Apinan apurit — Yhteisöllisyyden
vahvistaminen esikouluryhmässä
kuvataiteen ja musiikin keinoin
Mari-Minnea Lehtomäki, Anna Puhakka

2018 Laurea

Laurea-ammattikorkeakoulu

Apinan apurit — Yhteisöllisyyden
vahvistaminen esikouluryhmässä
kuvataiteen ja musiikin keinoin

Mari-Minnea Lehtomäki, Anna
Puhakka
Sosionomi
Opinnäytetyö
Toukokuu, 2018

Laurea-ammattikorkeakoulu
Sosiaalialan koulutusohjelma
Sosionomi (AMK)

Tiivistelmä

Mari-Minnea Lehtomäki, Anna Puhakka
Apinan apurit — Yhteisöllisyyden vahvistaminen esikouluryhmässä kuvataiteen ja musiikin
keinoin
Vuosi
2018
Sivumäärä
61
Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli vahvistaa yhteisöllisyyttä luovien menetelmien avulla Ravurin päiväkodin esikouluryhmässä Vantaalla. Opinnäytetyössä käytetyt luovat menetelmät rajattiin kuvataiteen ja musiikin soveltavaan käyttöön. Opinnäytetyön toiminnallisena tuotoksena syntyi neljä toimintakertaa, jotka toteutettiin kahtia jaetulle esikouluryhmälle keväällä 2018. Toimintakerrat linkittyivät toisiinsa apinahahmon ja taustatarinan
kautta.
Toiminnan tavoitteena oli yhteisöllisyyden vahvistaminen, onnistumisen kokemusten ja yhteisten elämyksien tuottaminen ryhmälle sekä musiikin ja kuvataiteen menetelmien soveltamismahdollisuuksien esitteleminen päiväkodin työntekijöille. Tavoitteiden toteutumista seurattiin havainnoimalla toimintaa, ja palautetta toiminnasta kerättiin päiväkodin työntekijöiltä
palautelomakkeella, lapsilta janan avulla sekä molemmilta suullisesti.
Opinnäytetyön teoreettisessa viitekehyksessä perehdytään yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen,
luoviin toimintoihin, sekä kuvataiteen ja musiikin menetelmien hyödyntämiseen varhaiskasvatuksessa. Lisäksi tutustutaan esikouluun osana varhaiskasvatusta, sekä yhteisöllisen esikoulun
malliin, joka on käytössä Ravurin päiväkodissa.
Opinnäytetyön myötä todettiin, että kuvataiteen ja musiikin avulla voitiin vaikuttaa yhteisöllisyyden rakentumisen prosessiin. Luova toiminta tarjosi esikouluryhmälle yhteisiä elämyksiä.
Apinahahmon käytöstä saatiin hyvää palautetta sekä lapsilta, että päiväkodin työntekijöiltä.
Taustatarinan ja päähenkilön käyttö todettiin hyväksi menetelmäksi, jota voitaisiin tulevaisuudessa tutkia lisää.

Asiasanat: yhteisöllisyys, osallisuus, luovat menetelmät, musiikki, kuvataide

Laurea University of Applied Sciences
Degree Programme in Social Services
Bachelor’s Thesis

Abstract

Mari-Minnea Lehtomäki, Anna Puhakka
Helpers of the monkey— Strengthening the sense of community in a group of pre-schoolers
with visual arts and music
Year
2018
Pages
61
The aim of this functional thesis was to strengthen the sense of community of the pre-schoolers in the Ravuri kindergarten in Vantaa using creative methods. The creative methods used
in the thesis were limited to the applied use of visual arts and music. The functional output
of the thesis included four activities, which were implemented for the group of pre-schoolers
divided in two smaller groups in the spring of 2018. The activities were linked to each other
through a monkey character and a background story.
The objectives of this thesis were to strengthen the sense of community, create experiences
of success, share positive experiences with the group, and introduce the kindergarten workers to different ways of using the methods of music and visual arts. The achievement of these
objectives was measured by observation of the activities and feedback collected from the
kindergarten workers with a written inquiry, functionally from the children using a linear
scale, and additionally by word of mouth from both the children and the workers.
The theoretical framework of the thesis focuses on the sense of community and participation,
creative methods, and the utilization of visual arts and music in early childhood education. In
addition, pre-school as part of early childhood education as well as the communal pre-school
model that is being used at the Ravuri kindergarten are introduced.
The thesis revealed that visual arts and music can influence the process of building a sense of
community. Creative activities provided the pre-school group with shared positive experiences. The use of a character received positive feedback from both the children and the kindergarten workers. The use of the background story and main character was found to be a
good method, which could be an interesting subject for further research in the future.
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1

Johdanto

Aiemmin kasvatuskeskustelu on painottunut korostamaan lapsen yksilöllisyyttä, mutta keskustelun painopiste on siirtymässä kohti ryhmän ja yhteisen toiminnan merkitystä. Yhteisen toiminnan ja ryhmän jäsenyyden merkitys niin lapsiryhmässä kuin kasvattajien ja lasten kesken
nähdään tärkeänä. (Turja 2016, 46.) Päiväkodin vertaisyhteisössä lapsi saa ensimmäisen kokemuksensa yhteisön jäsenyydestä. Yhteisön jäsenyyden kautta lapsi pääsee harjoittelemaan aikuisen tukemana tärkeitä sosiaalisia taitoja, joita hyödynnetään tulevaisuudessa uusiin yhteisöihin liittyessä. Yhteisöt muodostuvat jäsentensä kautta, ja perustuvat valintaan ja yhteistoimintaan. (Marjanen, Marttila & Varsa 2013, 9-11.) Päiväkodin lapsiryhmän muodostama yhteisö on kuitenkin aikuisen muodostama, ja lapsen näkökulmasta hän ikään kuin “joutuu” yhteisön jäseneksi, eikä voi yhteisön rakenteeseen vaikuttaa. Yhteisöissä muodostuvan yhteisöllisyyden rakentuminen on pitkä prosessi, joka muuttuu tilassa, ajassa ja vuorovaikutuksessa,
ja johon yhteisön jäsenet itse vaikuttavat. Lasten yhteisöissä, joita aikuiset ohjaavat ja ylläpitävät, on erityisen tärkeää, että lapsilla on vaikutusmahdollisuuksia ryhmän toimintakulttuuriin ja mahdollisuuksia kokea osallisuuden kokemuksia. Vähitellen lasten yhteisöstä muodostuu uniikki kokonaisuus, jota sitoo yhteen positiivinen tunneside yksilöiden välillä. (Koivula
2013, 22-23.)
Yhteisöllisyyteen liittyy läheisesti yhteinen toiminta, joka sekä tuottaa yhteisöön kuulumisen
kokemuksia, että vahvistaa jo olemassa olevaa yhteisöllisyyttä. Lapsille mielekkäässä toiminnassa luodaan yhteisön toimintatapoja, arvoja ja normeja yhdessä, mikä edistää ystävyyssuhteiden ja yhteenkuuluvuuden tunteen muodostamista. (Ikonen 2006, 156-157.) Yhteisellä toiminnalla voidaan vaikuttaa ryhmän rakenteisiin ja kehitykseen sekä sosiaalisten suhteiden
muotoutumiseen (Haapamäki 2000, 17). Yhteisen toiminnan yksi keskeinen muoto päiväkotiympäristöissä on luova toiminta, jossa sovelletaan taiteellisia, draamallisia, liikunnallisia ja
musiikillisia menetelmiä.
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin on kirjattu yhdeksi esiopetuksen tavoitteeksi
lapsen omaehtoisen ilmaisun kehittäminen luovan toiminnan, esimerkiksi musiikin ja kuvataiteen, perustaitoja opettelemalla. Esiopetuksen musiikkitoiminnan tavoitteena on tarjota monipuolisesti kokemuksia lapsen omista musiikillisista taidoista ja sen myötä vahvistaa lasten
kiinnostusta ja suhdetta musiikkiin. Kuvataidetoiminta taas tukee kuvallisen ajattelun ja kuvailmaisun kehittymistä. Lapsia rohkaistaan materiaalien monipuoliseen käyttöön ja erilaisten
työskentelytapojen kokeilemiseen. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 31-32.)
Opintojemme aikana syvennyimme luovien toimintojen erilaisiin menetelmiin, ja niiden soveltamisen mahdollisuuksiin sosiaalialan kentällä. Varhaiskasvatuksen piirissä luova toiminta on
tyypillistä, mutta jäimme pohtimaan, osataanko päiväkotien arjessa hyödyntää luovien mene-
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telmien laaja-alaisia ja moninaisia mahdollisuuksia oppimisen ja kehityksen tukemisessa tarpeeksi monipuolisesti ja tavoitteellisesti vielä tänäkään päivänä. Olimme kiinnostuneet vastaamaan työelämän tarpeisiin kartuttamallamme osaamisella luovien toimintojen soveltavasta
käytöstä, minkä myötä myös aihe tälle opinnäytetyölle muodostui.
Opinnäytetyö on toteutettu toiminnallisena opinnäytetyönä Ravurin päiväkodissa Vantaalla.
Opinnäytetyön tarkoituksena oli vahvistaa päiväkodin esikoululaisten välistä yhteisöllisyyttä
luovia menetelmiä hyödyntäen toiminnallisten ohjauskertojen kautta. Tarve opinnäytetyölle
nousi esikouluryhmästä, jossa yhteinen toiminta ja lasten väliset leikkitilanteet olivat takkuilleet, ja lasten henkilökohtaiset tilanteet ja haasteet olivat vaikuttaneet ryhmän keskinäiseen
ilmapiiriin. Oman kiinnostuksemme ja päiväkodin tarpeen myötä muodostui suunnitelma toimintakokonaisuudesta, jonka aikana ryhmän haasteisiin pyritään vaikuttamaan kuvataiteen ja
musiikin keinoin. Toimintakertojen tarkoituksena oli tuottaa esiopetusryhmälle yhteisiä positiivisia kokemuksia, ja samalla tuoda päiväkodin työntekijöille uusia menetelmävinkkejä luovien toimintojen soveltavasta käytöstä.
2
2.1

Opinnäytetyön tavoitteet
Toiminnan tavoitteet

Toiminnan tavoitteet koostuivat kolmesta päätavoitteesta. Ensimmäinen tavoite oli vahvistaa
esikouluryhmän yhteisöllisyyttä, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja kykyä toimia ryhmässä. Yhteisöllisyyttä vahvistamalla pyrimme vaikuttamaan esikouluryhmän yhteisen toiminnan sekä
lasten leikkien sujuvuuteen. Tarve yhteisöllisyyden vahvistamiseen nousi päiväkodista.
Toinen tavoitteemme oli tuottaa yhteisiä onnistumisen kokemuksia ja positiivisia elämyksiä
koko ryhmälle. Tarkoituksena oli pitää yhdessä hauskaa taidetoiminnan äärellä ja edetä toiminnassa lasten tarpeet huomioiden. Tavoitteen toteutuminen edellyttää positiivisen ja kannustavan ilmapiirin rakentamista toiminnan ympärille, johon pyrimme ottamalla huomioon
lasten ja päiväkodin työntekijöiden toiveet. Tavoitteenamme oli toimia innostavina ohjaajina,
joiden positiivinen asenne välittyy toimintaan osallistuville lapsille ja työntekijöille.
Kolmas tavoitteemme oli tutustuttaa henkilökuntaa uusiin ja monipuolisiin tapoihin soveltaa,
muokata ja yhdistellä kuvataiteen ja musiikin menetelmiä, joita he voivat hyödyntää toiminnassaan myös jatkossa. Halusimme näyttää, että luovien toimintojen käyttö vaatii vain hieman heittäytymistä ja avoimen mielen uutta kohtaan, eikä suinkaan suuria määriä aiempaa
tietämystä ja taitoa aiheesta.
Näiden kolmen päätavoitteen lisäksi opinnäytetyöprosessin edetessä lisäsimme tavoitteisiimme yhden toissijaisen tavoitteen. Opinnäytetyön toissijaiseksi tavoitteeksi muodostui
tuottaa päiväkodin työntekijöille aineistoa siitä, millainen palautemuoto lapsille toimii. Kokeiltavaksi palautteenkeruumenetelmäksi valitsimme janan, jota havainnollistimme erilasten
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hymynaamakuvien avulla. Pyrimme havainnoimaan, vastasivatko lapset oman kokemuksensa
mukaan vai vaikuttiko vastaamiseen ryhmäpaine.
2.2

Henkilökohtaiset tavoitteet

Henkilökohtaiset tavoitteemme jakautuivat kolmeen kokonaisuuteen, ja olivat molemmille
yhteisiä samankaltaisen taustamme ja ajatustemme myötä. Ensimmäisenä tavoitteena oli tutustua tarkemmin tukea tarvitsevien lasten kanssa työskentelemiseen. Olimme molemmat olleet kiinnostuneita tuen tarpeista, mutta halusimme kerryttää vielä tietotaitoamme aiheesta
ennen valmistumista.
Toinen henkilökohtainen tavoitteemme oli kehittyä kuvataiteen ja musiikin ohjaajina, ja vahvistaa ammattitaitoamme näiden menetelmien soveltamisesta. Peilasimme teoriatietoa käytäntöön, käytimme niin tuttuja kuin uusiakin menetelmiä monipuolisesti ja rohkeasti itseämme haastaen, sekä loimme tuokioista lapsille mielekkään, toimivan ja johdonmukaisen kokonaisuuden.
Kolmantena tavoitteena oli opinnäytetyön kaltaisen pitkän prosessin läpivieminen yhteistyössä työparin ja päiväkodin kanssa. Prosessinomainen työskentelytapa sitoi yhteen sekä
koko opinnäytetyön tekoa, että lasten kanssa toteutettavia toimintakertoja. Pitkäjänteisyys,
joustavuus ja omista ideoista luopuminen ja niiden muokkaaminen ovat tärkeitä taitoja työelämässä, joita pyrimme kehittämään opinnäytetyötä tehdessämme.
3

Esikoulu osana laadukasta varhaiskasvatusta

Peruskoulun aloittamista edeltävänä vuotena järjestettävä esiopetus on ollut velvoittavaa
Suomessa vuodesta 2015 alkaen (Perusopetuslaki 1998/628, 26 §). Esiopetuksen järjestämistä
ohjaavat perusopetuslaki ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Esiopetus on kuitenkin osa varhaiskasvatusta, jota ohjaavat varhaiskasvatuslaki ja Varhaiskasvatussuunnitelman
perusteet. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 8.) Esiopetuksen tavoitteena on
edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lasten sosiaalisia taitoja
ja tervettä itsetuntoa. Esiopetuksen opetussuunnitelma ei aseta tavoitteita lasten osaamistasolle, mutta järjestettävän toiminnan tulee olla pedagogista ja tavoitteellista. Lasten tietojen
ja taitojen kehittymistä seurataan ja oppimisvaikeuksia pyritään ennaltaehkäisemään. Esiopetuksen arvoihin kuuluu, että jokainen lapsi nähdään ainutlaatuisena ja arvokkaana. Jokaisella
lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja nähdyksi sellaisena kuin on. Lapsia rohkaistaan yhdessä
toimimiseen sekä yhteisöllisyyteen. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 12,
14-15.)
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3.1

