa lapsen kiinnostumaan ympäröivästä tilasta sekä tarjoaa
erilaisia haasteita muun muassa lasten motoristen taitojen harjoitteluun. Päiväkodissa toteutettavien retkien aikana aikuinen voi ohjata ja innostaa lapsia tutkimaan ja tutustumaan ympäristöön eri aisteja käyttäen. Havaintojen tekeminen ulkona eri ympäristöissä tukee lapsen
kognitiivista, esteettistä ja motorista kehitystä sekä mielikuvitusta. (Parikka-Nihti & Suomela
2014, 79–82.) Parikka-Nihti (2011, 55) mainitsee lähiympäristöön tutustumisen lisäävän lasten
mahdollisuuksia saada uutta tietoa kokemalla, aistimalla ja havainnoimalla sekä ryhmän
kanssa toimiessa lapsi voi kokea voimaantumista ja osallisuutta.
Ympäristökasvatus ei ole pelkästään retkiä lähimetsään, vaan laajempi kokonaisuus. Varhaiskasvattajan on tärkeää tuoda ympäristökasvatuksen moniulotteisuus esille sekä retkien aikana
että päiväkotiarjessa. Lasten kanssa on oleellista käydä läpi ja vertailla mikä on rakennettu
ympäristö ja mikä luonnonmukainen. Lapsille on hyvä opettaa mitä metsässä voi tehdä, mitä
kasveja siellä kasvaa ja kuinka omalla toiminnalla voi pitää luonnon siistinä. Jätteiden lajittelun ja kierrättämisen voi ottaa osaksi jokapäiväistä arkea. (Ahonen 2017, 257–260.) Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016, 45) pohjalta esille tuodut ympäristökasvatuksen
osa-alueet tukevat YK:n määritelmän mukaisten tavoitteiden mukaista kasvatusta.

3.2

Osallisuus

Toiminta ryhmässä, yhteisöllisyys, itsensä tarpeelliseksi kokeminen ja vuorovaikutussuhteet
ovat osallisuuden edellytykset. Osallisuus lisää henkilön omaa kokemusta päättämisestä ja
vaikuttamisesta yhteisössä sekä hyväksytyksi tulemisen, ilon ja ylpeyden tunnetta. (ParikkaNihti & Suomela 2014, 47; Koivula, Siippanen & Eerola-Pennanen 2017, 50.) Varhaiskasvatuksessa osallisuus voidaan jakaa kolmeen alakäsitteeseen: osallisuuden kokeminen, osallisuus
arjessa ja osallisuus sosiaalisissa suhteissa sekä ryhmätoiminnassa. Osallisuuden kokeminen on
lapselle subjektiivinen eli henkilökohtainen kokemus osallisuudesta päiväkotiympäristössä.
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Osallisuus arjessa toteutuu päiväkodin jokapäiväisessä arjessa, rutiineissa ja perustoiminnoissa, joissa lapsi koetaan toimijana. Osallisuus sosiaalisissa suhteissa ja ryhmätoiminnassa
toteutuu, kun kaikki osallistujat eli lapset ja kasvattajat toimivat vuorovaikutuksessa keskenään sekä ovat tasa-arvoisia. Lasten osallisuuden tunnetta päiväkodissa voidaan lisätä pienillä
kohtaamisilla, valintatilanteilla ja yhteiseen toimintaan vaikuttamalla. (Heikka, Fonsén, Elo &
Leinonen 2014, 18.)
Oikeus osallisuuteen on kirjattu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (2016) ja se on
laaja kokonaisuus, johon lukeutuu lasten oikeus osallistua toiminnan suunnitteluun, toteutukseen sekä arviointiin (Koivula, ym. 2017, 45). Varhaiskasvattajilla on merkityksellinen rooli
osallisuuden toteutumisessa päiväkotiarjessa. Yksi näkökulma on nähdä osallisuus työtapana,
jolloin jo oppimisympäristön suunnittelussa otetaan huomioon, kuinka lapset voivat tehdä
oman ikätasonsa mukaisia päätöksiä (Heikka ym. 2014, 26). Varhaiskasvattajat voivat myös
kiinnittää huomiota osallisuuden toteutumiseen päiväkotiarjessa esimerkiksi dokumentoimalla
ja havainnoimalla toimintaa (Koivula ym. 2017, 50).
Suomalaisessa varhaiskasvatuksessa hyödynnetään Shierin osallisuuden tasomallia (2001), joka
on alun perin suunniteltu hyödynnettäväksi nuorten ja koululaisten kanssa. Shierin malli
(2001) rakentuu viidestä osallisuuden tasosta, jotka ovat lasten kuunteleminen, lasten ilmaisun tukeminen, lasten mielipiteiden huomioiminen, lasten mukaan ottaminen päätöksentekoon ja vastuun jakaminen päätöksenteossa. Jokaisella tasolla aikuisen on pohdittava uusia
ajatuksia ja toimintamalleja, jotka mahdollistavat osallisuutta lisäävän toimintakulttuurin
syntymisen sekä tämän jälkeen sitouduttava niihin. Shierin osallisuuden tasomallin avulla varhaiskasvattajat ja työyhteisöt voivat pohtia edistääkö yhteisön ja yksilön toiminta lasten osallisuutta. (Heikka ym. 2014, 21–25.) Seuraavalla sivulla on Shierin osallisuuden tasomalli taulukossa, jonka avulla työntekijät ja yhteisö voi pohtia osallisuuden toteutumista. Kun ensimmäinen taso huomioidaan sekä työntekijöiden että yhteisön asenteissa ja toimissa voi siirtyä seuraavalle osallisuuden tasolle. Kun kolme ensimmäistä tasoa, eli lapsen kuunteleminen, tukeminen ilmaisemaan mielipiteet ja niiden huomioiminen toteutuvat työyhteisön ja työntekijöiden työtavoissa on YK: lasten oikeuksien sopimuksen edellyttämä osallisuus toteutunut.
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Osallisuuden tasot

Avautuminen

Mahdollistaminen

Velvoittaminen

5. Lapset jakavat vallan ja vastuun päätöksen teossa

Ollaanko valmiita jakamaan aikuiselle
kuuluvaa valtaa lasten kanssa?

Onko toimintatapoja, joilla aikuiset
ja lapset jakavat
vastuuta?

Voivatko aikuiset ja
lapset jakaa valtaa
ja vastuuta työyhteisössä?

4. Lapset otetaan mukaan päätöksentekoon

Ollaanko valmiita ottamaan lapset mukaan päätöksenteko
prosessiin?

Onko toimintatapoja
ottaa lapset mukaan
päätöksentekoprosessiin?

Tuleeko lapset ottaa
mukaan päätöksentekoprosessiin työyhteisössä?

3. Lasten mielipiteet
huomioidaan

Ollaanko valmiita
huomioimaan lapsen
mielipiteet?

Mahdollistaako päätöksentekoprosessi
lasten mielipiteiden
huomioimisen?

Tuleeko lasten mieliipiteille antaa
niille kuuluva arvo
työyhteisön päätöksenteko prosessissa?

2. Lapsia tuetaan ilmaisemaan mielipiteitä

Ollaanko valmiita
tukemaan lasta ilmaisemaan mielipiteet?

Työskennelläänkö
niin, että lapsen tukeminen ilmaisemaan näkemyksiä
mahdollistuu?

Onko lapsen näkemysten ilmaisun tukeminen osa työyhteisön toimintaa?

1. Lapsia kuunnellaan

Ollaanko valmiita
kuuntelemaan
lasta?

Työskennelläänkö
niin, että lapsen
kuunteleminen mahdollistuu?

Kuuluuko lapsen
kuuntelu työyhteisön toimintaan?

Taulukko 1: Shierin osallisuuden tasomalli (Heikka ym. 2014, 23.)
Heikan ym. (2014, 18) mukaan kokemus osallisuudesta tuo lapsille ilon ja innostuksen tunteita
sekä luo oppimis- ja vuorovaikutustilanteesta miellyttävän ryhmälle, jolloin he myös sitoutuvat toimintaan intensiivisemmin. Osallistuessaan lapsi saa tunteen että hän voi vaikuttaa
oman ryhmänsä asioihin. Samalla kehittyy lapsen ymmärrys omasta minästä, kokemus kykyjen
riittävyydestä, oman roolin merkityksestä ja vastuun saamisesta omassa ryhmässä. (ParikkaNihti 2011, 34–36.)
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Koivula ym. (2017, 46) toteavat osallisuuden toteutuvan, kun toimintaan osallistuvat lapset
toimivat vastavuoroisesti ryhmän jäsenten kanssa, sekä silloin kun lasten ajattelu ja yksilölliset lähtökohdat huomioidaan. Toiminnassa tulee huomioida lapsen sen hetkinen ikätaso, tietämys, taito ja osaaminen, jotta lapsen osallisuutta voidaan tukea. Myös Heikka ym. (2014,
22) tuovat esille, että YK:n lasten oikeuksien sopimuksen artikla 12 mukaan lasten mielipiteitä tulee kuunnella hänen kehitystaso ja ikä huomioon ottaen. Toisaalta on huomioitava,
että osallisuus ei voi toteutua, jos lapsella ei ole tarpeeksi tietoa ympäristöstä, tilanteesta tai
aiheesta, jossa he ovat osallisia. (Koivula ym. 2017, 48.) Tämä on erityisen tärkeää huomioida, jos lapsiryhmässä on kaksi- tai monikielisiä lapsia tai lapsia, joilla on kielellisiä erityisvaikeuksia. Lapset tulee kohdata yhteisön jäsenenä yhdenvertaisesti riippumatta lapseen liittyvistä tekijöistä. Varhaiskasvattajien vastuulla on varmistaa, että lapsi kokee kuuluvansa
ryhmän ja yhteisön jäseneksi. (Vantaan Vasu 2017, 30-31.) Osallisuus toteutuu sosiaalisissa
vuorovaikutustilanteissa ja läsnä olevien tulee olla vastavuoroisia tilanteessa. Osallisuus vaatii
toimijuutta. Toimijuus tarkoittaa lasten aktiivista osallistumista sosiaalisiin yhteisöihin ja toiminnan tuottamiin seuraksiin ja vaikutuksiin. (Koivula ym. 2017, 46.) Alla on kuvio, joka esittää toimijuuden ja osallisuuden keskinäistä suhdetta. Beige väri edustaa toimijuutta ja vaalea
beige edustaa osallisuutta ja sosiaalista vuorovaikutusta. Kuviosta voi nähdä, kuinka osallisuus
rakentuu toimijuuden ympärille.

Toimijuus

Osallisuus

Sosiaalinen vuorovaikutus

Kuvio 2: Toimijuus, osallisuus ja sosiaalinen vuorovaikutus (Koivula ym. 2017, 46)
Yksi tämän opinnäytetyön lähtökohdista on lisätä kaksi- ja monikielisten lasten osallisuutta,
jotta he eivät kielellisten taitojensa vuoksi jää ulkopuolella päiväkoti toiminnasta. Kun he
pääsevät osallistumaan toimintaan yhdenvertaisena, he kokevat kuuluvansa ryhmään, vaikka
yhteistä kieltä ei olisi vielä muodostunut. Kuvio 2 mukaan, mukana oleminen on osallisuuden
lähtökohta.