Kehittyvä esikoululainen

Kuusivuotias lapsi käy läpi itsenäistymisvaihetta. Lapsi tarvitsee tässä iässä vanhempien hyväksyntää ja turvaa, mutta tietyissä asioissa hän irtautuu vanhemmistaan. (6-7 -vuotiaan persoonallisuuden kehitys 2017.) Vanhemmista irtautuminen voi aiheuttaa tunteiden vaihtelua
laidasta laitaan. Lapsi voi tuntea ristiriitaisuutta olossaan, sillä hän saattaa arvostella vanhempiaan ja olla heille kiukkuinen samalla, kun kaipaa heiltä hellyyttä ja rakkautta. (6-7 vuotiaan sosiaalinen kehitys 2017.) Kuusivuotias tarvitsee kannustusta ja onnistumisten huomioimista, sillä lapsi saattaa verrata itseään ja kykyjään muihin ja epäillä omaa osaamistaan
tai vaatia itseltään liikaa. Lapsi harjoittelee esikouluiässä taitoja, joita koulua varten tarvitaan, kuten keskittymistä, oman vuoron odottamista sekä kuuntelu- ja itseilmaisutaitoja. (6-7
-vuotiaan persoonallisuuden kehitys 2017.)
Kuusivuotias on kuitenkin omaksunut jo vuorovaikutuksen perustaidot, vaikka niitä vielä harjoitteleekin. Lapsi osaa kuunnella, puhua omalla vuorolla, kysyä kuulemastaan sekä vastata
esitettyihin kysymyksiin. Lapsi osaa myös toimia annettujen ohjeiden mukaan. Kuusivuotiaan
motoriset perusvalmiudet ovat myös kehittyneet. Lapsen liikkeet ovat jo sulavia ja lapsi hallitsee kehonsa liikkeitä hyvin. Myös oikea- tai vasenkätisyys on vakiintunut ja lapsi osaa pitää
kynää kädessä oikein. (Koivunen & Lehtinen 2015, 130, 161.)
Esikouluikäinen on innokas pohtimaan asioita ja oppimaan uutta, lapsen kysymyksiin on hyvä
etsiä vastauksia yhdessä lapsen kanssa. Leikki on lapselle tärkeää, se tuottaa lapselle iloa ja
toimii luovuuden lähteenä. Kaverit ovat tärkeitä ja lapselle on antoisaa ja mieluisaa toimia
ryhmässä. Esikouluiässä lukemisen taidot kehittyvät ja kirjaimet ja numerot alkavat kiinnostaa. (6-7 -vuotiaan älyllinen kehitys 2017.) Sääntö- ja roolileikit ovat tärkeässä osassa kuusivuotiaan kehitystä. Sääntöjen noudattaminen on tärkeää ja joitakin leikkejä leikitään aina samalla tavalla jokaisella kerralla. Mikäli leikin säännöistä poiketaan, voi lapsi kokea leikin olevan vääränlainen. Myös leikeissä ja peleissä häviäminen voi olla lapselle vielä hankalaa. (Koivunen & Lehtinen 2015, 169.)
Kuusivuotiaan itsesäätelytaidot ovat kehittyneet sille tasolle, että lapsi osaa toimia taitavasti
monenlaisissa tilanteissa. Lapsen kehityksessä ilmenevät haasteet voivat kuitenkin vaikuttaa
lapsen tapaan toimia. Tahdonalainen toiminnanohjaus ja tarkkaavaisuus alkavat kehittyä
vasta noin kuuden vuoden ikäisillä ja kehitys jatkuu aina murrosikään asti. Toiminnanohjauksen kehittyessä lapsi saa lisää valmiuksia tavoitteelliseen tehtävien tekemiseen ja rakentavaan tapaan toimia sosiaalisissa suhteissa. Toiminnanohjaustaitojen kehittyessä lapsi oppii hiljalleen valitsemaan tilanteeseen sopivan toimintamallin ja pysymään siinä, sekä toimimaan
vaatimusten mukaan. Erilaisiin kehityksellisiin häiriöihin liittyy toiminnanohjauksen puutteita.
(Koivunen & Lehtinen 2015, 172-173.)
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3.2

Tukea tarvitseva esikoululainen

Esiopetukseen osallistuvilla lapsilla on oikeus saada tarvittaessa perusopetuslain mukaista kehityksen ja oppimisen tukea. Lapsen tulee saada riittävästi tukea heti tuen tarpeen ilmetessä.
Tuki jakautuu kolmeen tasoon, jotka ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Tukea annetaan niin pitkään kuin sille on tarve, ja lapsen tarpeet toimivat lähtökohtana tuen toteuttamiselle. Tukitoimilla tarkoitetaan yhteisöllisiä ja oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja, joita
pyritään antamaan ensisijaisesti lapsen omassa esiopetusryhmässä. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 44-45.) Tuen tarve saattaa olla pidempiaikaista tai tilapäistä (Laaksonen & Repo 2017, 8).
Yleistä tukea voidaan antaa lapselle ilman erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä, ja tämä tarkoittaa yleensä yksittäisiä lapsen arkea helpottavia tukitoimia. Tehostettua tukea annetaan, kun
yleisen tuen toimet eivät ole enää riittäviä. Tehostettu tuki on pitkäjänteisempää ja kattavampaa, sen toteuttaminen suunnitellaan kokonaisuutena ja kirjataan lapsen oppimissuunnitelmaan. Tuen aloittamista varten tarvitaan opettajan laatima kirjallinen pedagoginen arvio,
jonka kirjoittamiseen voidaan tarvittaessa käyttää myös muiden asiantuntijoiden konsultaatiota. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 45-46.)
Erityinen tuki on viimesijainen tukimuoto, jota tarjotaan niille lapsille, joiden kehityksen ja
oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu esimerkiksi lapsen vamman tai vakavan sairauden vuoksi (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 48). Erityistä tukea tarvitseville lapsille kasautuu usein myös muita ongelmia ensisijaisen pulman päälle, esimerkiksi vaikeuksia kaverisuhteissa (Laaksonen & Repo 2017, 8). Ennen erityisen tuen myöntämistä esiopetuksen järjestäjä tekee lapsesta pedagogisen selvityksen ja tuen aloittamisesta tehdään
kirjallinen päätös, jonka tekemisessä hyödynnetään tarvittaessa myös moniammatillisen verkoston antamia lausuntoja. Tämän jälkeen lapselle laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 49-50.)
Päivähoidossa olevilla tukea tarvitsevilla lapsilla on jo pitkään ollut eniten vaikeuksia kielen
ja sosiaalis-emotionaalisten taitojen kehitykseen liittyen (Alijoki & Pihlaja 2016, 263). Erityistä tukea tarvitsevilla lapsilla on usein ongelmia vuorovaikutustaidoissa, itsesäätelyssä sekä
käyttäytymisen säätelyssä. Samankaltaiset hankaluudet ovat yleisiä syitä myös tehostetun
tuen tarpeeseen. (Laaksonen & Repo 2017, 8.)
Tuen tarpeen käsitteeseen on kohdistettu myös kritiikkiä, sillä tuen tarve on aina kontekstija ympäristösidonnaista eikä riipu ainoastaan lapsen ominaisuuksista. Tuen tarvetta tulisi pystyä tarkastelemaan lapsen näkökulmasta ja tukitoimet tulisi kohdistaa pikemminkin ympäristöön ja sen rajoittaviin tekijöihin, kuin lapseen ja hänen heikkouksiinsa. Tuen tarpeen kirjo
on niin monimuotoinen, että myös sen määrittelyn tulisi olla joustavaa ja yksilökohtaista.
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Liian tiukat ja ennalta asetetut luokat asettavat yksittäisen lapsen helposti tiettyyn normistoon liittyen oppimiseen, kehitykseen sekä tukitoimiin. On muistettava, että myös jokainen
tuen tarpeessa oleva lapsi on ensisijaisesti kehittyvä ja oppiva lapsi, eikä tuen tarve tai diagnoosi kerro lapsesta kokonaisuutena. Jokainen lapsi on kehityksessään yksilöllinen, ja myös
tuen tarve voidaankin mieltää ehkä vain osana kyseisen lapsen tyypillistä kehitystä. (Alijoki &
Pihlaja 2016, 263-265.)
3.3

Yhteisöllinen esikoulu

Ravurin päiväkodin esikouluryhmä on toiminut kolme vuotta niin sanotulla yhteisöllisen esikoulun mallilla. Yhteisöllisen esikoulun keskeinen tavoite on vahvistaa koko päiväkodin yhteisöllisyyttä yli ryhmä- ja tiimirajojen. Esikoululaiset on jaettu toimimaan päiväkodin lapsiryhmiin, jolloin lapset saavat kokemuksia eri-ikäisten lasten kanssa leikkimisestä ja pääsevät laajentamaan sosiaalisia verkostojaan. Esikoululaisilla on kuitenkin oikeus myös vertaisryhmään,
ja esiopetusaikana jokaisen lapsiryhmän esikouluikäiset lapset kokoontuvatkin toimimaan keskenään joko yhdessä isossa ryhmässä tai yleisimmin pienryhmissä esikoulutoiminnan parissa.
(Ahtiainen & Luokkanen 2018.)
Yhteisöllisen esikoulun malli tarjoaa mahdollisuuden jokaisen päiväkodin aikuisen vahvuuksien
tehokkaaseen käyttöön, sillä esikoululaisten kasvatukseen osallistuvat esikoulutoiminnasta
vastaavien kasvattajien lisäksi myös heidän kotiryhmiensä kasvattajat. Myös vastuu esiopetuksen toteuttamisesta jakautuu eri tiimeihin kuuluvien kasvattajien kesken, mikä mahdollistaa
monipuolisen esiopetuskokonaisuuden. Esiopetuksen sisältöjä voidaan myös vaivattomammin
räätälöidä juuri tukea tarvitseville lapsille yhdessä pedagogisesti suunnitellun pienryhmätoiminnan puitteissa. (Ahtiainen & Luokkanen 2018.)
Lapsen kannalta yhteisöllisen esikoulun etuna on perinteiseen esikouluun verrattuna suurempi
sosiaalinen verkosto, johon kuuluu useita eri-ikäisiä lapsia sekä monen ryhmän kasvattajia.
Sekä kasvattajien että lasten kokemus päiväkodista yhtenä suurena yhteisönä ja kokonaisuutena vahvistuu yhteisöllisen esikoulun myötä, mikä luo turvallisuuden tunnetta päiväkodin arkeen. Esimerkiksi ulkoilutilanteissa lapsi voi kokea olevansa turvassa, vaikkei ulkona olisikaan
yhtään oman kotiryhmän kasvattajaa. (Ahtiainen & Luokkanen 2018.)
4

Yhteisöllisyys

Yhteisön ja yhteisöllisyyden käsitteiden määritteleminen tarkasti on haastavaa ilmiöiden moniulotteisuuden takia. Yhteisön käsitteen määritelmään liittyy kokemus johonkin kuulumisesta
ja ryhmän me-hengestä. Yhteisöt rakentuvat yhteisen valinnan, päämäärän tai toiminnan ympärille. Yhteisöllisyys puolestaan rakentuu ajan, tilan ja vuorovaikutuksen seurauksena yhteisön sisällä. (Marjanen ym. 2013, 10.) Haapamäki (2000,14) jäsentää yhteisön ja yhteisöllisyyden käsitteitä kirjassa “Yhteisö kasvattaa - Päivähoito oppimis- ja kasvatusympäristönä” seuraavalla tavalla: “yhteisöä voidaan pitää ihmisten yhteenliittymänä, joka perustuu yhteiseen
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toimintaan, yhteiseen päämäärään, mahdollisesti sovittuihin normeihin ja arvoihin. Yleisessä
kielenkäytössä yhteisöllisyyttä voitaneen pitää ilmauksena ihmisten myönteisestä yhdessäolosta ja vuorovaikutuksesta.” Moninaisen määrittelyn joukosta voidaan tunnistaa tiettyjä yhteisöjen perusperiaatteita, jotka toistuvat määritelmästä ja yhteisön laadusta huolimatta.
Tällaisia periaatteita ovat muun muassa yhteinen toiminta, yhteiset tavoitteet, erilaisuuden
hyväksyminen ja kunnioitus ryhmän sisällä, sekä sitoutuminen ryhmään. (Hännikäinen &
Rasku-Puttonen 2006, 12.)
Yksi yhteisön merkittävistä piirteistä on se, että yhteisöt ovat alati muuttuvassa tilassa. Yhteisöt muodostuvat yksilöiden ja heidän keskinäisten suhteidensa ympärille, ja siksi onkin tärkeää yhteisön kokonaisuuden lisäksi tarkastella siihen kuuluvia yksilöitä sekä yksilöiden välisten vuorovaikutussuhteiden laatua. Yhteisön muodostumisen prosessiin sekä jäsenten välisiin
suhteisiin ja niiden kehittymiseen on kiinnitettävä huomiota. Yhteisön sisällä yksilöiden erilaisuus ja erilaiset sosiaaliset suhteet täydentävät toisiaan. (Rasku-Puttonen 2006, 123-124.)
4.1

Yhteisöllisyyden elementit

Yhteisöllisyyttä voidaan hahmottaa myös McMillanin määrittelemien yhteisöllisyyden peruselementtien kautta. Näitä elementtejä ovat jäsenyys, vaikuttaminen, integraatio ja tarpeiden
tyydyttyminen, sekä emotionaalinen yhteys. Jäsenyydellä tarkoitetaan tunnetta yhteisöön
kuulumisesta ja yhteydestä muihin yhteisön jäseniin. Jäsenyys vaatii yhteistä toimintaa ja siihen mukaan pääsemistä, sekä oman roolinsa ja paikkansa löytämistä yhteisön keskinäisissä
suhteissa ja verkostoissa. Oleellista jäsenyyden kannalta on myös rajata se, kuka yhteisöön
kuuluu ja kuka ei. Päiväkodissa jäsenyys on ikään kuin automaattista, sillä päiväkotiryhmä on
muodostunut aikuisten toimesta jo silloin, kun lapsi tuodaan päiväkotiin ensimmäistä kertaa.
Siksi myös jäsenyyteen syntyy hieman erilainen näkökulma varhaiskasvatuksen kontekstissa.
Perusteet ovat kuitenkin samat, ja yhteisten toimintaperiaatteiden omaksumisen ja yhteisen
toiminnan kautta lapsi pääsee päiväkotiyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi. (Koivula & EerolaPennanen 2017, 250-251.)
Vaikuttamiseen liittyy olennaisesti niin kokemus yksilön merkityksestä ryhmälle kuin ryhmän
merkityksestä yksilölle. Lasten keskuudessa vaikuttaminen tarkoittaa käytännössä esimerkiksi
aloitteiden tekemistä leikeissä ja tasavertaista asemaa yhteisön toiminnassa. Mitä enemmän
valtaa ja vaikuttamisen mahdollisuuksia lapsella on yhteisössään, sen tärkeämmäksi hän sen
kokee. Yhteisöllisyyden tunteella on vaikutusta siihen, miten yhteisö puolestaan vaikuttaa
lapseen. (Koivula & Eerola-Pennanen 2017, 253-254.)
Integraatiolla ja tarpeiden tyydyttymisellä yhteisöllisyyden elementtinä tarkoitetaan sitä, miten ryhmän jäsenyys tukee lasten perustarpeiden täyttymistä. Ystävyys ja osallisuus ovat tarpeita, joiden täyttymiseen kaverisuhteet, yhteiseen toimintaan osallistuminen ja erityisesti
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yhteinen leikki vaikuttavat. Ystävyyssuhteet tukevat osaltaan osallisuuden kokemuksen muodostumista ja esimerkiksi leikkeihin liittymistä, kun taas osallisuus tukee vastavuoroisesti ystävyyssuhteiden muodostumista. (Koivula & Eerola-Pennanen 2017, 254-255.)
Jaettu emotionaalinen yhteys syntyy, kun yhteisön jäsenillä on samankaltaisia kokemuksia ja
yhteistä historiaa, joiden myötä yhteisön jäsenten välille syntyy tunneside. Lasten yhteisöissä
emotionaalinen yhteys ilmenee me-tunteen vahvistumisena, joka näkyy konkreettisesti leikkeihin sitoutumisena, hullutteluna ja hassutteluna sekä lasten välisenä fyysisenä läheisyytenä.
(Koivula & Eerola-Pennanen 2017, 254.) Lapsiryhmän yhteisöllisyyden yhtenä indikaattorina
voidaan pitää niin sanottua me-puhetta, jota esiintyy me-tunteen kehityttyä. Me-puhe syntyy
jäsenyyden ja yhteisöllisyyden kokemuksen kautta, ja vahvistaa sitä osaltaan entisestään. Koivulan aiemman tutkimuksen tuloksena oli, että huumorin, hulluttelun ja yhteisen toiminnan
kautta lasten puhe kehittyi vähitellen minä-puheesta me-puheeksi yhteisöllisyyden kokemuksen vahvistuessa. (Koivula & Eerola-Pennanen 2017, 251.)
4.2

Osallisuus yhteisöissä

Kokemus osallisuudesta liittyy vahvasti yhteisön rakentumiseen. Osallisuudella tarkoitetaan
sitä, että lapsi kokee olevansa tärkeä ja arvostettu osa omaa yhteisöään, ja että hänellä on
mahdollisuus tulla kuulluksi sekä vaikuttaa omaan arkeensa liittyvissä asioissa. Osallisuuden
kokemus edellyttää turvallista ilmapiiriä, tarpeiden tyydyttymistä sekä aitoa kohtaamista. On
tärkeää kokea itsensä osalliseksi, jotta voi tuntea kuuluvansa yhteisöön ja kokea olevansa yhteisön kannalta merkittävä toimija. (Eskel & Marttila 2013, 78.) Pienten piirissä -nimisessä kirjassa (Marjanen ym. 2013, 10) kritisoidaan ajatusta päiväkotiryhmän muodostamasta yhteisöstä. Voiko yhteisöä pitää aitona, jos lapsella ei ole mahdollisuutta päättää osallistumisestaan ryhmään? Tämän takia olisi erityisen tärkeää, että lapsella olisi aidosti mahdollisuus toimia ryhmän aktiivisena jäsenenä ja vaikuttaa ryhmän toimintaan.
Osallisuus on ollut pinnalla ammatillisessa keskustelussa jo jonkin aikaa, ja siihen viitataan
myös vuoden 2016 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa, joka ohjaa varhaiskasvatuksen
toimintaa kansallisella tasolla. Osallisuus ja kuulluksi tuleminen lapsen omaan elämään vaikuttavissa asioissa kuuluvat lapsen oikeuksiin. Osallisuuden kautta lapsi oppii valintojen seurauksista, sekä oikeuksien ja vastuun merkityksestä. Varhaiskasvatussuunnitelman mukaan
kasvattajien tehtävänä on turvata jokaiselle lapselle mahdollisuus olla osallisena ryhmän toiminnassa sekä kehittää erilaisia toimintatapoja, jotka tukevat lapsen osallisuutta. Yhdessä
toimiminen ja kokemus osallisuudesta mainitaan suunnitelmassa yhteisöä vahvistavina tekijöinä. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016.)
Lapsen vaikutusmahdollisuudet yhteiseen toimintaan ja ympäristöönsä ovat teemoja, joiden
kautta lasten yhteisöä päiväkodissa voidaan arvioida. Osallisuuden ja vaikuttamisen tukemi-
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nen lapsiryhmässä vaatii kasvattajalta kykyä vetäytyä sivummalle ja luoda tilaa lasten aloitteille ja lasten väliselle sosiaaliselle vuorovaikutukselle, jossa yhteisiä merkityksiä ja oppimisen kokemuksia luodaan. (Rasku-Puttonen 2006, 124-125.)
4.3

Yksilönä yhteisöissä

Yhteisöpedagogisen mallin mukaan yksilö nähdään osana ryhmän kokonaisuutta. Yksilö käyttäytyy ryhmätilanteessa omien lähtökohtiensa ja maailmankuvansa mukaan. Jotta ryhmän toimintaa voi ymmärtää on ymmärrettävä ryhmään kuuluvia yksilöitä. (Kaipio 2000, 95-96.) Jos
ihmisten välisissä vuorovaikutussuhteissa on ongelmia ja konfliktitilanteita, ne eivät ainoastaan vaikuta kyseisten henkilöiden yhteistoimintaan, vaan vaikutuksia on koko yhteisön toimintaan. Suora vuorovaikutus vähenee ihmisten välillä konfliktitilanteiden myötä, mikä johtaa toiminta- ja keskustelukulttuurin muuttumiseen. Näin ollen keskustelu- ja vuorovaikutustaitojen oppiminen ovat keskeisiä taitoja, joita tarvitaan yhteisön kehittämisessä. (Uusitalo
2000, 52-53.)
Vaikka yhteisöllisyys pohjautuu pitkälti ihmisen omaan kokemukseen ja tuntemuksiin, siihen
liittyy myös vahvasti tiettyjen taitojen oppiminen. Yhteisöllisyyden kannalta tärkeitä taitoja
ovat ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot. Näiden taitojen rakentuminen lähtee liikkeelle, kun
lapsi saa varhaislapsuudessaan ensimmäisiä kokemuksia ryhmään liittymisestä. Lasten sosiaaliset taidot kehittyvät jatkuvasti ja he harjoittelevat yhteisöön liittymistä. Näin ollen lapsen
kannalta on hyvä kiinnittää huomiota yhteisöllisyyteen jo päiväkodissa, sillä pienellä lapsella
on herkkyys opetella niitä taitoja, joita yhteisön ja yhteisöllisyyden rakentamiseen tarvitaan.
(Koivula 2013, 22-24.)
4.4

Lasten yhteisöjen muodostuminen

Merja Koivula tutki väitöstutkimuksessaan lasten yhteisöjä päiväkotiympäristössä. Koivula
käytti yhteisöllisyyden elementtejä eritellessään päiväkodin lasten yhteisöjen muodostumisen
prosesseja. Yhden lukuvuoden kestäneen havainnoinnin kautta hahmoteltiin päiväkotiryhmän
yhteisön vaiheita, joista ensimmäisessä, muutaman kuukauden kestävässä yhteisöllisyyden etsimisen vaiheessa, aikuisen asettamat säännöt ja rajoitukset olivat oleellisia. Samalla lapset
tutustuivat toisiinsa ja toistensa toimintamalleihin yhteistyötilanteissa. Toinen vaihe, yhteisöllisyyden piirteiden ilmeneminen, sisältää ystävyyssuhteiden solmimista ja pienyhteisöiden
kehittymistä. Tämän jälkeen voidaan saavuttaa kolmas ja viimeinen, aidon yhteisöllisyyden
vaihe, jossa yhteiset säännöt ja toimintatavat ovat vakiintuneet ja niihin on sitouduttu. (Koivula 2010.)
Lapsiryhmien yhteisöllisyyden muodostuminen on ajallisesti hidas prosessi, joka ei tapahdu
automaattisesti, vaan rakentuu yhteiseen toimintaan osallistumisen kautta. Yhteisöllisyyden
kehittymiseen vaikuttivat ystävyyssuhteet, yksilöiden vuorovaikutustaidot sekä yhteinen toiminta. Lapset vahvistivat yhteisöllisyyttä myös itse aktiivisesti me-puheella ja korostamalla
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etenkin pienyhteisöjen merkitystä ja eroavaisuutta muista puheessaan. Kaiken kaikkiaan yhteisöllisyyden rakentuminen on monimutkainen, yksilöllinen prosessi, johon vaikuttavat useat
tekijät, ja joka voi saada hyvin erilaisia ilmenemismuotoja eri yhteisöjen keskuudessa. (Koivula 2010.)
Myös toinen tutkimus, jossa tutkittiin esiopetusryhmän yhteenkuuluvuuden tunteen ja oppijoiden yhteisön muodostumista, tarjosi samankaltaisia tuloksia. Yhteenkuuluvuuden tunnetta rakennettiin ja ylläpidettiin lasten ja aikuisten toimesta monilla tavoin yhteisön kehittymisen
eri vaiheissa. Etenkin alkuvuodesta tärkeässä roolissa ovat esiopettajat, joiden tehtävänä on
luoda yhteisöllisyyttä tukeva oppimisympäristö. Yhteisöllisyyttä tukevan puheen ja ryhmien
tunnusten, esimerkiksi ryhmien nimien lisäksi avainasemassa ovat yhteiset säännöt ja niistä
keskusteleminen, sekä yhteiset tilaisuudet, joissa oleellista on jakaa ryhmän jäsenten ajatuksia ja kokemuksia yhteisesti. (Hännikäinen, 2006.)
5

Luovat menetelmät

Luova toiminta ja itseilmaisu ovat tärkeä osa päivähoitoa ja esiopetusta. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa luovaan toimintaan viitataan menetelmänä, jolla voidaan vahvistaa
lapsen sosiaalisia taitoja, minäkuvaa, itsesäätely- ja keskittymiskykyä sekä lapsen mahdollisuuksia osallistumiseen ja vaikuttamiseen. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014,
31.) Luovan toiminnan avulla voidaan tukea lapsen oikeudenmukaisuuden, toisten huomioon
ottamisen ja arvostamisen sekä erilaisuuden hyväksymisen kykyä. Musiikkisadut, laulut ja kuvallinen taide ovat hyviä välineitä lapsen eettisessä kasvatuksessa. (Ruokonen 2016, 136.)
Varhaiskasvatuksessa toteutettavan luovan toiminnan tulisi lähteä lapsen näkökulmasta, kunnioittaa lapsen omaa ilmaisua ja valintoja, sekä perustua lapsen tapaan hahmottaa maailmaa
aistiensa kautta. Vertaisryhmän ja lastenkulttuurin merkitys lasten luovassa toiminnassa on
oleellista, samoin kuin kasvattajan kyky unohtaa omat esteettiset mieltymyksensä ja ennakko-odotuksensa toiminnan tuotoksista ja taiteesta yleensä. Tällaisen ilmapiirin vallitessa
sekä lasten keskinäinen, että lasten ja aikuisten välinen kohtaaminen ja vuorovaikutus mahdollistuvat luovassa toiminnassa. (Pääjoki 2016, 121-123.) Lapsia tulisi kehua heidän yrityksistään sekä edistymisestään sen sijaan että keskityttäisiin heidän toimintansa lopputulokseen.
Kehujen ja huomion kiinnittäminen itse oppimisprosessiin vahvistaa lasten itsetuntoa. (Webster-Stratton 2011, 70-71.)
Perinteisesti lasten luovassa toiminnassa on pyritty jonkinlaiseen aitoon ilmaisuun ja pois mallin tai vertaisryhmän jäsenen työn jäljittelystä ja kopioinnista. Tämä on äärimmillään johtanut siihen, että lapsi on jätetty yksin työskentelemään. Tällöin lapsi kuitenkin pystyy vain siihen mitä hän on jo oppinut tekemään ilman apua, eikä oppimista tapahdu lähikehityksen vyöhykkeellä. Aikuisella on tärkeä tehtävä rohkaista lasta kokeilemaan uutta. (Rusanen, Kuusela,
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Rintakorppi & Torkki 2014, 35.) Lähikehityksen vyöhykkeellä viitataan toimintaan, joka herättää lapsen mielenkiinnon ja jota lapsi kykenee harjoittelemaan aikuisen ollessa tukena, ei
kuitenkaan yksin. Varhaiskasvatuksen oppimistavoitteiden tulisi pyrkiä laajentamaan ja vahvistamaan lähikehityksen vyöhykkeellä olevia taitoja, eikä pohjautua siihen mitä lapsi nyt
osaa tai ei osaa itsenäisesti. Aikuisen tuen sijasta tukea tarjoava elementti voi tietyissä tilanteissa olla vertaisyhteisö tai materiaalit, joiden avulla lapsen oppiminen lähikehityksen vyöhykkeellä mahdollistuu, minkä myötä siirrytään lähemmäs lapsen itsenäistä toimintaa.
(Heikka, Hujala, Turja & Fonsén 2016, 57.)
Vaikka taidekasvattajat tähtäävät usein yksilöllisen ilmaisun esiintuomiseen lasten luovassa
toiminnassa, on kuitenkin muistettava, että lasten maailmassa tärkeä vertaiskulttuuri ei menetä merkitystään myöskään taiteen alueella. Vuorovaikutteisuus ja sosiaalisuus ovat lapsille
tärkeitä asioita, joita tulee kunnioittaa myös luovaa toimintaa toteuttaessa. Yhteisöllisyys
luovassa toiminnassa on tärkeää myös kasvatuksen näkökulmasta, ja lasten luontaista viehätystä yhdessä luomiseen ja prosessin jakamiseen keskenään niin sanallisesti kuin toiminnallisesti voidaan myös hyödyntää toimintaa suunnitellessa. (Pääjoki 2016, 117.) Kaikkien taidemuotojen kautta on mahdollista aktivoida lapsen peilisoluja ja auttaa lasta samaistumaan toisen tilanteeseen. Luova toiminta osana laadukasta varhaiskasvatusta mahdollistaa lasten empatiakyvyn kehittämisen, mikä vaikuttaa positiivisesti lapsen sosiaalisiin taitoihin ja vuorovaikutukseen. (Ruokonen 2016, 135.)
Taikava-hankkeessa vuosina 2014-2016 luotiin Vantaan kulttuuripalveluiden ja varhaiskasvatuspalveluiden välisessä yhteistyössä uusi rakenteellinen tukitoimi, taidepedagogin tehtävä.
Hankkeeseen liittyvän kehittämistyön tavoitteena oli parantaa kasvun ja oppimisen tuen piirissä olevien lasten tukitoimia, kehittämällä uutta toimintamallia, jossa luovia toimintoja käytetään hyödyntämällä taidepedagogien osaamisalueita. Kehittämishankkeeseen liittyvän tutkimuksen tarkoituksena oli tukea paikallista kehittämistyötä. Tehty tutkimus keskittyi yhteistyömalliin, taidepedagogien ja tiimien kehittämiin toimintakäytäntöihin sekä lasten kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin edistämisen onnistumiseen. (Rusanen 2016a, 129, 133.) Tutkimuksen tekovaiheessa kuukausiraporteista ja tiimien haastatteluista kävi ilmi, että pienryhmätoiminta edesauttoi tukea tarvitsevien lasten aktiivisuutta ja vastaanottavaisuutta. Pienryhmätoiminnan havaittiin myös tukevan lasten yhteisöllisyyttä. Rusanen totesi tutkimuksessaan, että taidepedagogiikan avulla pystyttiin tukemaan suurinta osaa kasvun ja oppimisen
tuen tarpeessa olevista lapsista, mutta pienelle osalle tuen tarpeen piirissä olevista lapsista
pelkkä taidepedagogiikka ei ollut riittävä tukimuoto. (Rusanen 2016b, 141-145.)
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5.1