3.3

Kaksi- ja monikielisyys
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Kieli ja sen merkitys ovat keskeinen osa ihmisen jokapäiväistä elämää. Kielen avulla ihminen
jäsentää ajattelua, käsittelee tunteita, on vuorovaikutuksessa muiden kanssa, arvioi mennyttä ja pystyy suunnittelemaan tulevaa. (Ahonen 2017, 103.)
Kaksi- ja monikielisyyteen liittyy usein monia käsitteitä, kuten eri kieli- ja kulttuuritausta,
monikulttuurisuus ja maahanmuuttajataustaisuus. Hujala ja Turja (2012, 247) ovat avanneet
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2005) mukaan mitä nämä käsitteet tarkoittavat.
Eri kieli- ja kulttuuritaustainen lapsi voi olla saamelainen, romani, maahanmuuttajataustainen tai viittomakielen käyttäjä. Maahanmuuttajataustaisen lapsen molemmat vanhemmat tai
toinen vanhempi on maahanmuuttaja ja jonka ensikieli on muu kuin suomi, ruotsi, saame, romani tai viittomakieli. Lapsi on maahanmuuttajataustainen myös silloin kun hänen on syntynyt Suomessa, mutta hänen vanhempansa tai isovanhempansa ovat maahanmuuttajia. Maahanmuuttaja nimike sisältää kaikki maahanmuuton syyt eli siirtolaisuus, paluumuuttaja, pakolaisuus tai turvapaikan hakeminen. Näin ollen kaksi- ja monikielisen päiväkotiryhmän lapsien
perhetaustat voivat olla erittäin kirjavat. (Hujala & Turja 2012, 247.) Varhaiskasvatus toimii
monelle lapselle kotoutumisena suomalaiseen yhteiskuntaan, koska osa lapsista pääsee tutustumaan suomalaiseen kulttuuriin ja suomen kieleen paremmin vasta aloittaessaan varhaiskasvatuksessa (Vantaan vasu 2017, 57). Tässä opinnäytetyössä en keskity lasten tai perheiden eri
kulttuuritaustoihin tai Suomeen muuton syihin, mutta käytän sanoja monikulttuurisuus sekä
maahanmuuttajataustainen lapsi, kuvaamaan kaksi- ja monikielisyyttä päiväkotiympäristössä,
koska usein taustalla on monikulttuurisuutta. Opinnäytetyössä käytän sanoja kaksi- ja monikielinen lapsi kuvaamaan, että lapsella on päiväkodissa käytetyn suomen kielen lisäksi ainakin
toinen kotikieli.
Jo vuosina 2003–2005 on keskitytty monikulttuurisuuden lisääntymiseen pääkaupunkiseudulla
MONIKU-hankkeen avulla. MONIKU-hankkeen tarkoitus oli tuottaa yhteinen toimintamalli ja
yhteiset käsitteet monikulttuurisen varhaiskasvatuksen toteuttamiseen Pääkaupunkiseudun eli
Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniaisen kunnissa. Jo tuolloin päivähoidossa ja varhaiskasvatuspalveluissa oli lapsia, perheitä ja työntekijöitä eri kulttuureista, jotka puhuivat suomen ja
ruotsin lisäksi yli 70 eri kieltä. MONIKU-hankeen aikana ilmeni, että olisi hyvä pitää yksikön tai
lapsiryhmän monikielisten ja –kulttuuristen lasten määrä enintään 30 prosentissa, jotta lapsiryhmien toimivuus toteutuisi ja kielen oppiminen mahdollistuisi hyvin. Jos luku kasvaa suuremmaksi kuin tämä 30 prosenttia, yksikköön tulisi varata lisää henkilöstöresursseja ja kiinnittää huomiota toiminnan suunnitteluun. (Jauhola, Bisi, Järvi & Rusama 2007.)
Onkin erityisen tärkeää, että kaksi- ja monikielisiä lapsia tuetaan suomen kielen oppimisessa
varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvattaja voi omalla toiminnallaan edesauttaa kielitietoista
varhaiskasvatusta. (Ahonen 2017, 103.) Alla on kaavio, jossa näkyy Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) mukainen lista:
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Kielitietoisessa varhaiskasvatuksessa:

kielien läsnä oleminen jatkuvasti ja kaikkialla


monikielisyys tehdään näkyväksi arjessa



varhaiskasvattajat toimivat kielellisenä mallina lapsille



varhaiskasvattajat rohkaisevat lapsia käyttämään kieltä monimuotoisesti



lasten kielellisten lähtökohtien huomioiminen



kielen merkityksen huomioiminen lapsen kasvu, kehityksen ja oppimisen edellytyksenä

Kuvio 3: Kielitietoinen varhaiskasvatus (Ahonen 2017, 103)
Kielitietoinen varhaiskasvatus ottaa huomioon laajalti kielen merkityksen päiväkoti arjessa,
jolloin kielet tulisi olla läsnä jokapäiväisessä toiminnassa. Varhaiskasvattajilla on merkittävä
rooli kielitietoisen varhaiskasvatuksen luomisessa. Silloin lasten kielelliset lähtökohdat huomioidaan, lapsia rohkaistaan kielen harjoitteluun ja varhaiskasvattaja toimii monipuolisen kielen
mallintajan. (Ahonen 2017, 103.)
Ahonen (2017, 101–102) kirjoittaa monikulttuurisuuden tuovan haasteita varhaiskasvatukseen
sekä muutospaineita toimintatapoihin. Hänen mukaan etenkin maahanmuuttajataustaisten
lasten ja perheiden kieli aiheuttaa kommunikoinnin ongelmia, sekä resurssien puute estää
riittävään tulkkien hyödyntämisen osana perheen kanssa käytyä vuorovaikutusta hoidon tavoitteellisuudesta. Hujala ja Turja (2012, 258) toteavat, että yhteisen kielen puuttuminen
maahanmuuttajaperheiden kanssa vie henkilöstöltä enemmän aikaa kuin suomenkielisten perheiden kanssa työskentely. Kommunikaatio-ongelman lisäksi päiväkodit kuormittuvat myös sen
takia, että maahanmuuttajataustaisia lapsia on usein samassa päiväkodissa useita. Päiväkoti
joutuu miettimään uusia tapoja pedagogisille järjestelyille ja suunnittelemaan toimintaansa
huomioiden kaksi- ja monikieliset lapset. Gyekye ja Nikkilä (2013, 51) taas tuovat esille henkilökunnan haasteen ymmärtää sen mitä kaikkea monikielisessä ympäristössä tulee huomioida, jotta voidaan tukea lapsen kielen kehitystä. Kaksi- ja monikielisten lasten kanssa työskennellessä tulee kiinnittää huomiota toiminnan sisältöön niin, että arjen toimintaympäristö
suunnitellaan tukemaan kaksi- ja monikielisten lasten suomen kielen kehittymistä (Hujala &
Turja 2012, 250).
Hujala & Turja (2012, 247) toteavat varhaiskasvattajilla olevan velvollisuus mahdollistaa suomenkielen oppiminen erilaisissa tilanteissa. Niin luonnolliset kuin ohjatut oppimisympäristöt
ovat lapsen kielen kehitykselle oleellisia. Gyekye & Nikkilä (2013, 55) ovat samaa mieltä,
että oppimisympäristön on hyvä olla kielellisesti aktivoivaa lapsille niin päiväkotiarjessa kuin
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ohjatuilla tuokioilla. On tärkeää, että suomen kielen oppiminen varhaiskasvatuksessa ei ole
vain mekaanista sanojen nimeämistä, vaikka sanaston karttuminen on oleellinen osa kielen
kehitystä. Eri menetelmiä on osattava käyttää mielekkään ja joustavan oppimisen edellytyksenä. (Gyekye & Nikkilä 2013, 55.) Toiminnallisuus, havainnollistaminen ja kuvien käyttö ovat
erittäin hyviä menetelmiä kielen opettamisessa, jotka mallintavat lapselle kielen käyttöä arjessa. Myös aisteja kuten näköä ja kuuloa, voi hyödyntää eri tavoin. (Nurmilaakso & Välimäki
2011, 86.)
Varhaiskasvattajien on mahdollista suunnitella päiväkotitoimintaa tukemaan kaksi- ja monikielisten lasten kielen kehittymistä. Yksi niistä on pienryhmätoiminta, jossa vähän suomea puhuva lapsi saa rauhallisemman ympäristön käyttää kieltä sekä mahdollistaa lapsen osallisuuden toimintaan. Pienryhmätoiminnassa konkreettisuus, toisto ja eri aistikanavien hyödyntäminen onnistuu helpommin, kun hälyä on vähemmän ympärillä. Pienryhmätoiminta on hyvä
etenkin, jos lasten suomen kielen taso vaihtelee, koska opetus, havainnointi ja toiminnallisuus pienryhmätoiminnassa tukevat kaksi- ja monikielisen lapsen ymmärtämistä paremmin
kuin isot ryhmät. Näin ei ole väliä kuinka kauan lapsi on käyttänyt suomen kieltä. (Hujala &
Turja 2012, 252.)
Kaksi- ja monikielisten lasten suomen kielen oppimisen tavoite perusopetuksen päättövaiheessa on toiminnallinen kaksikielisyys. Tämä prosessi alkaa jo varhaiskasvatuksen palveluissa. Toiminnallinen kaksikielisyys mahdollistaa sen, että puhuja osaa toimia tulevaisuudessa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä äidinkielellään että suomenkielellään. (Gyekye
& Nikkilä 2013, 51–52.)