Musiikki

Seuraavaksi käsittelemme musiikkia osana varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuksessa musiikkitoiminnan kautta tuetaan lapsen kehitystä kokonaisvaltaisesti. Musiikkitoiminnan avulla voidaan luoda sellainen oppimisympäristö, joka luo puitteet uuden oppimiselle, onnistumisen kokemuksille ja elämyksille musiikin parissa. Tällainen ympäristö rohkaisee lapsia musiikilliseen
itseilmaisuun huolimatta erilaisista kokemustaustoista musiikin suhteen. (Ruokonen 2009, 22.)
5.1.1

Esikoululaisen musiikillinen kehitys

5-6-vuotias on musiikillisen kehityksensä osalta niin sanotussa skeemavaiheessa, jossa tuttujen laulujen rytmiikka ja sävel osuvat jo kohdilleen itsenäisesti, ja lapsi osoittaa kiinnostusta
kulttuuriseen tapaan tuottaa ja tehdä taidetta (Ruokonen 2016, 125-126). Esiopetusikäisten
musiikilliset taidot saattavat kuitenkin erota toisistaan huomattavasti, sillä niiden kehittymiseen on vaikuttanut musiikillinen ympäristö, jossa lapset ovat kasvaneet. Toisilla musiikin
käyttö on rajoittunut sen satunnaiseen kuuntelemiseen, kun taas toisten musiikin soittamiseen tai laulamiseen liittyvät taidot voivat olla hyvinkin kehittyneet. (Lindberg-Piiroinen &
Ruokonen 2017, 94.)
5.1.2

Musiikin mahdollisuudet

Varhaisiän musiikkikasvatus on tavoitteellista toimintaa, jonka tarkoituksena on tarjota lapsille musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja. Musiikkikasvatuksen avulla tuetaan myös
lapsen kokonaisvaltaista emotionaalista, sosiaalista, kognitiivista ja motorista kehitystä. Kokonaisvaltaisen kehityksen lisäksi musiikkikasvatus tukee lapsen luovuuden ja itseilmaisun kehittymistä. (Ruokonen 2016, 129.) Musiikki, kuten muutkin taiteen alat, toimii kanavana ihmisen tunteiden ja ajatusten ilmaisulle, sekä tuottaa riemua ja mielihyvää. Ihmisellä on luontainen kyky ja tarve taiteelliseen ilmaisuun ja tulkintaan. Myös mahdollisuus ilmaista omia musiikillisia ja esteettisiä mielipiteitä on tärkeää lapselle. Musiikki ja muu luova toiminta voivat
auttaa lasta tunteiden ilmaisemisen lisäksi niiden käsittelyssä ja hankalien asioiden kohtaamisessa. Mielikuvituksen ja taiteen avulla lapsen on mahdollista saavuttaa mielihyvää ja onnistumisen kokemuksia, ja paikata tosielämässä kokemiaan heikkouksia. Musiikkitoiminta voi auttaa laukaisemaan jännitystä, ahdistusta tai pelkoa ja käsittelemään tällaisia vaikeita tunteita.
Musiikki toimii myös erilaista yksilöllistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten ryhmissä sekä
integroiduissa ryhmissä yhdistävänä toimintamuotona, johon jokainen voi yksilöllisellä tavallaan osallistua (Ruokonen 2016, 135-136).
Esikouluikäisille lapsille musiikin kuuntelussa on olennaista kuvitelmaan heittäytyminen ja sen
ilmaiseminen esimerkiksi kuvallisesti tai liikunnallisesti. Kasvattajalla on tärkeä tehtävä rohkaista tähän musiikkia kuunnellessa. Musiikin kanssa yhteen liitetty leikki, liikunta, ja kuvallinen ilmaisu kehittävät lapsen musiikillista ajattelua ja hahmotuskykyä. Musiikillisen kekseliäi-
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syyden harjoittaminen omien äänikokeilujen ja sävellysten avulla tukee lapsen ongelmanratkaisukyvyn ja luovuuden kehittymistä, sekä tutustuttaa lapsen ääneen viestinnän keinona.
(Ruokonen 2016, 134-136.) Esikouluikäiset lapset osaavat jo maalata ja keksiä tarinoita kuulemansa musiikin pohjalta (Lindberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 127).
Musiikki on loistava työkalu puheen ja kielen hankaluuksien työstämiseen. Laulaessa ja lauluja
kuunnellessa esiin nousee tavutuksen periaate sävelten rytmisyyden tahdissa, sekä kommunikaatiota täydentävät puheen piirteet kuten esimerkiksi intonaatio, äänensävy ja ajoitus. Lapsen voi olla helpompi hahmottaa näitä puheen elementtejä musiikin sekä laulamisen tuoman
toiston ja säännönmukaisuuden avulla. (Ruokonen 2016, 127.)
5.1.3

Laadukkaan musiikkitoiminnan edellytykset

Varhaisiän musiikkitoiminta toimii perustana elinikäiselle oppimiselle. Varhaisiän musiikkikasvatuksessa oppimisympäristön on tärkeää vastata lapsen kehityksellisiin valmiuksiin ja herättää mielenkiinto musiikillisten asioiden omaehtoiseen ja yhteisölliseen ilmaisuun, oppimiseen
ja ihmettelyyn. (Lindberg-Piiroinen, Ruokonen & Pantsu 2017, 340.) Varhaiskasvattajan haasteena on tunnistaa lasten musiikilliset kyvyt ja kiinnostuksen kohteet. Nämä tunnistamalla
kasvattajan on mahdollista tunnistaa lasten lähikehityksen vyöhyke musiikin osalta ja herätellä lapsissa uusia musiikillisia kiinnostuksen kohteita lapsilähtöisesti. Myös lapsen yksilöllisen
musiikillisen kehityksen tunnistamiseen ja ohjaukseen tulisi kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. (Ruokonen 2016, 126.)
On tärkeää kuunnella lasten itse valmistamia teoksia ja esityksiä. Turvallisissa musiikkituokioissa lapset uskaltavat myös esiintyä, mutta on tärkeää muistaa, että ketään ei pakoteta
esiintymään vastoin tahtoaan. Lapsen tullessa itse kuulluksi, hän oppii myös kuuntelemaan
muita ihmisiä. Kun lapsi opettelee kuuntelutaitoja myös hänen vuorovaikutustaitonsa kehittyvät. (Lindberg-Piiroinen & Alho 2017, 124-127, 180.) Elävän musiikkiesityksen kuuntelutilanteesta tulee tehdä rauhallinen ja häiriötön. Ulkopuoliset äänet häiritsevät ja rikkovat kuunteluelämyksen. (Lindberg-Piiroinen & Alho 2017, 188-189.)
Myönteinen ilmapiiri kannustaa lasta toimimaan osana ryhmää ja yhdessä ryhmän kanssa. Yhdessä soittaminen ja musiikin kokeminen ryhmässä edesauttavat yhteisöllisyyden tunteen,
joukkoon kuulumisen kokemuksen ja nähdyksi tulemisen tunteen muodostumista. (Seppänen,
Lindberg-Piiroinen & Tarvonen 2017, 224.) Kasvattajan tulee miettiä omaa musiikkikasvatusnäkemystään ja sitä, miten se tulee esiin omassa toiminnassa ja opetuksessa. Laadukas vuorovaikutus lasten ja kasvattajan välillä sekä positiivinen ilmapiiri ovat tärkeitä oppimisen kannalta. (Ruokonen 2016, 137.) Kun ohjaajan työote on innostava ja toiminta lapsilähtöistä, musiikki liittyy osaksi leikinomaisia kokemuksia. Näiden kokemusten myötä saavutetaan musiikkikasvatuksen tavoitteita ja mielihyvän ja flow-tilan kokemuksia. (Ruokonen 2016, 125.)
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5.2

Kuvataide

Tässä luvussa tarkastelemme kuvataidetta osana varhaiskasvatusta. Kuvataidetoiminnan tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä sekä kasvua kulttuuriseksi osallistujaksi.
Varhaiskasvatuksen kuvataidetoiminnassa painotetaan lisäksi lapsen luovuuden ja esteettisen
orientaation kehittämistä. (Rusanen 2009, 48.)
5.2.1

Esikoululaisen kuvataiteellinen kehitys

Esikouluikäisten kuvataiteellisessa ilmaisussa voi olla suuriakin tasoeroja johtuen vaihtelusta
hienomotoristen taitojen kehityksessä sekä kuvataiteellisen ilmaisun harjoittelun määrässä.
Esikouluikäisiä lapsia kiinnostaa kuvataiteessa työskentelyvaiheen lisäksi lopputulos sekä työskentelyyn liittyvien haasteiden ja ongelmien ratkaiseminen. Kuvataidetta esikoululaiset käyttävät mielellään tarinoiden kertomiseen mielikuvituksen tukena. Materiaaleja osataan käyttää
luovasti sekä inspiraation lähteenä, että oman mielikuvituksen kuvittajana. Toiminnan läpivieminen lapsen oman suunnitelman mukaisesti on itsessään lapselle mielekästä, mutta jos
oma visio jääkin toteutumatta saattaa lapsi turhautua. Lapsen taidot kuvataiteen havainnoijana ovat 6-7 -vuoden iässä jo hyvin kehittyneet. Lapsi pystyy erottelemaan taiteen elementtejä ja havainnoimaan taidetta moniaistisesti. Taideteosten merkitystä lapsi jäsentää ja tulkitsee omien elämänkokemustensa mukaan. (Rusanen ym. 2014, 54-56.)
5.2.2

Kuvataiteen mahdollisuudet

Varhaiskasvatuksen kuvataidetoiminta vaikuttaa taiteellisen kehityksen lisäksi lapsen kehitykseen niin fyysisellä, psyykkisellä kuin kognitiivisellakin tasolla. Kuvataidetoiminnassa lapsi
pääsee harjoittamaan kehonhallinnallisia ja hienomotorisia taitoja työskennellessään erilaisten materiaalien parissa. Lapsen taiteillessa käden motoriikka, liikkeen vauhti, voima ja rytmi
tulevat näkyviksi paperille. Erilaiset menetelmät vaativat erilaisia liikeratoja ja kehittävät
lapsen motorisia taitoja monipuolisesti. Esimerkiksi lyijykynäpiirustuksen tekeminen vaatii kynäotteen hallitsemista sekä hienomotorisia taitoja, kun taas ison seinämaalauksen tekeminen
vaatii suurien liikeratojen hallintaa. Kuvataiteellinen toiminta mahdollistaa myös moniaistisen
havainnoinnin harjoittelemisen ja aistitoimintojen kehittämisen. (Rusanen ym. 2014, 40-41.)
Psyykkisellä tasolla kuvataidetoiminta tarjoaa keinon lapsen sisäisen maailman, mielikuvituksen ja tunteiden ilmaisemiselle. Lapsen ilmaisu auttaa häntä rakentamaan ja tekemään näkyväksi hänen omaa kehittyvää identiteettiään. Kuvataiteen kautta voidaan käsitellä vaikeitakin
kokemuksia ja tunteita, joita on vaikeaa ilmaista sanallisesti. (Rusanen ym. 2014, 42.)
Kuvataidetoiminta voi kehittää lapsen kognitiivisia taitoja muun muassa tarkkaavaisuuden
säätelyn ja ongelmanratkaisutaitojen harjoittelemisen kautta. Kokemusten, havaintojen ja
ilmiöiden hahmottaminen ja jäsentely kuvataiteen keinoin vaikuttaa lapsen kognitiiviseen kehitykseen monella tasolla. Kokemusten ja merkitysten kopioiminen suoraan todellisuudesta ei
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ole tarkoituksenmukaista, vaan lapsen omien havaintojen ja muistojen uudelleenjäsentely on
lapsen kehitykselle oleellista. Kokemuksiaan ilmaistessaan lapsi suunnittelee, tekee valintoja
ja järjestelee tietoa valitessaan menetelmiä ja toteutustapoja kuvataiteellisille tuotoksilleen.
Lapsen taide edustaa hänen maailmankuvaansa ja sitä, minkä lapsi kokee merkitykselliseksi.
(Rusanen ym. 2014, 42.)
Kuvataidetoiminta tarjoaa mahdollisuuden vuorovaikutustaitojen ja toisten kuuntelemisen
harjoittelemiseen. Ryhmä- ja parityöskentelyssä lapset harjoittelevat sosiaalisia taitojaan toiminnan lomassa. Tärkeää on myös tarkastella omia, yhteisiä sekä toisten töitä vuorovaikutuksessa ryhmän kesken. Turvallisessa ryhmässä lapsi motivoituu noudattamaan yhteisiä sääntöjä
ja voi saavuttaa osallisuuden kokemuksia. Kuvataide toimii myös kommunikaatiovälineenä,
jonka avulla on mahdollista edistää ryhmän keskinäistä vuorovaikutusta. (Rusanen ym. 2014,
17, 43.)
5.2.3

Laadukkaan kuvataidetoiminnan edellytykset

Kuvataidetoiminnassa keskeisessä roolissa ovat materiaalit. Lapset osaavat käyttää leikkiessään leluja myös alkuperäisestä tarkoituksestaan poiketen, mutta taiteellisten materiaalien
avulla lasten luovuuden käyttö mahdollistuu vielä laajemmin, kuin lelujen kanssa. Luovuutta
esiin houkuttelevia materiaaleja ovat niin erilaiset kierrätysmateriaalit ja muihin tarkoituksiin
valmistetut tarvikkeet kuin laadukas taiteilijan välineistö. Materiaalien valinta vaikuttaa lopputuloksen lisäksi siihen, millainen kuvataidetoiminnan prosessi on tekijänsä näkökulmasta.
Sekä vieraat että tutut taidemateriaalit kiinnostavat lasta, ja tarjoavat uudenlaisia esteettisiä
kokemuksia arjesta poiketen. (Pääjoki 2016, 116.)
Kuvataidekasvatuksessa luovuuden kehittämistä voidaan edistää tukemalla asenteita ja prosessia, sen sijaan että huomio kiinnitettäisiin ainoastaan työskentelyn lopputulokseen. Lapsen
innostumista tulee tukea ja mielikuvitusta ruokkia, sillä mielikuvat ovat tärkeässä osassa kuvallisessa työskentelyssä. (Rusanen 2009, 49.) Työskentelylle on hyvä varata aikaa ja lasten
toimintaa ei tule kahlita liikaa tiukoilla määräyksillä. Jos lähtökohtana on, että työn lopputulosta tullaan arvioimaan tai vertaamaan muihin, alkaa työskentelylle ja luovuudelle kertyä esteitä. Työskentelyn tulee olla tarpeeksi vapaata, jotta se kannustaa luovuuteen ja antaa mahdollisuuden lapsen itseilmaisuun. (Uusikylä 2001, 18-22.)
Aikuisen on tärkeää huomioida ja reagoida lapsen kuvallisen toiminnan kautta ilmaisemiin
tunteisiin ja kokemuksiin. Aikuinen tukee lasta pettymysten sietämisessä ja tunteiden säätelyssä. Aikuisen on tärkeää reagoida empaattisesti ja johdonmukaisesti lapsen ilmaisemiin tunteisiin, jotta lapsen turvallisuuden tunne säilyy ja vahvistuu. (Rusanen ym. 2014, 42.)
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6

Suunnittelu

Tämä opinnäytetyö on muodoltaan toiminnallinen opinnäytetyö. Toiminnallisen opinnäytetyön
tarkoituksena on tuottaa jonkinlainen toiminnallinen tuotos, joka on työelämälähtöinen ja linkittyy alan keskeisiin tietoihin ja taitoihin, sekä vahvistaa opinnäytetyön tekijöiden ammatillista osaamista (Vilkka & Airaksinen 2003, 9-10). Lapsilähtöisen ja työpaikan tarpeisiin vastaavan toiminnan suunnittelu ja toteutus tuli opintojen aikana meille tutuksi erilaisten projektien muodossa. Toiminnallisen opinnäytetyön valitseminen tuntui meille molemmille luontevalta ja kiinnostavalta, koska se mahdollisti käytännönläheisen työskentelyn ja luovan toiminnan linkittämisen kehittämistyöhön.
Suunnitteluprosessimme lähti käyntiin yhteisten kiinnostuksen kohteidemme pohjalta. Suoritimme molemmat lastentarhanopettajan kelpoisuuteen johtavia opintoja osana sosionomiopintojamme, joten päädyimme tekemään toiminnallista opinnäytetyötä päiväkotiympäristössä. Molempia kiinnosti myös luovien toimintojen käyttö ja tukea tarvitsevien lasten kanssa
toimiminen. Halusimme tehdä opinnäytetyömme näiden meitä kiinnostavien raamien puitteissa, joten aloimme syksyllä 2017 etsimään yhteistyökumppaniksemme päiväkotia, josta löytyy integroituja erityisryhmiä. Kun löysimme päiväkodin, joka oli halukas yhteistyöhön kanssamme, lähdimme tarkentamaan aihettamme yhdessä päiväkodin yhteyshenkilöiden kanssa.
Yhteyshenkilöinä toimi yksi päiväkodin lastentarhanopettajista sekä erityislastentarhanopettaja.
6.1

Suunnitteluprosessi

Pidimme ensimmäisen yhteisen palaverin yhteistyöryhmämme opettajien kanssa tammikuussa
2018. Heidän mukaansa ryhmän yksilöiden haasteet ja tuen tarpeet olivat aiheuttaneet ryhmässä levottomuutta sekä hankaluutta lasten välisessä yhteistyössä, mikä näkyi ohjatun toiminnan lisäksi esimerkiksi leikkien sujuvuudessa. Tutustuimme myös yhteisöllisen esikoulun
käsitteeseen, kun selvisi että erityisesti esikoululaisten muodostaman ryhmän toiminnassa on
ollut haasteita. Päätimme keskusteluidemme perusteella yhdessä, että toteutamme toimintamme esiopetusryhmälle. Yhteisöllisyyden vahvistamiseen koettiin tarvetta, ja oma kiinnostuksemme ja osaamisemme luovista menetelmistä ohjasi valitsemaan toimintamenetelmiksi
luovat menetelmät. Alkuperäinen suunnitelmamme oli hyödyntää tuokioissa musiikkia, kuvataidetta, draamaa sekä liikuntaa ja tanssia esimerkiksi keskittyen yhteen menetelmään yhdellä toimintakerralla. Myöhemmin rajasimme luovat toiminnat kuitenkin vain musiikin ja kuvataiteen menetelmiin ohjaavan opettajamme ehdotuksesta, jotta toimintamme pysyisi selkeänä. Sen sijaan, että toiminta tarjoaisi vain pintaraapaisun useasta menetelmästä, ehtisimme syventyä toiminnan aikana tarkemmin näihin kahteen menetelmään. Koimme musiikin
ja kuvataiteen toimivina menetelminä juuri yhteisöllisyyden teeman kannalta, ja olimme molemmat myös opintojemme aikana syventyneet erityisesti musiikin ja kuvataiteen pedagogiseen ja terapeuttiseen käyttöön.
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Ennen toiminnan alkua pidimme päiväkodilla kolme yhteistä suunnittelupalaveria. Sovimme
yhdessä toiminnan aikatauluista sekä muista toiminnan raameista, kuten tilojen käytöstä,
sekä kuuntelimme päiväkodin työntekijöiden toiveita toimintaamme kohtaan. Tuokioiden sisällön suunnitteluun saimme vapaat kädet, emmekä saaneet siihen päiväkodin työntekijöiltä
juurikaan lisäysehdotuksia tai tukea. Koimme riittäväksi ohjaukseksi työelämäkumppanin puolelta sen, että kerroimme avoimesti päiväkodin edustajille suunnittelun etenemisestä, pyysimme palautetta alustavista suunnitelmista, ja saimme niille hyväksynnän. Päiväkodin vastuulla oli materiaalien hankkiminen toimintaa varten. Toimitimme päiväkodille listan tarvitsemistamme tarvikkeista hyvissä ajoin ennen ensimmäistä ohjauskertaa.
Tavoitteidemme pohjalta rakensimme tarkoituksenmukaisen toimintakokonaisuuden, valitsimme toiminnassa käytetyt menetelmät sekä asetimme lisäksi jokaiselle toimintakerralle
kertakohtaiset tavoitteet. Yhdessä päiväkodin yhteyshenkilöiden kanssa keksimme toimintakokonaisuudellemme myös nimen, Apinan apurit. Pääperiaatteena koko toimintamme läpi toimi
yhdessä toimiminen taidetoiminnan äärellä. Yhdessä toimimisen opettelu ohjatussa toiminnassa ja leikissä auttavat lapsia opettelemaan sosiaalisia taitoja sekä tavoitteiden asettamista
niin itselleen kuin yhteiselle toiminnalle. Lapsilla on mahdollisuus saada kokemus ryhmän ja
yhteisön jäsenyydestä, kun heitä kuunnellaan ja he oppivat ottamaan muut huomioon. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 16.)
6.1.1

Toimintakertojen rakenne

Toimintamme koostui neljästä toimintakerrasta, jotka toteutettiin vuoropäivinä kahtia jaetulle esikouluryhmälle. Selkeyttääksemme toiminnan kuvausta kutsumme tässä opinnäytetyössä näitä puolikkaille ryhmille pidettyjä tuokioita ohjauskerroiksi ja neljää samansisältöistä
kertaa toimintakerroiksi. Esikoulusta vastaavat työntekijät jakoivat lapset kahteen ryhmään.
Toisessa ryhmässä, josta käytämme tässä opinnäytetyössä nimitystä ryhmä A, oli kahdeksan
lasta, ja toisessa, ryhmässä B, oli yhdeksän lasta. Päätimme yhdessä päiväkodin kanssa, että
vastuu ryhmien jakamisesta on työntekijöillä, jotka tuntevat lapsiryhmän, lasten henkilökohtaiset erityistarpeet ja lasten väliset suhteet. Näin pienryhmistä saatiin pedagogisesti perustellut ja toiminnan toteutuksen sujuvuuden suhteen toimivat. Lapsille voi olla vaikeaa toimia
ja keskittyä isossa ryhmässä hälinän keskellä, ja pienryhmätoiminta onkin optimaalinen sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutuksen kehittymisen kannalta. Pienryhmä tarjoaa myös parempia mahdollisuuksia lasten osallisuuteen (Alijoki & Pihlaja 2016, 273.)
Tuokioidemme tarinaa johdatti eteenpäin apinapehmolelu, jolle lapset saivat antaa nimen.
Halusimme valita toimintamme päähenkilöksi laumaeläimen, jotta sen kautta olisi luontevaa
käsitellä opinnäytetyöhömme liittyviä teemoja. Meidän tuokioidemme apina oli eksynyt laumastaan ja lisäksi lyönyt päänsä menettäen muistinsa, minkä vuoksi hän tarvitsi lasten apua
löytääkseen takaisin kotiin laumansa luo. Päähenkilönä esiintyvän apinan tarkoituksena oli
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vangita ja pitää yllä lasten mielenkiintoa, nivoa toimintakertoja yhteen yhdeksi kokonaisuudeksi sekä olla apuna erilaisten ystävyyteen ja ryhmään liittyvien teemojen tutkiskelussa. Jokaisella toimintakerralla mukana ollut apinapehmolelu oli tarinan eteenpäin kuljettamisen lisäksi merkitsemässä lapsille Apinan apurit-tuokioiden alkua, ja toimimassa visuaalisena merkkinä siitä myös suomea huonommin ymmärtäville lapsille. Tarkoituksena oli luoda jonkinlainen
tunneside apinan ja lasten välille, ja herättää lapsissa auttamisen halu ja yhteinen vastuu apinan saattamisesta kotiin yhteisen satumaailman luomisen avulla. Jaettu leikki tai fantasia
luovassa toiminnassa innostaa lapsia yhteiseen toimintaan, voi vapauttaa arjen rooleista ja
mahdollistaa mielihyvän kokemisen ja heittäytymisen ilman pelkoa itsensä nolaamisesta tai
haavoittuvaisuutensa näyttämisestä (Ruokonen 2016, 135-136). Olimme molemmat käyttäneet
vastaavanlaista keinoa toiminnan tukena myös aiemmissa ohjaamissamme toimintakokonaisuuksissa, ja todenneet tarinallisuuden ja fiktiivisen päähenkilön mukaan ottamisen toimivaksi. Siitä syystä päätimme luoda myös opinnäytetyömme toimintakokonaisuuteen tarinan ja
esitellä lapsille tarinan päähenkilön, apinan.
Ennen toiminnan alkua pääsimme tutustumaan toimintaan osallistuvien lasten tietoihin, jotta
pystyimme tutustumaan tuen tarpeisiin syvemmin. Keskustelimme tukea tarvitsevista lapsista
päiväkodin työntekijöiden kanssa, ja pääsimme lukemaan lasten henkilökohtaisia varhaiskasvatussuunnitelmia, sekä niihin liitettyjä dokumentteja, muun muassa lausuntoja tuen tarpeista. Lasten tietoihin syventymisen jälkeen päätimme lisätä toimintaamme enemmän kuvien käyttöä toiminnan tueksi. Laulujen ja lorujen kuvittaminen toistuvissa toiminnoissa on
kannattavaa. Kun kuvia käytetään kerronnan tukena, on asioiden palauttaminen myöhemmin
mieleen kuvien avulla helpompaa. Kun aikuinen mallintaa kuvien käyttöä niistä muodostuu
lapselle luonnollinen tapa viestiä. Laminoidut kuvat, joita voi siirrellä ja järjestellä eri tavoin
auttavat lasta kommunikoimaan omaehtoisesti. Kun kuvat ovat helposti saatavilla, on lapsen
helppo valita sopiva kuva kommunikointinsa tueksi. (Merikoski 2011, 122-124.) Ihmiselle on
myös luonnollista kommunikoida osoittamalla kuvaa tai suoraan tarkoittamaansa asiaa. Kuvien
avulla voidaan tehokkaasti ilmaista eri viestejä ja kuvia voidaan käyttää esimerkiksi tilan hahmottamiseen tai esineiden nimeämiseen. (Huuhtanen 2011, 58.)
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Kuva 1: Toimintaa tukevia kuvia
Tuokioiden rakenne pysyi samanlaisena, mutta toiminnan sisältö oli erilainen jokaisella kerralla. Toistot ja asioiden kertaaminen tuottavat lapselle onnistumisen kokemuksia, minkä lisäksi tutun kertaaminen on lapselle mieluisaa (Lindberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 95-96).
Toimintakerrat alkoivat yhteisellä alkulorulla, jonka jälkeen siirryttiin itse toimintaan. Muokkasimme meistä toiselle entuudestaan tutusta apinalorusta toimintaan sopivan version sekä
toimintakertojen alkuun, että loppuun. Etsimme toimintaa tukevat kuvat papunet.fi sivuston
kuvatyökalun avulla, ja tulostimme ne. Kuvien tarkoituksena oli havainnollistaa toimintakertojen osia ja auttaa lapsia toiminnan rakenteen hahmottamisessa. Myös alku- ja loppuloruun
etsimme niiden sanoja vastaavat kuvat loruttelun tueksi. Toiminnan jälkeen lopetimme tuokiot yhteisesti loppulorun avulla sekä keräsimme palautetta tuokioista lapsilta. Webster-Strattonin (2011, 47) mukaan tämänkaltaiset selkeät ja ennustettavissa olevat rutiinit auttavat ehkäisemään käyttäytymisongelmia, kun taas epävarmuus rutiineista saattaa johtaa niihin. Kun
lapsi tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu ovat siirtymätilanteet aktiviteetista toiseen usein helpompia.
6.1.2

Tuokioiden työnjako

Koska toteutimme opinnäytetyön parin kanssa, oli meidän mietittävä ohjaajien välistä työnjakoa kirjallisen työn lisäksi toimintakertojen kohdalla. Mietimme aluksi ratkaisua, jossa jommallakummalla ohjaajista olisi päävastuu yhden kerran ohjaamisesta. Tällöin vastuu ohjaamisesta vaihtuisi niin, että molemmat pääsisivät vetovastuuseen saman toiminnan ohjaamisesta.
Koska yhteistyömme oli aiemmissa projekteissa ollut sujuvaa, päädyimme lopulta jakamaan
jokaisen toimintakertamme niin, että ohjausvastuuta vaihdetaan muutaman harjoitteen vä-
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lein luontevissa ennalta mietityissä kohdissa. Vastuun jakaminen näin tuntui meistä luontevalta ja turvalliselta, sillä molempien ollessa aktiivisessa ohjaajan roolissa jokaisella kerralla
saimme toisiltamme tukea tuokioiden muuttuvissa ja haastavissa tilanteissa. Huolehdimme
vastuunjaon tasapuolisuudesta ja siitä, että jokaisella kerralla toistuvien osuuksien, kuten
alku- ja loppulorun sekä palautteen keruun ohjaaminen tulisi molemmille yhtäläisen tutuksi.
Lasten turvallisuudentunteen lisäämiseksi jokaisella kerralla toiminnassa oli mukana myös ryhmälle tuttu aikuinen seuraamassa toimintaa. Lapsen luottamussuhde aikuiseen vahvistuu, kun
aikuinen on lapsen saatavilla niin hyvissä kuin huonoissa hetkissä. Kun aikuinen on rakentanut
vastuullaan olevaan lapseen turvallisen, myötätuntoisen ja lämpimän vuorovaikutussuhteen
mahdollisten ristiriitatilanteiden selvittely helpottuu huomattavasti. Aikuisella tulee myös
olla riittävästi taitoa vastata lapsen tarpeisiin ja viesteihin oikein. Päiväkodin vaihtuvat ryhmätilanteet eivät aina mahdollista yllättäviin tilanteisiin varautumista etukäteen. (Viinikka &
Viljanen 2017, 6-7.) Lapsille tutun työntekijän läsnäolo toi turvaa uuden toiminnan aikana.
Yllättävien tilanteiden sattuessa paikalla oli työntekijä, joka tuntee lapset ja tietää, miten
heidän kanssa tulee sellaisissa tilanteissa toimia.
6.1.3