3.4

Kuvakommunikointi työvälineenä

Kommunikaation tukena voi käyttää erilaisia visuaalisia tukimuotoja. Yksi tällainen tukimuoto
on kuvakommunikointi, jossa hyödynnetään kuvia puheen ja sanattoman viestinnän, esimerkiksi elekielen, rinnalla. Kuvakommunikointi ei tuo samanlaista viestinnän vapautta kuin puhutun kielen avulla kommunikointi, viittomakielellä kommunikointi tai kirjoittaen, mutta viestin välittäminen ja vastaanottaminen on mahdollista myös silloin, kun kielellisissä taidoissa
olisi suuriakin puutteita. Kuvat voivat toimia kommunikoinnin tukena silloin, kun kuvasymbolit
ovat käyttäjille tuttuja ja kuvan ja esitettävän asian asiayhteys on ymmärrettävissä. Kuvakommunikoinnin idea on kahden osapuolen yhteinen vuorovaikutus ilman toisen sujuvaa puhetaitoa. Sanoittajalla on merkittävä rooli vuorovaikutuksessa, jolloin hän kuvia apuna käyttäen
sanoittaa toimintaa toiselle osapuolella. Kuvakommunikoinnin avulla puhetta tuottamaton tai
vähän tuottava henkilö voi osoittaa omia ajatuksia kuvien välityksellä. Kommunikoinnin onnistuminen vaatii harjoittelua kummaltakin osapuolelta. (Kuvat kommunikoinnissa 2018.)
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Kuvakommunikointia hyödynnetään varhaiskasvatuksessa ensisijaisesti kielenkehityksen viivästymissä, puhevammaisten lasten kanssa, mutta myös yhä useammin kaksi- ja monikielisten
lasten kanssa. Päiväkodeissa hyödynnetään erilaisin kuvaselittein kaksi- ja monikieliselle lapsille päiväkotiarjen aikataulua ja mitä tehdään seuraavaksi. Näitä kuvaselitteitä käytetään
suomen kielen kehityksen tukena etenkin kaksi- tai monikielisen lapsen päiväkotitaipaleen alkumetreillä. Warwickin yliopiston tekemän tutkimuksen (2005) mukaan kuvasymbolien hyödyntäminen esikouluryhmässä on eduksi sekä lapsille, joiden kotikielenä on joku muu kuin
englanti että lapsille, joiden äidinkieli on englanti. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että aikataulujen hyödyntäminen ohjeistuksessa, lasten mahdollisuus tehdä valintoja ja kuvien hyödyntäminen päiväkoti arjessa, yhdessä tuovat hyötyjä positiivisiin muutoksiin lasten käytöksessä, tarkkaavaisuudessa, itsevarmuudessa ja itsetunnossa. Kuvasymbolien hyödyntäminen
tukee moninaisuutta ja niiden käyttämisellä voidaan saada henkilö tuntemaan itsensä arvokkaaksi ja osaksi isompaa ryhmää. (The University of Warwick 2005, 31.) Tulosten mukaan kuvakommunikointi työvälineenä toimisi hyvin kaksi- ja monikielisten lasten kanssa työskennellessä.
Papunet on tuottanut kuvapankin, jonka kuvia voi hyödyntää vapaasti kommunikoinnissa, kuntoutuksessa ja opetuksessa. Papunetin kuvapankista löytyy yhteensä yli 28 000 kuvaa. Kuvatyyppejä on erilaisia esimerkiksi piirroskuvia, sclera –kuvia, valokuvia ja viittomakuvia. Kuvapankissa kuvat on jaoteltu erilaisiin teemoihin, joista on selkeä hakea tarvitsemaansa teemaa. Papunetin kuvia saa käyttää ja jakaa epäkaupallisissa tarkoituksissa, ja alkuperäinen
lähde tulee mainita.(Kuvapankki 2018.) Papunet on internetsivusto, joka tarjoaa muun muassa tietoa puhevammaisuudesta, kommunikoinnista ja materiaalia kommunikointiin (Papunet
2018).
Kuvakommunikoinnin apuvälineitä ovat kommunikointitaulu, kommunikointikansio, puhelaite
ja kommunikointiohjelma. Kommunikointikansion erilaiset versiot ovat irtokuvakansio, avainsanakansio, laajakansio ja lausekansio. Kansioita käytetään erityisesti silloin kun halutaan
hyödyntää laajemmat viestinnän mahdollisuudet. (Kommunikointikansio 2018.) Tässä opinnäytetyössä hyödynsin ja sovelsin avainsanakansion ideaa. Avainsana tarkoittaa ilmaisun kannalta
keskeistä sanaa. Avainsanoja käytetään paljon arkielämässä, kun jokin asia halutaan ilmaista
lyhyesti. Esimerkkinä tilanne, jossa vanhempi sanoo lapsille ulkona ”Autolle” tarkoittaen ”Nyt
on lapset aika siirtyä autoon ja lähteä”. Avainsanojen käyttö on myös lapsen varhaiskielenkehityksen yksi normaaleista vaiheista, jolloin kasvattajan tehtävä on sanoittaa ja tarkentaa
mitä lapsi tarkoittaa. Esimerkkinä tilanne, jossa lapsi näkee tien laidassa kukan ja sanoo
osoittaen sitä ”Kukka”. Vanhempi osallistuu vuorovaikutukseen ja vastaa tähän ”Tien laidassa
on kaunis keltainen kukka”. Avainsanakansion tarkoitus on hyödyntää tätä tekniikkaa, jossa
kuvat toimivat avainsanoina, joiden avulla aikuisen on mahdollista sanoittaa tekemistä lapsille. Avainsanakansio on laajuudeltaan yleensä muutamia satoja kuvia sisältävä apuväline.
(Avainsanakansio 2018.)
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Yleisesti kuvakommunikointikansiot ovat henkilökohtaisia. Henkilö saa omiin tarpeisiinsa räätälöidyn kansion julkisen terveydenhuollon kartoituksen, arvioinnin ja kokeilun jälkeen. Kuvakommunikointikansion tarkoitus on toimia henkilön apuvälineenä kommunikoinnissa. (Kommunikointikansio 2018.) Opinnäytetyössä sovellan kuvakommunikoinnin ideaa seuraavasti; Tuotan
avainsanakansion päiväkotiretkeilystä työvälineeksi varhaiskasvattajille, jotka voivat hyödyntää avainsanakansiota kaksi- ja monikielisten lasten kielenkehityksen ja osallistumisen lisäämiseen. Avainsanojen avulla varhaiskasvattaja voi sanoittaa kuvien avulla lapsille mitä retkellä tehdään. Raportissa käytän avainsanakansion tilalla kuvasanakirja nimeä, koska työväline ei vastaa täysin avainsanakansion tarkoitusta. Kuvasanakirja on suunniteltu etenkin varhaiskasvattajien työvälineeksi. Opinnäytetyön tarkoitus on arvioida, kuinka tämän tyylinen
työväline toimii käytännössä.

4

Toteutus

Opinnäytetyön toteutus oli monivaiheinen. Ensin oli työvälineen eli kuvasanakirjan suunnittelu ja toteutus yhteistyössä työelämän kumppanin kanssa. Toisena vaiheena tuli toiminnallinen osuus, jonka aikana kuvasanakirjan käytettävyyttä testattiin käytännössä lapsille toteutetun toiminnan aikana. Viimeisenä oli työvälineen esittely henkilökunnalle sekä kirjallisen palautteen kerääminen. Seuraavissa kappaleissa kuvailen yhteistyötä, kuvasanakirjan toteutusta ja toimintaa prosessin aikana.

4.1

Yhteistyö

Yhteistyö prosessin aikana muodostui sähköpostiviesteistä, minun vierailuistani päiväkodilla,
keskusteluista, palaverista ja palautteen saamisesta. Minulle toimipiste oli entuudestaan tuntematon, joten yhteistyön merkitys oli oleellinen osa opinnäyteprosessia. Minun työelämän
ohjaajana ja yhteyshenkilönä toimi ryhmän lastentarhanopettaja.
Ensimmäisen tapaamisen aikana keskustelimme yhdessä lastentarhanopettajan kanssa, mikä
aihe oli ajankohtainen juuri kyseiseen toimipaikkaan. Oli tärkeää, että toimipiste sai mahdollisuuden vaikuttaa aiheeseen, näin opinnäytetyön ajankohtaisuus varmistui päiväkodin suunnalta. Toiveena oli kaksi- ja monikielisyyteen liittyvä opinnäytetyö, koska päiväkoti on hyvin
monikulttuurinen sekä kaksi- ja monikielisten lasten osuuden uskotaan kasvavan ryhmissä lähivuosina entuudestaan. Tapaamisen aikana päädyimme siihen että toiminnallinen opinnäytetyö
olisi hyvä tapa tuoda uutta toimintatapaa ryhmään. Toiveena oli, että opinnäytetyön tuloksia
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voisivat hyödyntää myös päiväkodin muut ryhmät. Ensimmäisen tapaamisen aikana keskustelimme tavoitteista aikataulun ja minun valmistumisen suhteen sekä sovimme alustavasti milloin tutustun päiväkotiin ja ryhmään.
Tutustumiskäynnit kuuluivat opinnäytetyöprosessiin oleellisena osana, koska päiväkoti oli minulle entuudestaan tuntematon. Ensimmäiset tutustumiset olivat hyvin alkuvaiheessa opinnäytetyöprosessia, jotta minun oli mahdollista siirtyä suunnitteluvaiheeseen. Tutustumiskäyntien aikana havainnoin ryhmää ja ryhmän päivärutiineja sekä tutustuin lapsiin. Käyntien aikana keskustelimme lastentarhanopettajan kanssa heidän sen hetkisistä toimintatavoista.
Nämä auttoivat etenemään suunnittelussa. Tutustumiskertoja oli useampi, koska suunnitteluvaiheen jälkeen oli tiedossa muutoksia ryhmänkoossa. Muutokset olivat tiedossa prosessin alkuvaiheessa ja ne huomioitiin aikataulussa, näin ollen muutokset eivät vaikuttaneet suunnitelmiin.
Tutustuessani päiväkotiryhmään tuli puheeksi lastentarhanopettajan kanssa retkeilyn jääminen taka-alalle aikataulu ja kieleen liittyvien haasteiden vuoksi. Keskustelu jäi mieleen ja
aloin pohtimaan, millä keinoin voisi tukea retkeilyä. Luonnostelin kuvasanakirjan ideaa paperilla ja lähetin sen työelämän kumppanille.
Kuvasanakirjan toteutuksen tukena oli lastentarhanopettaja. Hänen kanssaan keskustelimme
eräässä palaverissa, mitä tulisi ottaa huomioon kuvasanakirjan sisällössä. Olin pohtinut etukäteen teemoja, jotka olisivat kuvasanakirjassa. Nämä teemat olivat ohjeisiin ja sääntöihin liittyvät kuvat, luontoon liittyvät kuvat, toimintaan liittyvät kuvat ja eläimiin liittyvät kuvat.
Palaverin aikana kerroin mitä olen tekemässä ja sovimme tarkat päivämäärät toiminnalle.
Lastentarhanopettaja toi muutamia asioita esille, jotka ovat hänestä tärkeitä ja mitä tulee
ottaa huomioon. Lastentarhanopettaja painotti liikennesääntöjen tärkeyttä. Hän toi esille
päiväkodin oleellisia sääntöjä retkille, jotka olivat parijono, aikuinen tulee aina nähdä, mitään maassa olevaa ei saa syödä sekä turvaliivi tulee aina olla päällä. Nämä ohjeistukset ja
palaveri auttoivat hahmottamaan tilanteita retkillä, joita on vaikea selittää lapsille, jotka eivät ymmärrä suomen kieltä. Palaverissa sovimme lastentarhanopettajan jakavan minun kirjoittaman tiedotteen toiminnasta vanhemmille sekä selventävän vanhemmille mitä olemme
tekemässä. Lastentarhanopettaja huolehti valokuvalupien selvittämisestä.
Palaverissa olimme sopineet, että voin kysyä apua tarvittaessa sähköpostin välityksellä. Sähköpostin välityksellä sovimme kuvatekstien tarpeellisuudesta, laminoinnin mahdollisuudesta
ja A5-kokoisen kovan kansion käytöstä. Mielipidettä kuvasanakirjan ulkomuotoon kysyin lastentarhanopettajalta, jotta tuote kestää sekä käyttöä että on samalla käytännöllinen. Muuten
sain toimia melko itsenäisesti työstäen kuvasanakirjan sisältöä ja kuvien asettelua. Muutama
viikko ennen toimintaa lähetin sovitusti tiedotteet.
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4.2

Kuvasanakirjan toteutus

Kuvasanakirjan kehitys lähti liikkeelle suunnitelman pohjalta. Suunnitelman olin kirjoittanut
selkeästi, joten minun oli helppo alkaa suunnittelemaan konkreettista ulkomuotoa kirjalle.
Ennen kuvien valikoimista tein listoja siitä, mitä asioita metsäretkillä voi nähdä, tehdä, oppia
tai kokea. Suunnittelun runkona pidin ympäristökasvatuksen keskeisiä osa-alueita. Apuna käytin otakoppi.fi -internetsivustoa ja omia kokemuksia lapsien kanssa tehdyistä metsäretkistä.
Nämä toimivat ideariihenä suunnittelussa. Listoihin oli myös helppo palata kuvien koontivaiheessa. Piirsin myös havaintokuvia ennen kuin aloin etsimään kuvia, joten minulla oli hyvä käsitys mitä halua lähteä etsimään Papunetin kuvapankista. Alkusuunnittelun jälkeen oli helpompi lähteä tutkimaan Papunetin kuvavalikoimaa, joka on laaja. Kuvia on moneen lähtöön ja
tyylit eroavat paljon. Kuvien valikointiprosessi sujui näin: Katsoin Papunetin kuvia suuripiirteisesti aiheiden perusteella sekä kuvien tyylin perusteella. Kun olin päättänyt yleisen linjauksen
kuville, aloin etsimään listojen mukaisia kuvia. Sopivat kuvat tallensin koneelle, josta jälkikäteen järjestin kuvat kansioihin kuvasanakirjassa käytävien teemojen mukaan. Nämä teemat
olivat tässä vaiheessa: liikenneturvallisuus, kulkuvälineet, tekemistä, tutkimusvälineet, tutkittavaa, maisema, luontopuut, linnut, hyönteiset ja eläimet. Minun oli helppo saada käsitys
mihin teemaan tarvitsee lisää kuvia. Tähän prosessiin meni melko paljon aikaa, mutta näin
tehtynä kuvien kokoaminen Word -tiedostoon onnistui sujuvasti.