Suunnitelma käytettävistä menetelmistä

Halusimme sisällyttää tuokioihimme monipuolisesti erilaisia musiikkitoiminnan sekä kuvataiteellisen toiminnan elementtejä. Niin musiikin kuin kuvataiteen menetelmät valikoituivat toiminnan kertakohtaisten tavoitteiden ja opinnäytetyön aiheen sekä tavoitteiden perusteella.
Pidimme tärkeänä, että käyttämämme menetelmät mahdollistivat toiminnan yhdessä koko
ryhmän kanssa, ja että tarvittaessa oli mahdollista jakautua pienempiin ryhmiin myös toiminnan sisällä. Menetelmät valikoituivat myös sen perusteella, että niiden avulla voidaan harjoitella monipuolisesti vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Toisten kuunteleminen, oman vuoron
odottaminen, käytettävissä olevien materiaalien jakaminen ja mahdollisuus lapsen omaan ilmaisuun nousivatkin avainasemaan menetelmiä valitessa.
Menetelmiä valitessamme kiinnitimme tavoitteisiin vastaamisen lisäksi huomiota siihen, että
musiikkiharjoitteet sisältäisivät sekä musiikin kuuntelemista, soittamista sekä musiikin luomista. Kuvataiteellisen toiminnan kohdalla valitsimme harjoitteet niin, että niiden avulla
päästäisiin tutustumaan monipuolisiin materiaaleihin sekä erilaisiin työskentelytapoihin niin
itsenäisesti kuin myös ryhmässä. Toiminnassa käytettäviksi keskeisiksi musiikin menetelmiksi
valitsimme musiikkitarinan, äänimaiseman, orkesterin, musiikin kuuntelun ja musiikin tahtiin
liikkumisen lämmittelyn muodossa. Kuvataidetoiminnan keskeisimmiksi menetelmiksi valitsimme yhteisömaalauksen yhdistettynä musiikkimaalaukseen, luonteenpiirteiden pohjalta toteutettavan askartelun ja yhteiselle paperille piirtämisen.
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6.2

Arviointimenetelmät

Arvioimme toiminnan tavoitteiden täyttymistä sekä omien havaintojemme, että lasten sekä
päiväkodin työntekijöiden palautteen perusteella. Arvioinnin apuna käytimme arviointikysymyksiä, jotka muotoilimme toiminnan tavoitteiden perusteella. Muotoilimme arviointikysymyksiä niin toiminnan tavoitteiden kuin henkilökohtaisten oppimistavoitteidemme perusteella. Pyrimme avoimiin kysymyksiin, joiden tuottamat vastaukset antavat mahdollisimman
selkeää tietoa tavoitteen toteutumisesta.
TAVOITE
Yhteisöllisyyden vahvistaminen

Onnistumisen kokemusten
ja yhteisten elämyksien
tuottaminen ryhmälle
TOIMINTA

AMMATILLINEN
KEHITYS

Uusien musiikin ja kuvataiteen menetelmien esitteleminen päiväkodin
työntekijöille
Janan tutkiminen lapsille
soveltuvana palautemuotona
Tutustuminen tukea tarvitsevien lasten kanssa
työskentelyyn
Musiikin ja kuvataiteen
ohjaajuuden kehittäminen
Opinnäytetyöprosessin läpivieminen sujuvassa yhteistyössä työparin ja päiväkodin kanssa

ARVIOINTIKYSYMYS
Näkyikö toimintakertojen välillä kehitystä lasten
yhteis- ja ryhmätyötaidoissa ja halukkuudessa toimia ryhmässä? Näkyykö muutoksia leikkien sujuvuudessa tai ryhmän ilmapiirissä? Ilmeneekö ryhmän keskuudessa me-muotoista puhetta?
Kokivatko lapset onnistumisen kokemuksia? Kokivatko lapset toiminnan mielekkääksi? Ilmaisevatko
lapset positiivisia tunteita toiminnan aikana ja sen
jälkeen?
Saiko henkilökunta uusia menetelmävinkkejä? Kokeeko henkilökunta menetelmät käyttökelpoisiksi
ja helposti sovellettaviksi?
Oliko lasten vastauksissa havaittavissa ryhmäpaineen vaikutusta? Asettuivatko lapset janalle toistuvasti tiettyjen toimintamallien mukaisesti? Vastasiko lasten antama suullinen palaute heidän valitsemaansa paikkaa janalla?
Koetko oppineesi uutta tukea tarvitsevien lasten
kanssa toimimisesta?
Koetko kehittyneesi musiikin ja kuvataiteen ohjaajana? Kasvoiko itsevarmuutesi taidetoiminnan ohjaamisen suhteen? Käytitkö itsellesi uusia menetelmiä toiminnassa?
Millaisina koit opinnäytetyöprosessin eri vaiheet?
Oletko tyytyväinen prosessiin kokonaisuutena ja
lopputulokseen? Miten yhteistyö työparin ja päiväkodin kanssa sujui oman kokemuksesi mukaan?

Taulukko 1: Tavoitteet ja arviointikysymykset
6.2.1

Havainnointi

Toiminnan arvioinnissa keskeisenä menetelmänä käytimme havainnointia. Havainnointi on
hyvä apuväline tilanteiden ja käyttäytymisen ymmärrettävään tulkitsemiseen. Havainnointia
voidaan toteuttaa niin järjestetyissä kuin tutkittavan kohteen arjen tavallisissa tilanteissa.
Menetelmänä havainnointi mahdollistaa muuttuvien tilanteiden tutkimisen ja kokonaisuuden
tarkastelun. (Törrönen 1999, 221.) Havainnoimme toiminnan aikana toisiamme ja tapaamme
toimia erilaisissa ohjaustilanteissa sekä toimintaan osallistuvia lapsia ja heidän tapaansa toimia eri tilanteissa. Dokumentoimme toimintaa valokuvaamalla toiminnan aikana syntyneitä
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tuotoksia sekä kirjaamalla ylös tapahtuneita tilanteita. Havainnoinnissa onkin tärkeää kiinnittää huomiota niin tutkimuskohteen jäseniin kuin toiminnan tuotoksiin. Esimerkiksi kuva-,
esine- ja tekstimateriaali on hyödyllistä aineistoa havainnoinnin kannalta siinä missä tutkimuskohteen kuuntelu ja katselu. Havaintoja voidaan tehdä esimerkiksi erilaisista tilanteista
ja tapahtumista sekä ihmisten käyttäytymisestä, eleistä ja puheesta. (Vilkka 2006, 21-22.)
Varhaiskasvatuksessa tiedonhankinta tapahtuu usein vapaamuotoisen havainnoinnin pohjalta.
Ennen havainnointia tulee kuitenkin päättää, mitä havainnoidaan, missä, miten ja miksi. Havainnointia tehdessä voi keskustella suoraan lapsen kanssa myös toiminnan havainnoinnin lisäksi. Näin saadaan tarkempi käsitys lapsen ajatuksista ja tunteista. Havainnoinnin avulla voidaan kerätä tietoa muun muassa lapsen vahvuuksista, toimintatavoista, taidoista, kiinnostuksen kohteista ja ihmissuhteista. Havaintoja tehdessä on tärkeää huomioida, että tuloksia saa
helpommin, jos havainnoitava osa-alue on konkreettinen. Lasta havainnoidessa tulee myös
huomioida lapsen toiminnan tilannesidonnaisuus ja lapsen tunnetilan vaikutus lapsen käyttäytymiseen. Esimerkiksi toimintaympäristö, läsnä olevat aikuiset, ulkopuoliset häiriötekijät ja
ennen havainnointia tapahtuneet asiat vaikuttavat lapsen toimintaan. (Koivunen & Lehtinen
2015, 33-37.)
6.2.2

Palaute työntekijöiltä

Toimintaa seuranneilta työntekijöiltä kerättiin kirjallista palautetta jokaisen ohjauskerran
päätteeksi palautelomakkeen (Liite 1) avulla. Palautelomakkeessa pyydettiin palautetta ohjaajuudesta, toiminnan sisällöistä ja käyttämistämme menetelmistä. Palautetta kerättiin sekä
numeerisesti Likert-asteikolla, että avoimin kysymyksin. Likert-asteikon avulla voidaan helposti saada tietoa vastaajien mielipiteistä ja asenteista kysyttävään asiaan liittyen. Likert-asteikossa numeerinen asteikko on yhdestä viiteen. (Muuttujien ominaisuudet 2007.) Asteikon
numeroiden merkitykset on selitetty palautelomakkeen alussa.
Kyselylomakkeet suunnitellaan aina vastaajan näkökulmasta ja kysymykset kirjoitetaan heille
ymmärrettävällä kielellä. Kysymykset tulee asetella niin, että niiden vastaukset tuottavat tietoa oikeassa muodossa vastaten tutkimuksen tavoitteisiin. (Vilkka & Airaksinen 2003, 59-61.)
Lomakkeessa olevien kysymysten tulee olla riittävän tarkkoja ja avoimia kysymyksiä tulee
käyttää silloin, kun se on perusteltua. Liian tarkkojen kysymysten avulla saatava tieto ei välttämättä vastaa totuutta, jos vastausvaihtoehdot ovat liian tiukat. (Kyselylomakkeen laatiminen 2010.) Koimme Likert-asteikon ja avointen kysymysten käytön sopivaksi, sillä tarkoituksena oli kerätä monipuolista palautetta toteutetusta toiminnasta ja saada tietoa tavoitteidemme arviointia varten. Avoimet kysymykset antoivat toimintaa seuranneille työntekijöille mahdollisuuden sanallistaa tarkemmin toiminnan hyvät puolet ja kehityskohteet. Numeerisen palautteen avulla eri toimintakertojen suunnitelmia ja menetelmällisiä sisältöjä voidaan vertailla keskenään. Myös samansisältöisten toimintakertojen kahdesta toteutuksesta ja
niiden välisestä erosta saadaan aineistoa ohjaajuuden arviointiin numeerisen palautteen
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kautta. Suullista palautetta keräsimme mahdollisuuksien mukaan jokaisen ohjauskerran lopussa. Tämän lisäksi pidimme toiminnan päätyttyä esikouluopettajien kanssa palautekeskustelun koskien toimintakertojen muodostamaa kokonaisuutta.
6.2.3

Palaute lapsilta

Lapsilta keräsimme palautetta jokaisesta ohjauskerrasta erikseen tuokioiden päätteeksi. Palautetta keräsimme toiminnallisesti janan avulla, johon lapset saivat asettua toiminnan tuottaman tunnetilan mukaisesti. Janaa olivat havainnollistamassa tunteita kuvaavat hymynaamat. Toiseen päähän janaa oli sijoitettu vihreä hymyilevä naama, ja toisessa ääripäässä oli
punainen surullinen naama. Keskellä janaa oli kolmas hymynaama, joka oli väriltään keltainen
ja ilmeeltään neutraali. Paikkansa valittuaan lapset saivat antaa myös tarkempaa suullista palautetta siitä, miksi he ovat valinneet juuri tämän paikan. Sen lisäksi hahmotimme toimintakerran tavoitteiden täyttymistä lasten näkökulmasta kysymällä mikä ohjauskerrassa oli hauskinta, ja mikä taas tylsintä. Kirjasimme ylös sekä lasten sijoittumisen janalla, että suullisen
palautteen.
Janan avulla kerättävän palautteen avulla tarjosimme lapsille mahdollisuuden harjoitella
oman mielipiteen ilmaisemista, joka on tärkeä taito lapsen osallisuuden kannalta. Lasten
osallistaminen oman toiminnan arviointiin on tärkeää. Kun lapsi saa ilmaista omat mielipiteensä, tunteensa, päätelmänsä ja havaintonsa, lapsi oppii aktiiviseksi toimijaksi, joka osaa
puhua ja kuunnella erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Lasta tulee rohkaista ja ohjata tuomaan omat ajatuksensa ja mielipiteensä esille, sillä näin tuetaan lapsen kasvua vastuuntuntoiseksi yhteisön jäseneksi. Samalla vahvistetaan lapsen aktiivista toimijuutta omassa oppimisprosessissaan. Lasten kuuleminen on myös yksi laadukkaan varhaiskasvatuksen osatekijöistä. Yhteiskunnallisesti tarkasteltuna lapsella on YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen kirjattu oikeus osallistua itseään koskevien asioiden päättämiseen kehitystasonsa ja ikänsä mukaisella tavalla. Tämä oikeus ohjaa kasvattajia toteuttamaan sellaista toimintaa, joka antaa
lapsen äänelle mahdollisuuden tulla kuuluviin. Lapsen kuulemisen kautta voidaan tutustua
lapsen maailmaan ja ajatteluun, mikä mahdollistaa toiminnan tarkastelemisen kuin ulkopuolisen silmin. Lapsen kuulemiselle on myös pedagogisia perusteita. Lapsen yksilöllinen huomiointi mahdollistaa toiminnan suunnittelun lapsilähtöisesti niin, että jokaiselle lapselle voidaan
tarjota sopivan haasteellista toimintaa, joka tukee lapsen oppimista lähikehityksen vyöhykkeellä. (Heikka, Hujala & Turja 2009, 81-84.)
Pohdimme, saadaanko janan avulla aikaan todenmukaista palautetta, jos vastaaminen tapahtuu koko ryhmän ollessa paikalla, vai tarvitaanko todenmukaiseen palautteeseen yksityisempi
tilanne lapsen kanssa. Myös valitsemaamme palautteenantomenetelmää olemme tarkastelleet
kriittiseen sävyyn. Mikäli janalla sijoittumisen ohjetta ei ymmärretä oikein, tuottaa jana vääristynyttä aineistoa lasten mielipiteistä. Pyrimme ottamaan tämän huomioon tulkitessamme
lasten antamaa palautetta janalla. Lisäksi otimme janan ulottuvuudet käyttöön vaiheittain
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niin, että ensimmäisellä toimintakerralla ohjeistimme lapset sijoittumaan jonkin kolmesta hymiöstä kohdalle, ja seuraavalla kerralla toimme esiin mahdollisuuden sijoittua vapaasti janalla hymiökuvien väliin sinne, mikä tuntuu itsestä parhaalta. Joka kerta ohjeistaessamme palautejanaa mainitsimme myös, että tarkoituksena on miettiä mikä olisi juuri itselle sopiva
paikka janalla, eikä seurata kaveria samalle kohdalle.
6.2.4