Kuva 1: Kuvakaappaus
Olin tietoinen, että kaikkia kuvia ei välttämättä löytyisi papunetistä. Kuvat, jotka eivät löytyneet Papunetin kuvapankista olivat luuppi ja kävely pareittain tien laidassa. Nämä kaksi kuvaa
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toteutin itse. Luupin tein tietokoneen Paint -ohjelmalla. Kävely pareittain tien laidassa -kuvan toteutin perinteisemmin piirtämällä ensin paperille kuvan. Valmiista piirroksesta otin kuvan ja siirsin koneelle tiedostomuotoon. Kuvan väritin käyttämällä koneen Paint -ohjelmaa
sekä internetistä löytyvää Lunapic -sovellusta. Kuvan suunnittelussa huomioin Papunetistä haettujen kuvien tyyliin. Tämän lisäksi muutamia Papunetin kuvia muokkasin sopivammaksi tarkoitukseen. Lisäsin punaisen ruksin kuviin osoittamaan, että joku oli kiellettyä. Muokkasin
muutamia kuvia Word -tiedostoon sopivammaksi koon ja muodon puolesta.

Kuva 2: Luuppi

Kuva 3: Ei saa juosta

Kuva 4: Kadulla kävely piirros

Kuva 5: Kadulla kävely väri

Kuvasanakirjan kokosin Word -tiedostoon. Lastentarhanopettajan toiveena oli A5-kokoinen
kirjanen, jota on helppo kantaa mukana. Tavoite oli toteuttaa selkeä kuvasanakirja, joten
suunnittelin yhdelle sivulle kuusi kuvaa: kaksi vierekkäin ja kolme pystysuunnassa. Tämä tyylilinja on sama lähes läpi kuvasanakirjan. Tekstiä kuvasanakirjassa on mahdollisimman vähän.
Sivun yläreunaan on kirjoitettu sivun käsiteltävä teema. Kuvien alle ei ole kuvatekstiä, jotta
sivujen ulkonäkö pysyy mahdollisimman yksinkertaisena.
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Kuva 6: Word -tiedosto
Word -tiedostoja luodessa oli tärkeää huomioida miltä tiedoston asettelu näyttää tulostettuna. Kuvat ovat keskitetty hieman sivun oikeaan laitaan, jotta vasemmalle puolella jää tilaa
rei’ityksille. Testitulostin kuvat, jotta suunniteltu asettelu oli varmasti hyvä. Tulostamisen
jälkeen hienosäädin teemaotsikot isommalle, suurensin kuvia, sekä laajensin ala- ja ylämarginaaleja, jotta isommat kuvat mahtuivat samalle sivulle. Nämä muutokset olivat pieniä, mutta
vaikuttivat lopputulokseen tekemällä asetelmasta selkeämmän.
Laminointiin ja A5-kokoiseen kovaan kansioon päädyin ottaen huomioon kuvasanakirjan kestävyyden käytössä erilaisissa olosuhteissa. Kuvasanakirjan sisältöön tuli vielä viime hetken korjauksia. Jätin testattavasta osuudesta pois hyönteiset, eläimet ja kasvit, joita ei tarvitse talviaikaan. Nämä sivut jätin päiväkodin käyttöön hyödynnettäväksi myöhempiä retkiä varten.
Kuvasanakirjan teemojen nimitykset hioutuivat alkuperäisistä sopivaan muotoon. Kuvasanakirjan teemat ovat: kansikuva, ympäristöt, säännöt (kolme sivua), kulkuvälineet, tutkimusvälineet, tutkittavaa, puut, tekemistä (kaksi sivua), kierrätys (kaksi sivua) ja kiellot. Järjestys
on mietitty tukemaan retken vaiheita. Kiellot ovat viimeisenä ja kuvat ovat erityylisiä kuin
muut kuvat, näin ne erottuvat joukosta. Kuvasanakirjan teemat tukevat ympäristökasvatuksen
aihepiirejä. Liitteissä (Liite 1) on kuvasanakirja kokonaisuudessaan, jota hyödynnettiin tämän
opinnäytetyön aikana. Liite 2 sisältää lisäsivut, jotka tein päiväkodin käyttöön.

4.3

Toiminnan kuvaus

Toiminta jakautui neljään vaiheeseen, jotka toteutettiin eri päivinä. Ensimmäinen vaihe oli
kuvasanakirjaan tutustuminen lasten kanssa aamupiiriin aikana, toinen vaihe oli metsäretki
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lähimetsään, kolmas vaihe oli toiminnan lopettava päiväpiiri lasten kanssa sekä viimeisenä
vaiheena kuvasanakirjan esittely henkilökunnalle. Toiminnan tarkoitus oli kerätä havaintoja,
dokumentoida toimintaa sekä saada palaute lastentarhanopettajalta ja henkilökunnalta. Toiminta lapsille oli järjestetty peräkkäisiksi päiviksi ja ajankohta oli aamupäivä. Palaveri pidettiin seuraavalla viikolla. Päiväkodille tulin aina hyvissä ajoin ennen toiminnan alkua, jolloin
minulla oli aikaa valmisteluille sekä kunnolla aikaa tervehtiä lapsia sekä olla läsnä heidän aamussaan.
Toimintaan oli suunniteltu osallistuvan kuusi lasta, jotka käyttävät kotikielenään muuta kuin
suomen kieltä. Yksi lapsista jäi kokonaan toiminnasta pois, koska hän tulee hoitoon satunnaisina päivinä, joten totesimme, ettei osallistuminen lapsen kannalta olisi kannattavaa. Toimintaan osallistui lopulta 4-5 lasta toimintakerrasta riippuen. Lapset olivat iältään 3-5-vuotiaita.
Ryhmä oli taidoiltaan, niin suomen kielen, kokemuksen kuin ikäkehityksen puitteissa, vaihteleva. Osallistuneiden lasten kielitaso vaihteli yksittäisten suomen kielen sanojen toistamisesta
peruskielitasoon. Peruskielitasolla lapsi käyttää melko monipuolisesti suomen kieltä, ymmärtää pidempiä ohjeita sekä lapselle voi esittää lisäkysymyksiä keskustelun tueksi. Kun yhteistä
kieltä ei ole tai lapsella on alkeiskielen taso, tällöin aikuisella on tärkeä rooli toiminnan sanoittajana ja kannustajana oppimisprosessissa. (Ota koppi 2018.) Lapsista muutama oli ollut
aikaisemmin metsäretkillä ja muutama ei ollut vielä osallistunut metsäretkille, joka tarkoitti,
että sanasto ja toiminta olivat osalle lapsista uutta. Hujala & Turja (2012, 252) tuovat myös
esille, että pienryhmätoiminnassa olevien lasten vaihteleva taito- ja kokemustaso tukevat kielen kehitystä ja mahdollistaa rauhallisemman oppimisympäristön lapsille, kuin isommissa lapsiryhmissä toimiminen. Pienryhmätoiminta sopi myös työvälineen testaamiseen, koska näin jäi
aikaa havaintojen tekemiseen.

4.3.1

Aamupiiri

Työvälineen toteuttamisen jälkeen oli vuorossa kuvasanakirjan esittely lapsille aamupiirin aikana. Aamupiirin tarkoitus oli ennakoida tulevaa metsäretkeä ja opetella retkeilyyn ja tutkimiseen liittyvää sanastoa ja samalla herättää lasten mielenkiinto tutkimiseen, näin toteavat
myös Gyekye & Nikkilä (2013, 75). Aamupiirille osallistui neljä lasta, kaksi suomea jo enemmän ymmärtävää ja puhuvaa lasta ja kaksi lasta, jotka vasta opettelevat suomen kieltä. Yksi
lapsi oli jäänyt hoidosta pois kuumeen vuoksi. Toiminnan aikana minä esittelin kuvasanakirjan
sisällön lapsille ja lastentarhanopettaja toimi havainnoijana.
Aamupiirillä kerroin mitä olen lapsille tehnyt ja mitä tulemme lähipäivinä tekemään. Kävimme aamupiirin aikana jokaisen osallistujan nimet läpi yksitellen. Jokaisen lapsen huomioiminen henkilökohtaisesti on tärkeä osa ryhmätoimintaa. Heikka ym. (2014, 20) korostavat turvallisuuden tunnetta yhtenä osallisuutta tukevana osatekijänä, jolloin lapsi uskaltaa osallistua
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ja tehdä myös omia aloitteita. Toiminta oli yksinkertainen, jonka aikana keskityimme kuvien
läpikäymiseen ja sanojen toistamiseen. Puherytmin pidin rauhallisena ja ääntämisen selkeänä. Lauserakenteet pidin lyhyinä. Annoin lapsille aikaa vastata sekä jaoin toiminnan aikana puheenvuoroja käyttäen lapsen nimeä, jolloin lapsi tietää, että hänelle puhutaan. Kävimme jokaisen teeman läpi vuoron perään. Esittelin kuvasanakirjan siinä järjestyksessä, kuin
olin sivut asetellut. Kuvien seuraamista helpotin osoittamalla sormella mitä kuvaa kävimme
läpi. Kuvasanakirjan kuviin pystyin palaamaan myös kirjan myöhemmässä vaiheessa tarpeen
tullen.
Lapset olivat hyvin innoissaan kirjasta ja he siirtyivät koko ajan lähemmäksi kirjaa. He osoittelivat kuvia ja enemmän suomea puhuvat myös itse kertoivat mitä kuvissa näkivät. Suomea
harjoittelevat lapset toistivat sanoja mielellään. Lapset osoittivat monella tavalla katsovansa
kuvia sekä pohtivan kuvien merkitystä. Toinen suomea opetteleva lapsi osasi sanoa ”ei” ja
”hyi” ja pudisti päätään kun kuvan päällä oli punainen rasti (kuva 7). Pystyimme luomaan
vuorovaikuttavaa keskustelua kuvien avulla. Muutamat kuvat herättivät pohdintaa enemmän
suomea puhuvien lasten kanssa. Kuvasanakirjassa oli kaksi kuvaa juoksemiselle; juoksun kieltävä kuva ja juoksun salliva kuva. Juoksun kieltävä kuva oli liitetty sääntöihin, joita pitää
noudattaa kun kävellään kadulla. Juoksun salliva kuva oli liitetty metsässä erilaisiin tekemisiin. Juoksun kieltävä kuva on kuvasanakirjassa ensin, näin ollen suomea enemmän puhuvat
sanoivat ensin juoksemisen olevan kiellettyä metsässä. Tämä ymmärrettävä tulkintaero oli
hyvä esimerkki siitä, että lapset seuraavat ja muistavat kuvia. Kun lapsille sanoitti, kuvien
avulla, milloin juokseminen on kielletty ja milloin sallittua he ymmärsivät eron.

Kuva 7: Roskat
Piirin aikana harjoittelimme luupin käyttöä. Olin ottanut mukaan kuvallisen vahapöytäliinan,
jonka päälle lapset pystyivät asettamaan luupin. Kerroin, että tänään harjoittelemme luupin
käyttöä, jotta metsässä tiedämme, miten luuppia käytetään. Näytin konkreettisesti, miten
luuppia käytetään. Kuvasanakirjan ”tutkittavaa” sivua käytin hyödyksi kertoessani mitä luonnossa voimme luupin avulla tutkia. Tilanteessa hyödynsin toiminnallisuutta, havainnollista-
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mista ja kuvien käyttöä oppimistilanteessa, jotka mallintavat lapselle kielen käyttöä eri aisteja hyödyntäen, kuten Nurmilaakso & Välimäki kirjoittavat (2011, 86). Näin toiminta tuli harjoiteltua ennen metsään menemistä. Metsässä on lapsille niin paljon havainnoitavaa ja tutkittavaa, että kiinnostus olisi voinut olla muualla, jos luupin käyttöä harjoitellaan metsässä ensi
kertaa.
Koko toiminnan ajan lapset kuuntelivat ja osallistuivat aktiivisesti toimintaan mukaan. Tämä
oli hienoa huomata etenkin, kun kuvasanakirjassa oli paljon kuvia ja käsitteitä läpikäytävänä.
Opintopäiväkirjaan olen kirjoittanut: ”Minua jännitti kuinka lapset kiinnostuvat kuvien läpikäymisestä, koska toiminnasta olin jättänyt pois laulu/loru ja piirileikit.” Tämä osoittautui
turhaksi huoleksi. Toiminnan jälkeen sain suullisen palautteen lastentarhanopettajalta sekä
kävimme läpi toiminnan kulkua. Tämä toi hyvää reflektointia omaan toimintaan ja työvälineen hyödyntämiseen.