Oman ohjaajuuden arviointi

Arvioimme henkilökohtaisten tavoitteiden täyttymistä opinnäytetyöpäiväkirjan, omien havaintojen ja itsearvioinnin sekä päiväkodin työntekijöiltä ja työparilta saadun palautteen kautta.
Käytimme vertais- ja itsearvioinnissa apunamme tavoitteiden pohjalta muotoiltuja arviointikysymyksiä. Jokaisen ohjauskerran jälkeen pidimme työparin kanssa arviointikeskustelun toiminnasta.
Vertaisarvioinnissa käytimme tukenamme “start-stop-continue”-arviointitekniikkaa, jotta vertaispalautteen antaminen olisi johdonmukaista ja monipuolista. Tekniikka on yleisimmin ollut
käytössä esimerkiksi opettajien keinona saada palautetta oppilailtaan, mutta koimme sen olevan sovellettavissa myös opinnäytetyömme vertaisarviointiin. ”Start-stop-continue” –tekniikan
ajatuksena on sisällyttää palautteeseen ensin parannusehdotuksia, eli asioita joita tulisi aloittaa tekemään (start). Seuraavaksi palautteessa käsitellään asioita, joita tulisi ehkä muuttaa
tai lopettaa tekemästä (stop). Lopuksi annetaan positiivista palautetta siitä, mitä toiminnassa
tulisi jatkaa samaan malliin (continue). (Boston University Center for Teaching and Learning.)
Koimme molemmat etenkin negatiivisen palautteen antamisen haastavana, ja siksi päätimme
käyttää strukturoitua mallia vertaispalautteen antamisessa.
Opinnäytetyöpäiväkirja auttaa opinnäytetyön tekijää jäsentämään ja muistamaan opinnäytetyöprosessin kokonaisuutta. Se voi olla kirjallisessa tai kuvallisessa muodossa oleva henkilökohtainen muistio opinnäytetyön vaiheista ja prosessin aikana koetusta. Päiväkirja auttaa
opinnäytetyön tekijää muistamaan asioita koko pitkän prosessin varrelta, ja jäsentämään
opinnäytetyöraportin tekstiä toiminnallisesta tuotoksesta. Opinnäytetyöpäiväkirjaan kirjataan
aiheeseen liittyvää ideointia ja pohdintaa, sekä kirjallisuutta ja artikkeleita joita aiheesta on
löytynyt. On tärkeää kirjata kaikki aiheen ja tavoitteiden muutosvaiheet opinnäytetyöpäiväkirjaan, jotta koko muutosprosessi saadaan näkyväksi lopullisessa opinnäytetyössä. Johdonmukainen päiväkirjan käyttö tukee työhön liittyvien ajatusten prosessia ja näin ollen myös lopullisen opinnäytetyön selkeyttä. (Vilkka & Airaksinen 2003, 19-22.) Kirjasimme opinnäytetyöpäiväkirjoihimme ajatuksia opinnäytetyöstä tasaisin väliajoin heti suunnitteluvaiheesta lähtien.
Toimintakertojen tapahtumien ja suunnittelun ja analyysin vaiheiden lisäksi kirjasimme ylös
prosessin aikana läpi käytyjä hankaluuksia, tunnetiloja ja oivalluksia vapaaseen päiväkirjanomaiseen muotoon.
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7
7.1

Toiminnan kuvaus
Ensimmäinen toimintakerta

Ensimmäisellä toimintakerralla käsittelimme lasten kanssa toimintaamme eteenpäin johdattavan päähenkilön, eli apinan, tarinaa. Tavoitteina ensimmäiselle toimintakerralle oli tarjota
lapsille onnistumisen kokemuksia ja rohkaista heitä yhteistyöhön, sekä tutustua ryhmään ja
kartoittaa lasten odotuksia ja toiveita tulevaan toimintaan liittyen. Menetelminä hyödynsimme musiikkitarinaa ja äänimaisemien tekoa. Ensimmäiselle A-ryhmän ohjauskerralle saapui
paikalle kahdeksan lasta ja kolme työntekijää. B-ryhmän ohjauskerralla taas paikalla oli yhdeksän lasta ja kaksi työntekijää. Toimimme päiväkodin erään ryhmän leikkitilassa, jossa
myös päiväunet nukutaan.
Aloitimme ensimmäisen toimintakerran esittäytymällä ensin itse, ja kertomalla, että olemme
tulleet ohjaamaan Apinan apurit-toimintatuokioita päiväkodin esikoululaisille. Tämän jälkeen
pyysimme lasten apua ja esittelimme apinan, sekä hänen ongelmansa. Eksynyt ja pelokas
apina sai ensin kiertää jokaisen piirissä istujan sylissä, ja kuulla samalla jokaisen lapsen ja
työntekijän nimen. Apinan ja tarinallisuuden kautta pyrittiin siis heti esittäytymisestä lähtien
tekemään toiminnasta helposti lähestyttävää ja mielenkiintoa herättävää. Esittäytymiskierroksen päätteeksi kävimme kuvien avulla läpi toimintakerran rakenteen, ja esittelimme lapsille “hiljaisuuskirahvin” joka toimii tuokioidemme ajan hiljaisuutta merkitsevänä käsimerkkinä. Sen jälkeen siirryimme alkulorun opetteluun. Alkulorua rytmitimme yhdessä ohjaajan
johdolla lyömällä kädet ensin polviin ja sitten taputtamalla käsiä yhteen. Toinen ohjaajista
osoitti lorun aikana tukikuvia, ja toinen keskittyi rytmin ylläpitämiseen.
Musiikkitarinan avulla kävimme yhdessä läpi apinan muistikuvia hänen ystävistään ja kotipaikastaan. Musiikkitarinan valitsimme, sillä sen avulla saimme apinan tarinan käynnistettyä toiminnallisesti, mikä mahdollisti myös onnistumisen kokemusten muodostumisen helpolla ja yksinkertaisella tavalla. Olimme kirjoittaneet valmiiksi toimintaan sopivan tarinan apinan muistoista ja ystävistä. Tarinassa esiintyi kolme eläintä, joita vastasivat kolme soitinta; putkipenaali, triangeli ja marakassi. Lapset saivat vuorollaan valita mieleisensä soittimen. Kun jokin
eläin mainittiin tarinassa, ne lapset jotka olivat valinneet kyseistä eläintä vastaavan soittimen, saivat soittaa hetken aikaa. Mukanamme oli myös tarinassa esiintyvien eläinten kuvat,
joita näytimme eläinten esiintyessä tarinassa havainnollistaaksemme sitä, milloin soitinta saa
soittaa. Musiikkitarina toimi lämmittelynä tulevien äänimaisemien tekoon, ja tutustutti lapset
soittimiin.
Äänimaisemia varten ryhmä jaettiin kahtia. Äänimaisemien suunnittelua varten oli varattu
toinen tila, jotta pienryhmät saivat rauhan suunnitella ja harjoitella teostaan. Ensimmäinen
ryhmä suunnitteli äänimaiseman apinan kodista, ja toisen ryhmän tehtävänä oli luoda äänimaisema apinan kokemuksista eksyneenä Suomessa. Lopuksi äänimaisemat esitettiin vuoron

32

perään yhteisessä tilassa niin, että toinen ryhmä kuunteli toisen ryhmän esitystä istuen keskellä lattiaa rykelmässä silmät suljettuina. Äänimaiseman soittajat saivat liikkua tilassa kuuntelijoiden ympärillä, tai olla itselleen mieluisassa paikassa. Kun molemmat äänimaisemat oli
kuunneltu, keskustelimme yhdessä ryhmänä siitä, miltä maisemat kuulostivat; millaisia tunnelmia maisema synnytti, mitä ääniä maisemassa kuului, ja millaisia tunteita maisemaan
saattoi liittyä apinan näkökulmasta. Lopuksi opettelimme loppulorun, jonka olimme muokanneet alkulorun pohjalta toimintaamme sopivaksi. Loppulorun opettelun ja lausumisen jälkeen
siirryimme keräämään lapsilta palautetta toiminnasta.
Ryhmän A toteutus sujui rauhallisesti, joskin yksi lapsista oli huonolla tuulella jo tilaan tullessaan, ja pysyi samassa tunnetilassa koko toiminnan ajan. Kyseinen lapsi istui työntekijän sylissä lähes koko toiminnan ajan eikä juurikaan osallistunut toimintaan, mutta oli kuitenkin
läsnä tilassa tuokion ajan. B-ryhmän ohjauskerran tunnelma oli levottomampi, ja osalla lapsista oli hankaluuksia hiljentyä kuuntelemaan ohjeita. Alkulorun opettelu sujui nopeasti kummankin ryhmän kanssa ja lapset lähtivät toistamaan lorua ja siihen liittyvää rytmiä ohjaajan
perässä. Apinan nimeäminen aktivoi lapsia, ja molemmissa ryhmissä nimiehdotuksia tuli useampia. Ehdotetuista nimistä äänestettiin viittaamalla apinalle sopiva nimi. A-ryhmässä päätös
nimetä apina Loistoksi oli lähes yksimielinen. B-ryhmän monien vaihtoehtojen joukosta valittiin apinan nimeksi Tommi. Musiikkitarinan kanssa oli pieniä haasteita molempien ryhmien
kanssa. A-ryhmän kanssa soitinten jakamisen aikana kahdella lapsella oli hankaluuksia soittimen valinnassa, mutta työntekijöiden avustuksella he onnistuivat lopulta valitsemaan soittimet itselleen. Työntekijän sylissä istunut lapsi ei soittanut musiikkitarinan aikana ollenkaan.
Soitin oli kuitenkin hänen saatavillaan koko musiikkitarinan ajan. Lapset soittivat omalla vuorollaan oman eläimensä kohdalla, mutta toisinaan soittamisen aloittamiseen tai lopettamiseen oikealla hetkellä tarvittiin aikuisen kevyttä ohjausta. Ryhmässä B viimeisenä soittimen
valinnut lapsi ei saanut mieleistään soitinta eikä tästä syystä halunnut soittaa ollenkaan. Jäljelle jäänyt soitin kuitenkin jätettiin lapsen saataville ja hän osallistui kuuntelemalla musiikkitarinaa. Tarinan viimeisten lauseiden aikana kyseinen lapsi tarttui soittimeensa ja toimi
muun ryhmän mukana soittaen oikeissa kohdissa.
Äänimaisemia varten lapset jaettiin pienryhmiin niin, että joka toinen piirissä istuja kuului
“leijoniin” ja loput “seeproihin”. Pienryhmissä keskusteltiin ohjaajan johdolla siitä, millaisia
ääniä äänimaiseman tulisi sisältää. Ryhmässä A äänimaisemien suunnittelussa haasteellista oli
löytää yhdessä keksityille äänille sopivaa toteutustapaa. Myös lasten valitsemat mieluisat soittimet ohjasivat sitä, millaisia ääniä äänimaisemassa lopulta kuultiin. A-ryhmän pienryhmissä
lapset tekivät ääniä soittimilla, mutta eivät tuottaneet ääniä kehollaan. B-ryhmän ohjeistuksessa painotimme äänimaisemien kohdalla enemmän sitä, millä kaikilla tavoilla ääniä voi tuottaa. B-ryhmässä niin lapset kuin työntekijätkin tekivät molemmissa pienryhmissä ääniä kehoillaan soitinten lisäksi. Sekä A- että B-ryhmän kohdalla kuulluista äänimaisemista keskustellessa
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lapset eivät omaehtoisesti sanoittaneet musiikin herättämiä ajatuksia ja tunteita, vaan he nimesivät keskustelussa kuultuja soittimia. B-ryhmän ohjauskerralla korostimme aktiivisen
kuuntelemisen merkitystä harjoitusta ohjatessamme. Aikuiset johdattelivat lisäksi molemmissa ryhmissä keskustelua sanoittamalla äänimaiseman herättämiä mielikuvia ja tunteita,
minkä jälkeen myös lapsilta nousi muutama kommentti kuullun äänimaiseman tunnelmaan
liittyen.
Loppulorun opettelu sujui hyvin kummankin ryhmän kanssa. Alkulorusta tuttu rytmi löytyi
myös loppulorun yhteydessä. Ennen tilasta poistumista lapset halusivat vielä halata apinaa,
joten laitoimme apinan kiertämään piirissä. B-ryhmän lapsiryhmässä moni innostui esittämään, että apina löisi heitä moikkauskierroksen aikana, kun yksi lapsista oli näin tehnyt.
Emme puuttuneet tähän kovin tiukasti, vaan kehotimme sanallisesti kohtelemaan apinaa nätisti.
7.2