4.3.2

Metsäretki

Metsäretkelle osallistui viisi lasta. Lapsi, joka ei ollut osallistunut edellisen päivän piiriin saapui päiväkotiin juuri kun olimme tekemässä lähtöä. Lapsi oli osallistunut aikaisemminkin päiväkodin retkille, joten hän pääsi mukaan. Ennen retkelle lähtöä tarkistin, että retkirepussa on
kaikki oleellinen: luuppi, vesimukit, vesi, ensiapupakkaus, tabletti ladattuna sekä kuvasanakirja. Talon henkilökuntavajeen vuoksi emme päässeet lähtemään retkelle ajoissa ja retkeilyaika jäi suunniteltua lyhemmäksi. Minä toimin metsätuokion vetäjänä ja lastentarhanopettaja
havainnoitsijana.
Ennen ulosmenoa kävin lasten kanssa läpi kuvasanakirjan avulla minne olimme menossa ja
mitä tekemään. Kuvasanakirjan läpikäyminen ennen ulosmenoa mahdollisti kunkin lapsen kielellisten lähtökohtien huomioimisen sekä minulla oli mahdollisuus rohkaista lapsia käyttämään
kieltä oman kielellisen tason mukaisesti (Ahonen 2017, 103). Tässä vaiheessa pystyin tekemään havaintoina mitä sanoja oli jäänyt kenellekin mieleen, koska lapset pukivat eri tahtiin.
Suomea enemmän puhuvat lapset osasivat tällä kerralla selittää eron missä saa juosta ja
missä ei. He kertoivat, että kadulla ei saa juosta ja metsässä saa. Tämä oli hyvä asia kerrata
lasten kanssa, koska edellisen päivän toiminnassa lapset olivat ymmärtäneet asian, niin ettei
metsässä saa juosta. Suomea opettelevien lapsien kanssa huomioin sanojen toistamisen ja
kannustin toistamaan sanoja perässä. Kävin läpi turvaliivin ja parin kanssa kulkemisen ja että
menemme metsään. Kertaaminen muistutti mitä olemme menossa tekemään ja toi käytäntöön tekemisen.
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Lähdimme parijonossa lähimetsään pienryhmän kanssa. Tärkeitä oppimisen vaiheita olivat parijonon muodostus, kävely parijonossa, tien ylitys ja metsässä tutkiminen. Toiminnan tukena
käytin kuvasanakirjaa. Suojatien lähestyessä pysähdyimme hyvissä ajoin kertaamaan kuvasanakirjan avulla tien ylitykseen liittyviä sääntöjä. Ensin kävin kuvan avulla läpi sanan, esimerkiksi ”suojatie”. Tämän jälkeen kannustin lapsia toistamaan sanan. Kuvan läpikäytyä näytin
konkreettisesti edessä olevan suojatien. Samalla tavalla kävimme kuvan autosta ja tien kumpaankin suuntaan katsomisen. Ennen tien ylitystä ja tien ylityksen aikana lastentarhanopettaja sanoitti toimintaa opittujen sanojen mukaisesti. Näin lapsilla oli mahdollisuus ymmärtää
tilanteeseen liittyvää sanastoa ja toimintaa oman havainnon, kokemuksen ja ihmettelyn
kautta, joka on oppimisen kannalta toimivampi tapa kuin pelkästään kuvista tai tietokoneelta
katsottu tieto (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 90.) Tämän jälkeen lapset olivat tietoisempia
ympäröivästä ympäristöstä ja lapset osoittelivat aina kun näkivät auton. Lapset alkoivat myös
nimetä mitä näkivät tai osoittelemaan mitä näkivät, jolloin aikuinen toimi sanoittajana. Voi
olla, että kuvasanakirjan käyttö kannusti lapsia havainnoimaan ja tuomaan esille mitä he näkivät lähiympäristössä.
Lähimetsässä toiminta koostui metsän tutkimisesta ja havaintojen tekemisestä. Tutkiminen
toteutui kuvasanakirjaa käyttäen. Metsässä kuvasanakirjaa käytin asioiden nimeämiseen ja
tehtävänannon tukena. Tehtävänannon aikana laskeuduin lasten tasolle ja otin kuvasanakirjan
esille. Lapset pyysin kerääntymään ympärille. Uuden ohjeen lapset näkivät aina kuvasanakirjasta, jonka sanoitin lapsille sekä kannustin toistamaan sanoja. Kaikilla lapsilla oli mahdollisuus saada ohjeet ja toimia niiden mukaan. Lapset keskittyivät hyvin kuuntelemaan ja katsomaan kuvasanakirjaan. Kuvasanakirjaa hyödynsin samalla tavalla kuin tien ylityksen aikana.
Nimesin kuvan ”metsä” ja näytin eleitä apuna käyttäen, että olemme metsässä.

Kuva 8: Tutkittavaa
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Metsäretken aikana kävimme läpi kuvasanakirjan sisällön samassa järjestyksessä kuin edellisen päivän tuokion aikana. Kävimme läpi erilaiset puulajit, kuten esimerkiksi kuusi, ensin kuvasanakirjasta ja sen jälkeen lapset saivat etsiä metsästä kuusen. Tehtävän ymmärsivät jo
metsässä olleet, enemmän suomea puhuvat lapset. Ensi kertaa metsässä olevia lapsia ohjasimme kädellä näyttäen tutkimaan ympäristöä. Kun tehtävää oli toistettu muutamaan kertaan, olivat hekin ymmärtäneet tehtävän idean. Etsimme kuusen, lehdettömän puun, männyn, kiven ja oksan. Pohdimme myös, näkyykö ympäristössä käpyjä. Tulimme tulokseen, etteivät kävyt näkyneet lumen alta. Etenkin oksan etsiminen oli menestys lasten parissa. Lapset
halusivat tuoda kaikki näkyvillä olevat oksat aukiolle. Tähän osallistui jokainen lapsi yhtä innoissaan. Löydetyistä luontokappaleista otin kuvia.

Kuva 9: Metsäretki
Metsässä tutkimme luupin avulla puunrunkoa, kiven pintaa sekä lumista sammalta. Kertasimme luupin käytön. Edellisen päivän harjoittelu oli jäänyt lasten mieleen ja he osasivat
näyttää, kuinka ensin toinen silmä tulee peittää kädellä ja asettaa sitten toinen silmä luupin
päälle. Kaiken tutkimisen jälkeen istuimme kuuntelemaan ja katselemaan metsää hiljaa. Suomea opetteleva lapsi osasi kertoa, että lintu laulaa metsässä käyttäen sanaa ”lintu”. Tämän
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jälkeen pohdimme voimmeko nähdä lintua. Tulimme siihen tulokseen, ettei lintua näkynyt.
Viimeisenä lapset saivat syödä retkikeksin, mikä on päiväkodin retkillä silloin tällöin tapana.

4.3.3

Toiminnan koonti

Viimeinen tuokio lasten kanssa liittyi edellispäivän retken muisteluun ja läpikäymiseen. Tuokion tarkoitus oli lopettaa yhteinen toiminta mukavaan puuhasteluun. Toimintaan osallistui
neljä lasta. Toiminnan tarkoitus oli alun perin käydä läpi retkellä otettuja kuvia tarkoituksena
läpikäydä sanastoa sekä muistella lasten osallistumista retkelle. Dokumentointi oli retken aikana haastavaa, koska useimmilla lapsilla ei ollut kuvauslupaa. Näin ollen kuvia ei tullut otettua paljoa. Alkuperäinen idea olisi ollut tulostaa retkellä otettuja kuvia ja liimata kartonkiin,
josta lapset näkevät mitä he ovat tehneet ja olleet osallisina. Suunnitelma muuttui olosuhteiden vuoksi. Alkuperäisen idean tilalle keksin leikata lehdistä kuvia asioita, joita näimme retken aikana. Leikkasin valmiiksi muun muassa kuusen, auton, talon, oksan ja kuvan metsästä.
Päiväkodilla valmistelin kartongin, liiman, leikekuvat sekä liimausalustan erilliseen huoneeseen.
Tuokion aikana käytiin läpi kuvasanakirjaa tukena käyttäen, että vierailimme metsässä edellisenä päivänä, katsoimme tabletilla olevat kuvat ja kertasimme mitä olimme tehneet ja nähneet. Tähän eri kielitason lapset osallistuivat oman kielitasonsa mukaan. Kannustin suomea
harjoittelevaa lasta muistelemaan oksa sanaa metsässä otetun kuvan pohjalta. Kuvassa oli hänen tuomia oksia. Suomea enemmän puhuvat saivat kertoa pidemmin lausein mitä teimme.
Kuvakollaasi toteutettiin yhdessä, jokainen lapsi sai valita mieleisen kuvan ja liimata kartonkiin vuorollaan. Lapsille annettiin mahdollisuus kertoa mitä kuva esittää ja jos he eivät tienneet sanaa, autoin heitä muistelemaan.

5

Arviointi

Tässä kappaleessa arvioin opinnäytetyöprosessia. Arvioinnissa on hyödynnetty erilaisia menetelmiä. Opinnäytetyö on ollut monivaiheinen ja prosessin arvioinnissa hyödynnän kirjoittamaani oppimispäiväkirjaa, jossa on merkintöjä koko opinnäytetyön tekoajalta. Toiminnallisessa opinnäytetyössä oppimispäiväkirjaa voi pitää yhtenä dokumentoinnin lähteenä. Tästä
syystä on tärkeää, kirjoittaa ylös kaikki ideoinnit, tavoitteet ja muutosvaiheet. (Vilkka & Airaksinen 2003, 19–23.) Oppimispäiväkirjaan kirjasin muun muassa kuvasanakirjan tekoon liittyvät vaiheet sekä tekemäni havainnot opinnäytetyön toiminnallisesta osuudesta. Varhaiskasvatuksessa käytetään etenkin arvioivaa havainnointia, joka mahdollistaa lasten oppimisen
seuraamisen ilman lapsiryhmän toiminnan häiritsemistä. Arvioivassa havainnoinnissa keskitytään lapsen toimintaan ja kokemuksiin seuraamalla muun muassa lapsen vuorovaikutusta ja
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tekemistä. (Heikka, Hujala & Turja 2009, 75.) Havainnoinnin tarkoituksena oli arvioida tuotteen toimivuutta käytännössä sekä lasten että varhaiskasvattajien näkökulmasta. Opinnäytetyössä on kiinnitetty erityisesti huomiota lapsien reaktioihin ja läsnäoloon, koska mukana oli
lapsia, jotka eivät osaa vielä tuottaa suomen kieltä itsenäisesti. Havaintojen luotettavuutta
lisää lapsiryhmän lastentarhanopettajan tekemät omat havainnot sekä suullinen palaute jokaisen toimintakerran jälkeen. Heikka ym. (2009, 113) toteavat yhteistyön lisäävän havaintojen luotettavuutta. Lastentarhanopettajan palautteet toiminnasta keräsin suullisena palautteena heti jokaisen toimintakerran jälkeen. Suullinen palaute mahdollisti toiminnan reflektoinnin joustavasti myös henkilökohtaisen oppimisen kannalta. Lapsilta palautteen sain keskustelujen avulla ja kollaasia apuna käyttäen. Havaintojen ja keskustelujen lisäksi hyödynsin
palautelomaketta, joka annettiin osalle henkilökunnasta.
Havainnoinnin perusteella kuvasanakirja oli lasten mieleen ja he seurasivat toimintaa kirjan
avulla tarkasti. Kuvasanakirjan avulla oli mahdollista tuoda pientä keskustelua lasten kesken
lapsen oman kielitason mukaan. Enemmän suomea osaavat lapset saivat kertoa mitä kuvassa
näkivät, jonka jälkeen sanoitin kuvan tarkoituksen, vähemmän suomea puhuvat lapset osoittivat kuvia sekä saivat toistaa sanoja. Metsässä lapset osoittivat toiminnallaan ymmärtäneensä
kuvien merkityksen ja ohjeistuksen. Kuvasanakirjan avulla onnistuttiin luomaan vastavuoroisuutta ja puheenvuoroja lapsille heidän omien taitojen mukaan. Yllättävää oli, että myös
metsäretkellä lapset osoittivat kiinnostusta kuvasanakirjaan vaikka ympärillä oli paljon nähtävää ja tehtävää. Kuvasanakirjan käyttö toi hyvän pysähdyksen toiminnan keskelle, jolloin lapsien keskittyminen pysyi hyvänä. Kuvasanakirjan käyttö oli vaivatonta ja kuvat olivat hyvässä
järjestyksessä sekä kuvia pystyi käyttämään monipuolisesti eri tilanteissa oman käyttökokemuksen mukaan. Työvälineenä kuvasanakirja toimi näiden havaintojen mukaan hyvin. Kuvasanakirja olisi kaivannut toisaalta lisäyksen kuvasta, jonka avulla lapsille voi kertoa, että on
aika palata päiväkotiin. Tämä helpottaisi luultavasti siirtymävaihetta sekä parijonon muodostamista.

Lapsien kanssa käyty vuorovaikutus prosessin aikana oli positiivinen palaute. He olivat innoissaan toiminnassa ja halusivat osallistua toimintaan mahdollisimman paljon. Lapset kyseenalaistivat kuvien merkityksiä, sekä toivat omia näkemyksiä mukaan. Osalta lapsista kysyin ennen retkelle menoa tykkäävätkö he viettää aikaa metsässä. Toinen lapsista vastasi, että tykkää olla metsässä ja toinen, ettei pidä metsässä olemisesta. Metsäretken jälkeen kysyin heiltä
uudestaan heidän mielipidettään retkestä. Kummatkin vastasivat pitäneensä metsäretkestä.
Tarkemman kysymyksen myötä lapset kertoivat pitäneensä erityisesti keksihetkestä, oksien
etsimisestä sekä luupin käytöstä. He kertoivat haluavansa uudestaan metsään. Lasten reaktion myötä retki oli onnistunut ja mukava aktiviteetti päiväkodissa. Eräs suomea opetteleva
lapsi osoitti viimeisellä tuokiolla huoneessa seinillä olevia luontoaiheisia kuvia ja kertasi sanoja, hän oli selkeästi päässyt innostumaan luontoaiheisesta teemasta. Kollaasin avulla lapset

32

saivat vielä lehtileikekuvan muodossa valita kuvia, jotka heitä miellyttivät. Luultavasti tämä
vaihe olisi antanut paremman mahdollisuuden palautteelle mistä lapset pitivät, jos kuvat olisivat olleet metsästä ja kuvista lapset olisivat voineet nähdä ryhmän.

5.1

Suullinen palaute

Suullinen palaute on kirjattu opinnäytetyöpäiväkirjaan heti toiminnan jälkeen. Suullinen palaute mahdollisti palautteen saamisen heti toiminnan jälkeen lastentarhanopettajalta, jolloin
havainnot olivat tuoreessa muistissa. Suulliseen palautteeseen päädyin, koska päiväkodeissa
on hektinen arki ja kirjallisen palautteen saaminen olisi voinut siirtyä useamman päivän päähän. Palautteen aikana kävin läpi seuraavia teemoja: miten kuvasanakirjaa hyödynnettiin toiminnassa, lasten kiinnostuneisuus kuvasanakirjan sisältöön, osallistiko toiminta lapsia, toimintakertojen sujuvuus ja kokonaisuus, kuvasanakirjan hyvät puolet ja hyödynnettävyys tulevaisuudessa. Palautteessa keskityttiin arvioimaan toimintaa ja kuvasanakirjan toimivuutta ja sisältöä.
Lastentarhanopettajan oli tyytyväinen, että kirjan sisältö on laaja ja monipuolinen, jossa on
huomioitu ympäristöteemoja hyvin. Hän oli ilahtunut lisäsivuista, jotka eivät olleet kuvasanakirjassa tämän toimintakokonaisuuden aikana, mutta joita voi hyödyntää kesäaikana. Hyvinä puolina lastentarhanopettaja piti kirjan konkreettista muotoa verrattuna esimerkiksi tablettiin, jonka käyttö on yleistä päiväkodeissa. Kuvasanakirjaa voi hyödyntää säässä kuin
säässä, kuviin voi palata hyvin toiminnan aikana ja sen avulla voi havainnollistaa esimerkiksi
kuusen ja männyn eroja, kuvien asettelu sivuille oli selkeä, kun kuvat olivat vain yhdellä sivulla, etenkin pienten lasten kanssa tästä on apua. Lastentarhanopettaja oli mielissään,
kuinka hyvin lapset ottivat tietoa vastaan kirjasta ja kuinka he seurasivat ohjeistusta myös
retken aikana. Lasten kiinnostus ja osallistuminen oli ikätasoista, etenkin suomea opettelevien lapsien aktiivisuus oli toiminnan eri vaiheissa positiivinen huomio lastentarhanopettajan
mielestä. Lastentarhanopettajan palautteesta tuli ilmi, että retkitoiminnan voisi jakaa useammalle retkikerralle, koska metsässä on paljon tekemistä ja ihmeteltävää lapsille, etenkin
kun ympäristö on uusi ja opeteltavia asioita paljon. Palautteesta tuli ilmi, että toimintakokonaisuus oli mietitty huolella, niin että toiminnassa oli selkeät vaiheet ja lopetus. Lastentarhanopettajan mielestä osallistin lapsia hyvin iän ja taitojen mukaan hyödyntäen kuvasanakirjaa joustavasti. Hänen mielestään oli erittäin hyvä ja lapsilähtöinen tapa asettua lasten tasolle, kun esittelin kuvasanakirjaa.

5.2

Henkilökunnan palautelomake
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Toiminnallisen osuuden jälkeen esittelin työvälineen henkilökunnalle. Palaverissa esittelin
mitä olin tehnyt ja miksi. Kerroin lyhyesti minun opinnäytetyön työvaiheista, tavoitteista ja
tarkoituksesta. Palaverin tarkoitus oli esitellä työväline osalle henkilökunnasta ja saada heiltä
palautetta. Työvälineen esittely henkilökunnalle mahdollisti saadun käyttökokemuksen kertomisen muille ryhmille, jotka eivät ole olleet osallisina prosessissa. Palaveriin osallistui kolmen
muun ryhmän lastentarhanopettajat. Palaverille oli varattu noin puoli tuntia aikaa, joka riitti
hyvin asioiden läpikäymiseen sekä keskustelun syntymiseen. Palaveri mahdollisti keskustelun
alan ammattilaisten kanssa. Ilmapiiri oli kannustava ja innostunut. Palautelomakkeen (liite 5)
täytti yhteensä neljä lastentarhanopettajaa. Esittelyn ja palautelomakkeen lisäksi oli varattu
aikaa yhteiselle keskustelulle, jonka aihe herätti. Keskustelun ja palautelomakkeen tulosten
myötä nousivat samat teemat esille.
Palautelomakkeessa oli neljä mielipidekysymystä, joihin vastattiin asteikolla 1-4, josta 1 tarkoitti ”olen täysin eri mieltä” ja 4 ”olen täysin samaa mieltä”. Näiden lisäksi lomakkeessa oli
kolme avointa kysymystä. Kohtien 1-4 väittämät olivat: 1) Kuvansanakirja on mielenkiintoinen
uusi työkalu, 2) Kansion kuvat ovat selkeät, 3) Uskon, että kansiota apuna käyttäen voi tukea
kaksi- ja monikielisten lasten kielenkehitystä liittyen luontoon ja retkeilyyn ja 4) Voisin ottaa
kansion käyttöön omassa ryhmässä. Lähes jokainen oli vastannut kohtiin 1)-4) ”olen täysin samaa mieltä”. Yksi oli vastannut asteikon 3 ”olen samaa mieltä” kohtaan 3) Uskon, että kansiota apuna käyttäen voi tukea kaksi- ja monikielisten lasten kielenkehitystä liittyen luontoon
ja retkeilyyn. Palautelomakkeen kohtien 1)-4) vastausten perusteella henkilökunta piti kuvasanakirjaa mielenkiintoisena uutena na, jonka kuvat olivat selkeät ja he uskova kuvasanakirjan tukevan kaksi- ja monikielisten lasten kielenkehitystä luonto- ja retkeilysanaston osalta.
Henkilökunta koki esitellyn kuvasanakirjan niin toimivana, että voisivat ottaa sen käyttöön
ryhmissään.
Palautelomakkeen avoimet kysymykset olivat: 5) Mitkä ovat kansion hyvät puolet? 6) Puuttuuko kansiosta mielestäsi jotain oleellista, jos puuttuu mitä? 7) Onko mielessäsi kehitysideoita? Kansion hyvinä puolina pidettiin sen selkeitä ja mielenkiintoisia kuvia, joita myös lapsien
on helppo ymmärtää, helppokäyttöisyys ja pieni koko joka soveltuu hyvin retkireppuun sekä
teemat, jotka olivat jaettu hyvin. Kohtaan 6) vastauksiksi tuli ”ei osaa sanoa”, ”ei puutu mitään oleellista”, ”ei puuttunut mitään oleellista ja kansio on kivasti muokattavissa, jos matkan varrella tulee jotain lisättävää” sekä ”lisää kulkuneuvoja ja retkikohteita”. Kehitysideoina nousi esille kuvasanakirjan sisällön kehittäminen ryhmän tarpeiden mukaan.
Palautelomakkeen lisäksi kuvasanakirja herätti keskustelua muun muassa kuinka kuvasanakirjaa voisi käyttää eri-ikäisten lasten ryhmissä. Henkilökunta näki hyvän potentiaalin käyttää
kuvasanakirjaa retkeilyn tukena päiväkodin jokaisessa ryhmässä. Henkilökunta piti erityisesti
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kuvasanakirjan muokattavuudesta. Sivujen järjestystä on mahdollista vaihtaa sekä uusia teemoja voi lisätä esimerkiksi vuodenaikojen tai lasten ikätason mukaan. Kansio mallina koettiin
käteväksi etenkin kun samassa kansiossa on kätevästi yhden teeman eli luonto ja retkeily, mukaista materiaalia. Keskustelun myötä tuli esille kuvasymboleiden ajankohtaisuus varhaiskasvatuksessa. Esille nousivat kuvasanakirjan moniulotteiset käyttömahdollisuudet esimerkiksi
työkaluna kielenkehityksen viivästymissä.

5.3

Yhteenveto arvioinnista

Tässä kappaleessa kertaan lyhyesti opinnäytetyön tarkoituksen ja tavoitteet sekä avaan saatujen palautteiden perusteella miten tavoitteet toteutuivat sekä mikä prosessissa onnistui ja
haasteet. Tarkoitus oli tuottaa kuvasanakirjan retkeilystä ja luonnosta, joka jää päiväkodin
henkilökunnan käyttöön. Yhtenä opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa selkä
kuvasanakirja, jonka avulla retkelle lähtö helpottuu. Toinen tavoite oli osallistaa kaksi- ja
monikielisiä lapsia retkitoimintaan hyödyntäen kuvasanakirjaa erilaisissa ympäristöissä samalla tukien uuden sanaston oppimista ja uuteen oppimisympäristöön tutustumista turvallisesti. Lisäksi tavoitteena oli lasten suomen kielen kehityksen tukeminen sekä päiväkotiarjen
sujuvoittaminen uuden työvälineen avulla. Opinnäytetyöprosessin tavoitteena oli arvioida,
kuinka kuvasanakirja työvälineenä sopii kaksi- ja monikielisten lasten osallistamiseen. Tavoitteena oli dokumentoida toimintaa metsäretken aikana ja saada henkilökunnalta palaute kuvasanakirjasta.
Toteutuneen toiminnan ja palautteiden perusteella asetetut tavoitteet toteutuivat hyvin suhteessa prosessin pituuteen. Suunnitellun toiminnan myötä kuvasanakirjaan tutustuttiin päiväkodissa ennen retkeä, kuvasanakirjaa hyödynnettiin metsäretkellä sekä lapsien kanssa muisteltiin metsäretkeä jälkikäteen. Nämä mahdollistivat, että kuvasanakirjan käytettävyyttä kokeiltiin erilaisissa ympäristöissä. Havainnoinnin ja lastentarhanopettajan palautteen perusteella toiminta osallisti kaksi- ja monikielisiä lapsia retkitoimintaan. Lasten innostus kuvasanakirjaa kohti oli selkeästi havaittavissa. Kuvien myötä lapset saivat tutustua uuteen sanastoon sekä oppimisympäristöön. Kuvasanakirjan avulla oli mukava käydä läpi ympäristökasvatukseen liittyviä teemoja kaksi- ja monikielisten lasten kanssa. Kuvasanakirja oli toteutettu
niin, että tärkeät ympäristökasvatuksen osa-alueet otettiin huomioon. Kuvansanakirjan ollessa
lapsien mielestä kiinnostava oli sen avulla helppo ohjeistaa tutustumaan luontoon. Osalle lapsista metsäretki oli uusi kokemus, näin myös he saivat kokea jotain uutta. Lapset saivat kokea
yhdessä tutkimista, havainnoimista ja liikkumista. Lapset pääsivät tunnistamaan erilasia luontokappaleita ja hyödyntämään omia aistejaan metsässä. Lasten kanssa käytiin läpi myös kierrätyksen merkitys. Kuvakommunikointiin perustuva työväline mahdollistaa perusteiden har-

35

joittelun ja mahdollistaa heille jatkossa oikein hyödynnettynä osallistumisen retkille. Henkilökunta piti kuvasanakirjaa selkeänä ja ajankohtaisena heidän toimipisteessään. Työvaiheet tuli
toteutettua aikataulussa ja suunnitellusti.
Tässä prosessissa ei tullut arvioitua minkä hyödyn valmiin työvälineen käyttöönotto tuo päiväkotiarkeen ja retkien suunnitteluun, koska toteutus oli sen verran lyhyt. Lasten suomen kielen
kehityksen tukeminen oli huomioitu kuvasanakirjan toteutuksessa ja toiminnan aikana, mutta
pidemmän aikavälin hyöty voidaan sanoa vasta, kun työväline on säännöllisessä käytössä. Saadun palautteen ja innostuneen vastaanoton myötä työväline otetaan käyttöön toimipaikassa,
jolloin suomen kielen tukeminen ympäristökasvatuksen teemassa vahvistuu.
Kehittämishaasteita tuo avainsanakansioon yleisesti liittyvä haaste, jonka aiheuttaa avainsanakansion melko suppea kuvavalikoima, jolloin sanasto suuntaa kommunikoinnin tiettyyn
suuntaan (Papunet 2018 D.) Kuvasanakirjan tapauksessa se tarkoittaa sitä, ettei kuvasanakirjaan ole mahdollista lisätä kaikkea mitä luonnossa voi nähdä ja kokea. Tähän verraten kuvasanakirjaan sai linkitettyä mielestäni hyvin erilaisia luontoteemoja sekä retkeilyyn liittyviä
sääntöjä. Saatujen palautteiden perusteella, myös henkilökunta piti kuvasanakirjaa monipuolisena ja selkeänä työvälineenä. Loppujen lopuksi kuvia on yhteensä 107, kun lisäkuvat lasketaan mukaan.

6

Luotettavuus ja eettisyys

Talentia Ry:n sähköisessä opaskirjassa (2017) on kirjattu tärkeitä ammattieettisiä käytänteitä,
joita noudatin opinnäytetyöprosessin aikana. Näitä käytänteitä ovat muun muassa asiakaslähtöisyys, salassapitovelvoite sekä eettinen harkinta.
Asiakaslähtöisyys tarkoittaa, että asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan ja hänen
ääntänsä kuunnellaan (Talentia Ry 2017, 15). Opinnäytetyön asiakkaat ovat lapsia, joten luvat
lapsen osallistumiseen kysyin lasten vanhemmilta lupalappujen avulla. Tiedote toiminnasta
jaettiin niille vanhemmille keiden lapsi osallistuisi toimintaan. Lastentarhanopettaja jakoi tiedotteet heille sekä selvensi tarvittaessa mitä toiminta pitää sisällään. Näin voitiin varmistaa,
että vanhemmat todella ymmärsivät mistä on kyse. Jokainen lapsi sai luvan osallistua toimintaan. Kuvauslupien tarkistamisen hoiti lastentarhanopettaja. Päiväkodin ilmoitusseinälle kirjoitin itsestäni lyhyen esittelyn ja kerroin kuka olen ja mitä teen. Sekä tiedote että oma esittely oli kirjoitettu sekä suomeksi että englanniksi.
Salassapitovelvoite käsittää kolme eri osa-aluetta. Nämä osa-alueet ovat vaitiolovelvollisuus,
asiakirjasalaisuus ja hyväksikäyttökielto (Talentia Ry 2017, 38). Vaitiolovelvollisuuden takaamiseksi en maininnut opinnäytetyössä kyseisen päiväkodin nimeä missään vaiheessa. Käytin
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kohteen kuvaamiseksi ”eräs vantaalainen päiväkoti”. En myöskään käyttänyt lasten nimiä tai
heitä tunnistavia kuvia opinnäytetyön raportointiosuudessa. Asiakirjat pidin hyvässä tallessa,
enkä näyttänyt mahdollisia yksikön tunnistamiseen liittyviä asiakirjoja ulkopuolisille. Tietoja
en luovuttanut missään työn vaiheessa, enkä tule luovuttamaan prosessin päätyttyä. Vanhemmille kerroin tiedotteessa, että opinnäytetyö tullaan julkaisemaan internetissä. Opinnäytetyötä varten haettiin Vantaan kaupungilta tutkimuslupa.
Hyvään ammattikäytäntöön kuuluu eettinen harkinta. Eettiseen harkintaan liittyy oman ammattiosaaminen ja sen hyödyntäminen sekä pohdinta mitä haluaa toiminnalla saavuttaa (Talentia Ry 2017, 25). Eettistä harkintaa hyödynsin muuttuvissa tilanteissa. Kaikki lapset eivät
saaneet kuvauslupaa vanhemmiltaan, koska olivat aloittaneet päivähoidon lyhyen ajan sisällä,
eikä tulkkipalveluun varattu aika ollut riittänyt kuvauslupien kysymiseen. Kuvauslupien puuttuessa päätin ottaa retkikuvat itse, jottei kuviin päätyisi lapsia, joilla ei ole vielä kuvauslupia.
Retken aikana en ottanut kuvia lapsiryhmästä, kuten olin aluksi suunnitellut tekeväni. Nämä
muuttivat dokumentoinnin laatua sekä lasten kanssa tehtyä kollaasia.
Luotettavuuteen olen pyrkinyt vaikuttamaan tutustumalla huolella aiheen teoreettiseen pohjaan hyödyntäen eri lähteitä sekä toteuttamalla toiminnallisen osuuden ammatti- ja tutkimuseettisesti luotettavalla tavalla. Oleellista on, että toimintaan osallistui muutama lapsi, jotka
ovat aloittaneet hoidon muutamia kuukausia aikaisemmin täysin suomea puhumattomana.
Näin oli mahdollista havainnoida, miten he vastaanottavat ohjeistusta kuvasanakirjan avulla,
kun yhteistä kieltä ei ole vielä täysin muodostunut. Prosessin aikana on hyödynnetty erilaisia
arviointimenetelmiä, jotka lisäävät luotettavuutta. Tästä huolimatta prosessin aikana olisi pitänyt mahdollistaa paremmin palautteen saaminen hyvin vähän suomea puhuvilta lapsilta.
Kollaasi toimi paremmin jo enemmän suomea puhuvien lapsien kanssa, joilla oli mahdollisuus
tuoda kielen avulla edellisen päivän kokemuksia esille. Tämän prosessin arviointi vähän suomea puhuvien lapsien osalta on paljon kasvattajien havainnointien tulos.
Luotettavuuden kannalta on hyvä huomioida, että tämä päiväkoti hyödyntää paljon kuvakommunikointia monikielisten lasten kanssa, joten henkilökunnalle on tuttua miten kuvia voidaan
hyödyntää toiminnassa sekä lapset ovat oppineet seuraamaan toimintaa kuvien avulla. Toiminnan onnistumisen kannalta on oleellista, että sekä varhaiskasvattajalle ja lapselle kuvakommunikointi on tuttua, kuten Papunetin sivustoilla mainitaan (Papunet A, 2018).

7

Pohdinta

Opinnäytetyöprosessin aikana olen saanut koottua teoreettisen ja toiminnallisen kokonaisuuden, joka tukee lapsen kehitystä, kasvua ja oppimista Varhaiskasvatussuunnitelman perustei-
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den mukaisesti. Kokonaisuutena oli mahdollista tuottaa kuvasanakirja retkeilystä, joka käsittelee ympäristökasvatuksen perusteita varhaiskasvatussuunnitelmaan (2016) kirjattujen osaalueiden mukaisesti. Työvälineen avulla onnistui osallistaa kaksi- ja monikieliset lapset retkitoimintaan edistäen uuden oppimista. Kuvakommunikointi toimi hyvin osallistavana työvälineenä, jonka avulla vastavuoroinen vuorovaikutus onnistui. Toiminnan aikana huomasin teoria
tiedon hyödylliseksi sekä näin jälkikäteen huomaan, kuinka teoriaan liittyvä tieto toteutuu
käytännössä. Tästä esimerkkinä nostan esille kuvien merkityksen lapsen oppimisen ja osallistamisen kannalta. Palaten Warwickin yliopistossa (2005) tehdyn tutkimuksen tuloksiin, joissa
kuvasymbolien hyödyntäminen tuotti positiivisia vaikutuksia lapsiin (University of Warwick
2005, 31). Tämän opinnäytetyön myötä samanlaisia havaintoja on tehty, kun kuvasanakirja
hyödynnettiin kaksi- ja monikielisten lasten kanssa. Kuvasanakirjan käyttäminen sai lapset
tarkkaavaisiksi ja toiminnassa oli mukana innokkaita ohjeita kuuntelevia lapsia.
Vantaan varhaiskasvatussuunnitelmasta (2017, 43) tulee esille, että uusia työtapoja tulee löytää ja kehittää huomioiden jokaisen lapsen tarpeet. Sopivien työtapojen löydyttyä on mahdollista vahvistaa lasten olemassa olevia taitoja ja opetella uusia taitoja. Erilaisia työtapoja käytettäessä on otettava huomioon lasten ikä- ja kehitystaso. Opinnäytetyössä on keskitytty näihin seikkoihin. Kuvasanakirja on uusi työväline, joka toimii lapsille sekä oppimisen välineenä
että oppimisen kohteena (Vantaan vasu 2017, 42). Varhaiskasvattajan tulee olla mielestäni
avoin uusille kokeiluille ja luoville ratkaisuille, joiden avulla pystytään mukautumaan lapsiryhmän tarpeisiin. Tämä nousi esille myös kaksi- ja monikielisyys kappaleessa, jossa nousi
esille virikkeellisen ja kielirikkaan oppimisympäristön vaikutus kielen oppimiseen. Oppimisympäristön suunnittelussa varhaiskasvattajalla on merkittävä rooli.
Yhteiskunnallisesti kaksi- ja monikielisten lasten osallistaminen ja uusien työtapojen kehittäminen varhaiskasvatuksen piirissä on ajankohtainen aihe Helsingin seudulla, koska puolet Suomen vieraskielisestä väestöstä asuu pääkaupunkiseudulla. Helsingin seutu sisältää 14 kuntaa.
Vuoden 2015 alussa vieraskielisen väestön määrä Helsingin seudulla oli 164 000 henkeä eli
11,5 prosenttia Helsingin seudun koko väestöstä. Tämän luvun uskotaan kasvavan 231 000
henkilöön vuoteen 2020 mennessä ja vuoteen mennessä 2030 ennustetaan luvun kasvavan
noin 350 000 vieraskieliseen henkeen. Tämän ennusteen mukaan 2030 vuonna vieraskielisiä
asukkaita olisi viidennes Helsingin seudun koko väestöstä. (Helsingin kaupungin tietokeskus
2016,10.) Tämän ennusteen mukaan kaksi- ja monikielisyys tulee lisääntymään edelleen myös
varhaiskasvatuksen kentällä. Näin ollen varhaiskasvatuksen työtapoja on hyvin oleellista kehittää osallistavaksi ja suomen kieltä tukevaksi. Perehtyminen tähän aiheeseen toiminnallisen
opinnäyteyön merkeissä tuo minulle varmasti tulevaisuudessa hyötyä ja uskallusta tarttua uusien työtapojen suunnitteluun, arviointiin ja käyttöönottoon. Tämä on mielestäni tärkeää,
koska varhaiskasvatus on jatkuvassa muutoksessa kun yhteiskunta kehittyy. Kehitykseen ja
muutoksiin tulee pystyä reagoimaan ja omaa työtapaa tulee pohtia muutosten mukana.
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Opinnäytetyöprosessi oli kokonaisuudessaan opettava prosessi, jonka aikana tuli mietittyä ja
kehitettyä omia ammatillisia tietoja ja taitoja. Opinnäytetyöprosessin aikana työskentelin yhteistyössä työelämän kumppanin kanssa, ottaen huomioon heidän toiveet ja tarpeet. Toiminnassa on huomioitu varhaiskasvatussuunnitelman perusteita ja tartuttu ajankohtaiseen aiheeseen varhaiskasvatuskentällä sekä on pyritty tuomaan uusi työväline päiväkodin käyttöön.
Saatujen palautteiden ja havaintojen perusteella toimipaikan tavoitteisiin pystyttiin vastaamaan hyvin. Henkilökunta kokee kuvassanakirjan hyödylliseksi työvälineeksi heidän päiväkodissaan ja he haluavat ottaa sen käyttöön eri ryhmissä. Valmiin työvälineen avulla henkilökunta voi perehdyttää kaksi- ja monikielisiä lapsia ympäristökasvatuksen perusteisiin miellyttävällä tavalla, joka palvelee sekä lapsia että varhaiskasvattajia. Kuvasanakirja on todettu
hyödylliseksi työvälineeksi, näin ollen kuvasanakirja työkaluna mahdollistaa kaksi- ja monikielisten lasten osallisuuden retkitoimintaan kielellistä rajoitteista huolimatta.
Toiminnalliseen osuuteen osallistui pienryhmä lapsia, eikä koko lapsiryhmä kerralla. Kuvasanakirja työkaluna toimi hyvin pienryhmätoiminnassa ja lopputulos olisi voinut olla erilainen,
jos mukana olisi ollut isompi lapsiryhmä. Pienryhmätoimintaan päädyttiin, jotta etenkin suomea harjoittelevilla lapsilla oli mahdollisuus tehdä puhealoitteita ja he tulla paremmin kuulluksi. Myös havainnointia oli helpompi tehdä pienryhmän, kuin ison lapsiryhmän kanssa.
Heikka, Fonsén, Elo ja Leinonen (2014, 28) mainitsevat että pienryhmätoiminta luo myös paremmat mahdollisuudet osallisuuden toteutumiseen, jolloin lapsien yksilöllinen huomioiminen
on helpompaa varhaiskasvattajalle.
Oleellista on huomioida, että toiminnallinen osuus oli melko lyhyt ja sisältö laaja, jonka perusteella on hankalaa sanoa oppivatko lapset sanastoa liittyen luontoon ja retkeilyyn tämän
aikajakson aikana. Toiminnassa ja kuvasanakirjan käytössä oli kuitenkin huomioitu erilaisten
aistien hyödyntäminen oppimisen tukena. Kuvien, puheen ja tekemisen yhdistäminen toimintaan on hyväksi, koska ihmisillä on erilaisia oppimistyylejä, jolloin henkilö hyödyntää vahvinta
aistiaan oppimisen tukena. Auditiivinen oppimistyyli perustuu kuuloon, visuaalinen oppimistyyli näköön ja kinesteettinen oppimistyyli vaatii tekemistä keholla. (Halme & Vataja 2011,
38–39.) Koska toiminnassa on hyödynnetty monipuolisesti eri tyylejä oppia, kuvasanakirjan
avulla on mahdollista aktivoida kaksi- ja monikielisiä lapsia oppimaan uutta sanastoa liittyen
luontoon ja retkeilyyn pidemmällä aikavälillä.
Tulevaisuudessa retkitoimintaa voisi luoda projektimaiseksi ja tuoda myös päiväpiiriin monipuolisuutta, koska kuvasanakirja on osoittautunut lapsille mielekkääksi tavaksi seurata toimintaa. Toimintaa voisi kehittää osallistavammaksi, niin että retkellä otetaan kuvia asioista,
joita ei ole kuvasanakirjan sivuilla ja näin tuoda uutta sisältöä kuvasanakirjaan. Näin lapset
pääsisivät mukaan toteutukseen ja suunnitteluun. Kuvasanakirjan sivuilta näkyisi lasten kädenjälki, kun retkellä otetut kuvat liitetään kuvasanakirjaan. Näin avainsanakansioon liitetty
suppeus ja kommunikoinnin suuntaus vain kirjan sisältöön olisi myös kehitettävissä.
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Tästä opinnäytetyöstä voivat hyötyä ne päiväkodit, jotka haluavat osallistaa kaksi- ja monikielisiä lapsia retkitoimintaan ja tukea lasten ympäristökasvatuksen perusteiden oppimista.
Kuvasanakirja työvälineenä on kestävä, koska sivut on laminoitu ja ne ovat kansion välissä.
Lapsien kanssa on myös välillä hyvä käyttää konkreettisia kirjoja, vaikka nykyään tabletteja
hyödynnetään tiedonhaussa paljon ja verkkosivuilta löytyy joustavasti tietoa, koska edelleen
esimerkiksi kouluissa käytetään myös oppikirjoja tiedonlähteinä (LTO 2018). Varhaiskasvattajan huolellinen perehtyminen kuvasanakirjan sisältöön edesauttaa työvälineen hyötyjä.
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Liite 3: Tekijänoikeudet Papunet

Tekijänoikeudet Papunet

06.03.2018

Kuvasanakirjassa on hyödynnetty Papunetin kuvapankin kuvia epäkaupallisissa tarkoituksissa.
Kuvien lähde ja kuvien alkuperäiset tekijät on kirjattu tähän tiedostoon.
Papunet.net, Papunetin kuvapankki:
Elina Vanninen
Sergio Palao/ CATEDU
Elina Vanninen
Aino Ojala
Annakaisa Ojanen
Sclera (lähde: www.sclera.be)
Sergio Palao/ CATEDU muokkaus papunet.
Paxtoncrafts Charitable Trust

Muokatut kuvat:
Vetää maasta: Sergio Palao/ CATEDU (muok. rasti)
Oksa: Sergio Palao/ CATEDU (muok. rasti)
Juosta: Elina Vanninen (muok. rasti)
Kaatopaikka: Sergio Palao/ CATEDU (muok. rasti)
Kettu: Elina Vanninen (muok. väritetty)
Seistä: (muok.)
Ylittää katua: Sergio Palao/ CATEDU (muok. rasti)
Muokkaja Mirka Kauppala
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Liite 4: Tiedote/ Announcement
Tiedote opinnäytetyön toiminnallisesta osasta
Mirka Kauppala
Sosionomi opiskelija
Laurea Ammattikorkea koulu
27.02.2018
päiväkoti,

ryhmä.

Olen maaliskuussa 2018, suorittamassa opinnäytetyön toiminnallista osuutta Päiväkodin
ryhmässä. Opinnäytetyön tarkoitus on tuottaa kuvasanakirja liittyen retkeilyyn.
Toiminnalliseen osuuteen kuuluu:




13.03 Päiväpiiri, jossa lapset yhdessä lastentarhanopettajan ja Mirka kanssa tutustuvat
kuvasanakirjan sisältöön
14.03 Metsäretki, jossa tutustutaan lähimetsään lastentarhanopettajan ja Mirkan kanssa
15.03 Päiväpiiri, jossa lapset saavat koota yhteisen kollaasin metsäretken hetkistä

Toiminnan tarkoituksena on arvioida, kuinka kuvasanakirja toimii käytännössä. Toiminnan aikana havainnoin lapsia ja dokumentoin toimintaa.
Opinnäytetyön missään vaiheessa ei tule ilmi lasten henkilöllisyys tai päiväkodin nimi. Opinnäytetyössä, ei käytetä lapsia tunnistettavia kuvia.
Opinnäytetyön raportti osuus julkaistaan Theseuksen verkkosivuilla.
Palauttakaa tiedotteen alaosa viimeistään tähän päivään mennessä
Suostumus lapsen osallistumisesta toimintaan ja retkelle
O Lapsi saa vanhemman/vanhempien/huoltajan suostumuksen osallistua toimintaan
O Lapsi, ei saa osallistua toimintaan
Lapsen nimi
____________________________________________________________________
Allekirjoitus
___________________________________________________________________
Nimenselvennys
___________________________________________________________________
Aika ja Paikka
____________________________________________________________________
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Liite 4: Tiedote/Announcement

Announcement of the thesis project
Mirka Kauppala,
Socionom student,
Laurea University of
Applied Sciences
27.02.2018
Parents of the

group,

Daycare,

On March I will do my practical part of my thesis in
group. The aim of the thesis is to
make a picture book of excursion at the neighboring area of
. With the photos children
can learn by seeing important words in Finnish relating of excursion.
The practical part contains:
 13.03 First part is activity with teacher and Mirka, where children will get to know
the content of the book.
 14.0.3 Second part is to make a little excursion to the neighboring forest with teacher
and Mirka
 15.03 Last part is to make a collage of the things children have learned and experienced during the first and second part
The aim of the practical part of the thesis is to estimate how the tool, picture book, works in
practice. I will observe and document the activities.
Privacy protection of the child and the daycare center will be guaranteed during the whole
project. I won´t use names of the children or the name of daycare center. Photos which I will
use at the thesis report won´t be recognized (place or children).
The report of the thesis will be announced at the website of Theseus.
Please return the bottom part of the announcement to the teacher at the latest 06.03.2018
Approval to the activity and to the excursion/trip
O
Child can take a part of the activity
O
Child does not take a part of the activity
Name of the child
_______________________________________________________________________
Name of the parent
_______________________________________________________________________
Signature
_______________________________________________________________________
Day and the place _______________________________________________________________________
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Liite 5: Palautelomake
Palautelomake
19.03.2018

Vastauksia hyödynnän opinnäytetyön raportointi osuudessa arvioinnin tukena.
Vastaa anonyymina kiitos.
Ympyröi numero, joka kuvaa parhaiten mielipidettäsi kysymyksissä 1) - 4)
1: olen täysin eri mieltä
2: olen hieman eri mieltä
3: olen samaa mieltä
4: Olen täysin samaa mieltä

1) Kuvakansio on mielenkiintoinen uusi työkalu
1

2

3

4

3

4

2) Kansio kuvat ovat selkeät
1

2

3) Uskon, että kansiota apuna käyttäen voi tukea kaksi- ja monikielisten
lasten kielen kehitystä liittyen luontoon ja retkeilyyn
1

2

3

4

4) Voisin ottaa kansion käyttöön omassa ryhmässäni
1

2

3

4

Vastaa avoimiin kysymyksiin alla
5) Kansion hyvät puolet?

6) Puuttuuko kansiosta mielestäsi jotain oleellista, jos puuttuu mitä?

7) Onko mielessäsi kehitysideoita?

Kiitos ajasta sekä avustasi 