Toinen toimintakerta

Toisella toimintakerralla keskityimme apinan kotiin ja asuinpaikkaan. Oman luovuuden käyttöön rohkaiseminen ja lasten välisen yhteistyön vahvistaminen olivat toisen toimintakerran
tavoitteita, joihin pyrimme yhteisen tuotoksen tuottamisella hyödyntäen lasten omia ideoita.
Menetelmänä käytimme yhteisömaalausta hyödyntäen monipuolisesti erilaisia materiaaleja.
Käytimme maalaamiseen siveltimien sijasta kierrätys- ynnä muita materiaaleja, joita ei alun
perin ole tarkoitettu maalaamiseen, jotta ne rohkaisisivat lapsia käyttämään luovuuttaan ja
hylkäämään hetkeksi ennakkokäsityksensä itsestään maalareina. Tarkoituksena oli maalata
yhtenä ryhmänä isolle paperille maalaus, joka kuvaa apinan kotipaikan maisemia. Jokainen
sai toteuttaa maalauksessa omia taiteellisia impulssejaan, mutta toisten kädenjäljen kunnioittaminen oli ensiarvoisen tärkeää. Toiminnan taustalle valitsimme yhdessä lasten kanssa
apinan kotipaikkaan sopivaa musiikkia tuomaan inspiraatiota maalaamiseen ja helpottamaan
keskittymistä ja tekemiseen syventymistä.
Sekä A- että B-ryhmien kaikki lapset olivat toisella kerralla paikalla, ja molempia tuokioita oli
seuraamassa kaksi työntekijää. Toimimme tällä kertaa yhden päiväkotiryhmän ruokailu- ja askartelutilassa. Aloitimme kerran palauttamalla mieleen apinan tarinan, ja kierrättämällä apinalelun jokaisen sylissä ja kertaamalla samalla nimet. Sen jälkeen kävimme yhdessä kuvien
avulla läpi päivän toimintakerran rakenteen, ja siirryimme loruttelemaan alkulorua. Tämän
jälkeen palautimme mieleen viime kerralta apinan kotipaikan, ja puhuimme hetken siitä,
miltä siellä kuulosti, ja miltä siellä mahtaa näyttää. Seuraavaksi vuorossa oli levyraati kappaleista, joita kuuntelisimme yhteisömaalauksen tekemisen taustalla. Pyrimme valitsemaan kappaleen, jota apina voisi ehkä kuunnella kodissaan, tai jossa on samankaltainen tunnelma tai
“fiilis” kuin apinan kotona. Vaihtoehtoina oli neljä erilaista musiikkikappaletta. Pyrimme valitsemaan kappaleita, joista mikään ei olisi ilmiselvä voittaja, tai täydellisen sopiva apinan
kotiviidakon taustamusiikiksi. Käytimme apunamme Musiikki varhaiskasvatuksessa -käsikirjan
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(Lindberg-Piiroinen & Alho 2017, 211-212) kuunteluesimerkkeihin listattuja kappaleita, sekä
omaa musiikkitietouttamme. Lopulta valitsimme neljä kappaletta, jotka erosivat keskenään
niin aikakauden, alkuperämaan kuin musiikkityylinkin osalta. Kuuntelimme jokaista kappaletta aluksi jonkin aikaa, ja kuuntelun jälkeen keskustelimme yhdessä musiikista heränneistä
ajatuksista ja mielikuvista. Äänestimme apinan kotiin parhaiten sopivan kappaleen lopuksi
viittausäänestyksellä.
Kun olimme valinneet taustamusiikin, siirryimme yhteisömaalauksen ohjeistamiseen. Ennen
maalaamista esittelimme lapsille käytössä olevat materiaalit, ja kokeilimme yhdessä, millaista jälkeä milläkin materiaalilla saadaan aikaan. Keräämämme kierrätysmateriaalit sisälsivät kuplamuovia, vessapaperirullia, foliosta pyöriteltyjä palloja, pumpulipuikkoja, höyheniä,
pääsiäismunan lelun koteloita, muuta pientä muovijätettä sekä hammasharjan. Olimme kiinnittäneet ennen toiminnan alkua suuren rullapaperin palan maahan maalarinteipillä valmiiksi
niin, että sen ympäri mahtui helposti kulkemaan, jotta paikanvaihto työskentelyn aikana olisi
mahdollista. Jokainen lapsista sai vapaasti valita omaan työskentelyynsä mieleisensä välineet,
värit ja paikat isolla paperilla. Ohjaajat ja toimintaa havainnoineet työntekijät jakoivat ja sekoittivat lapsille heidän haluamiaan pullovärejä erään pöydän äärellä. Ohjeistimme lapsille
ennen maalaamista, että kaverin työskentelyä on kunnioitettava, eikä toisen maalaaman kohdan päälle saa itse maalata, ainakaan ilman kaverin lupaa. Lopuksi kokoonnuimme vielä yhteen katselemaan ja kommentoimaan yhteistä työtä, lausumaan yhdessä loppulorun, ja keräämään palautetta janalla.
Ryhmän A toteutus sujui rauhallisissa merkeissä. Moni lapsista tuli innolla halaamaan ohjaajia
heti heidän astuessaan sisään tilaan. Alkulorun muisti jo moni, ja se lausuttiin lasten ehdotuksen perusteella myös toisen kerran hyvin nopeaan tahtiin. Lapset keskittyivät kuuntelemaan
musiikkikappaleita ja keskustelivat niiden tuottamista mielikuvista luontevasti ryhmässä. Ryhmän B toteutus alkoi hieman myöhässä, ja yhden kotiryhmän neljä esikoululaista joutui odottamaan toiminnan alkua muutamia minuutteja jo piirissä istuen. Juttelimme yhdessä vapaasti, kunnes loput lapsista saapuivat paikalle ja varsinainen tuokio päästiin aloittamaan.
Alun vapaa oleilu oli kuitenkin virittänyt lapsia riehakkaalle tuulelle, ja levottomuus jatkui
myös toiminnan alkupuolella. Yksi lapsista kommentoi tilaan astuessaan, ennen toiminnan alkua, että “taas tää tyhmä apina”. Musiikin kuunteluun keskittyminen hiljaa oli ryhmässä haastavaa, erityisesti niille lapsille, jotka olivat joutuneet tilassa odottamaan. Lapset eivät malttaneet odottaa kuunteluhetken loppuun asti, vaan kommentoivat kuunneltavia kappaleita musiikin vielä soidessa. Etenkin A-ryhmässä lapset kommentoivat ja keskustelivat aktiivisesti
kuulemastaan musiikista. Molemmilla ohjauskerroilla äänestyksen voittajaksi selviytyi Dave
Brubeckin jazzklassikko Take five, sillä lapset kommentoivat sen olevan “hassu” ja “hauska”.
Päätös oli molemmissa ryhmissä lähes yksimielinen, eikä kukaan ilmaissut olevansa eri mieltä
äänestyksen lopputuloksesta.
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Kierrätysmateriaaleilla maalaamisen ohjeistusta lapset kuuntelivat molemmissa ryhmissä keskittyneesti, ja materiaalien tuottamat jäljet poikivat monia kommentteja ja ideoita siitä,
mitä materiaalilla voisi paperille maalata. Maalaamiseen jokainen lapsi osallistui joustavasti
oman mielenkiintonsa mukaan. Olimme ennakoineet kuplamuovin herättävän kiinnostusta materiaaleja esitellessä, ja päättäneet laittaa muutaman palasen sitä piiriin kiertämään, jotta
jokainen lapsi saisi poksautella muutaman kuplan. Eräs B-ryhmän lapsi, joka tarvitsee runsaasti tukea ohjatun toiminnan kohdalla erityisesti epäonnistumisen pelon selättämisessä, turhautui kun ei kierroksen aikana onnistunut poksauttamaan kuplamuovia. Maalattuaan pidemmän aikaa hän kuitenkin onnistui poksauttamisessa. Tämän jälkeen hän vei maalipurkkinsa
pois ja istuutui lattialle, samalle paikalle kuin maalatessaan, kuplamuovia poksauttelemaan.
Työntekijän kysyessä lapsi kertoi, että hän poksauttelee muovia ja kuuntelee poksauttelun
ohella “hassua torimusiikkia”. Lapsi ei palannut enää maalaamaan, emmekä häntä siihen
myöskään ohjanneet, sillä hän ei omaehtoisella toiminnallaan häirinnyt muita tai lakannut
olemasta osallinen toiminnassa.
Yhteiselle paperille maalaaminen oli yleisesti molemmissa ryhmissä sujuvaa. Lapset eivät juurikaan vaihtaneet paikkoja maalaamisen aikana vaan he keskittyivät maalaamaan sitä paperin
kohtaa, jonka ääreen aluksi istuivat. Yksi B-ryhmän lapsista, jonka äidinkieli ei ollut suomi,
pahoitti mielensä, kun toinen lapsi maalasi värilliseksi hänen maalaamansa talon. Lapsi itki
aluksi eikä hakeutunut työntekijöiden tai ohjaajien luo. Toinen ohjaajista kävi kysymässä lapselta, mitä on tapahtunut ja lohduttamassa lasta, mutta kertomassa että maalaus on yhteinen, eikä tällaisilta tilanteilta voida välttyä. Puhuimme myös päälle maalanneen lapsen
kanssa, että jatkossa olisi kohteliasta kysyä kaverilta sopiiko näin toimia. Järkyttynyt lapsi
rauhoittui, kun hän pääsi ohjaajan kanssa hakemaan valkoista maalia ja maalaamaan talon takaisin entiselleen. Toinen vastaavanlainen tilanne tapahtui samalle lapselle, kun hän omasta
mielestään teki virheen maalatessaan. Tilanne hoidettiin samalla tavalla ohjaajan avustuksella, kuitenkin selittäen, ettei lapsen itse virheeksi kokema maalausjälki haittaa lainkaan.
A-ryhmässä maalaaminen lopetettiin, kun suurin osa lapsista kertoi olevansa valmiita. Kysyimme ovatko he tyytyväisiä lopputulokseen, ja tarvitseeko heidän mielestään maalaukseen
lisätä jotakin, ja ohjasimme heidät pesemään maalausvälineitä. Myös loput lapsista ohjattiin
rauhallisesti viimeistelemään toimintansa. Olimme aikataulusta myöhässä jo ohjauskerran alkaessa, jonka lisäksi koko toiminta kesti hieman yli sovitun 60-minuutin ajan. Välineiden pesemisen jälkeen siirryimme istumaan loppupiiriin, jossa ehdimme hetken aikaa puhua siitä,
mitä maalauksessa näkyy, ennen palautteen keräämistä. B-ryhmän kohdalla pääsimme myöskin aloittamaan toiminnan sovittua myöhemmin, mikä loi ajan painetta toiminnalle. Maalaaminen ohjattiin lopetettavaksi, kun ensimmäinen lapsi oli todennut olevansa valmis. Muut lapset olivat jatkaneet tässä vaiheessa vielä työskentelyä keskittyneesti. Kun lapset olivat pesseet maalausvälineensä, ohjasivat päiväkodin työntekijät lapset jonoihin toimintatilan ulko-
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puolelle, sillä ryhmillä oli kiire ruokailuun. Tästä ei kuitenkaan mainittu meille, ja huomasimmekin asian vasta kun jonot olivat jo muodostuneet. Yhteinen lopetus jäi B-ryhmässä pitämättä, eikä maalauksen lopputuloksesta ehditty keskustella lasten kanssa. Palautteen keräämiseen tarkoitettu jana oli valmisteltu tilaan, jossa toimittiin, eikä sitä päästy käyttämään.
Teimme tässä vaiheessa kompromissin tuokion lopetuksesta sekä palautteen keräämisestä.
Veimme apinalelun eteistilaan jonojen luo, ja kierrätimme apinan vielä kerran jokaisen lapsen sylissä, jotta kaikki saivat sanoa apinalle moikat. Tämän jälkeen pyysimme palautteen nopeasti peukaloilla: janan punaista surunaamaa vastasi peukalo alaspäin, keltaista neutraalia
naamaa merkittiin pitämällä peukaloa vaakatasossa, ja vihreää hymyilevää naamaa vastaava
ele oli peukalo ylöspäin. Kysyimme myös nopeasti molemmilta jonoilta, mikä ohjauskerrassa
oli parasta, ja mikä tylsintä. Palautetta saatiin näin kerättyä samaan tyyliin, mutta erilaisin
menetelmin ja nopeampaan tahtiin.

Kuva 2: Kierrätysmateriaaleja
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Kuva 3: Foliopallolla maalaamista
7.3

Kolmas toimintakerta

Kolmannella toimintakerralla käsittelimme erilaisuutta ja suvaitsevaisuutta, kun keskityimme
lasten kanssa pohtimaan, millaisia ystäviä apinalla on. Toiminnan kautta halusimme kannustaa
lapsia yhteisten päätösten ja yhteistyön tekemiseen. Tarkoituksena oli myös rakentaa tuokioiden välille jatkuvuutta suunnittelemalla ja askartelemalla annettujen ominaisuuksien mukaiset apinaystävät, jotka oli tarkoitus myöhemmin liittää osaksi edellisen kerran maisemamaalausta. Käytössämme oli myös tällä kertaa edelliseltä toimintakerralta tuttu ruokailu- ja askartelutila.
Ensimmäiselle ohjauskerralle ilmaantui paikalle lapsiryhmä, jossa oli lapsia sekä A että B -ryhmistä. Tästä muutoksesta ei oltu keskusteltu meidän kanssamme, ja ajattelimme aluksi, että
pienryhmien jatkuvuuden kannalta muutos ei ollut toivottu. Toiminnan edetessä huomasimme
kuitenkin, että uuden pienryhmän kokoonpano oli toimiva ja rauhoitti vilkkaampia lapsia keskittymään toimintaan. Myös toisella ohjauskerralla ryhmän kokoonpano muuttui, kun loput
ryhmien A ja B lapsista osallistuivat toimintaan. Ensimmäisellä ohjauskerralla paikalla oli yhdeksän lasta ja toisella kerralla seitsemän lasta. Molempia ohjauskertoja oli seuraamassa
kaksi työntekijää.
Aloitimme tuokion tuttuun tapaan alkulorulla ja toimintakerran rakenteen läpikäymisellä kuvien avulla. Seuraavaksi teimme lyhyen lämmittelyharjoitteen, jonka tarkoituksena oli tukea
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lopputuokion rauhallista kulkua ja keskittymistä tekemiseen tarjoamalla mahdollisuuden purkaa energiaa. Valitsimme harjoitteeksi musiikin tahdissa liikkumista niin, että jokainen sai piirissä vuorollaan näyttää yhden liikkeen, jonka muut toistivat. Taustalle olimme valinneet rytmikästä nykyaikaista musiikkia. Lämmittelyharjoitteen olimme suunnitelleet aiempien kertojen palautteen ja havaintojen perusteella. Toisella toimintakerralla musiikin kuuntelu kiinnosti lapsia, ja parannusehdotuksena saimme, että mikäli tila olisi antanut myöten olisimme
voineet myös liikkua musiikin tahdissa pelkän kuuntelemisen sijaan. Lapset olivat kuitenkin
kommentoineet, että kaikki toisella kerralla kuunneltu musiikki oli vanhanaikaista.
Lämmittelyn jälkeen siirryimme kerran teemaan, ja keskustelimme yhdessä siitä, mitä sana
“luonne” tarkoittaa. Sen jälkeen jokainen lapsi sai nostaa pussista itselleen värikoodatun lapun. Jokaisessa lapussa luki yksi luonteenpiirre. Pohjana luonteenpiirteiden valintaan olimme
käyttäneet alun perin ammatinvalinta.fi -sivustolla julkaistuja luonnekortteja. Keskustelimme
yhdessä jokaisesta luonteenpiirteestä vuorollaan lapsiryhmän kanssa. Kun kaikki luonteenpiirteet oli käyty läpi ja ymmärretty, siirryimme askarteluun. Lapset jaettiin ohjeistuksen jälkeen
kolmeen 2-3 lapsen pöytäryhmään luonnelappujen värikoodien mukaan. Olimme askarrelleet
ja jakaneet jokaiselle pöytäryhmälle valmiiksi talouspaperirullista palmun, ja lisäksi tarvittavat askarteluvälineet, kuten sakset ja liimat, oli jaettu valmiiksi pöytiin. Tarkoituksena oli,
että jokainen lapsi askartelisi oman apinakaverin tarinamme päähenkilölle. Apinakaverien askartelua ohjasivat arvotut luonteenpiirrelaput, joiden mukaiset apinat lapset askartelivat. Lopuksi pöytäryhmien apinat kiinnitettiin yhteisiin palmuihin kiipeilemään ja valmiita palmuja
sekä apinoita tarkasteltiin yhdessä koko ryhmän kesken.

Kuva 4: Luonnelaput
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Apinoiden askartelua varten olimme tehneet valmiita malleja apinan vartaloa ja kasvojen
muotoa varten. Mallien avulla lapset saivat piirtää apinan vartalon haluamalleen kartongille.
Malleja oli määrällisesti vähemmän kuin lapsia, joten ohjeistimme heitä jakamaan niitä kaverin kanssa ja vuorottelemaan niiden käytössä. Lapset saivat halutessaan piirtää myös oman
apinamallinsa. Askartelumateriaaleina käytimme paljon erivärisiä kartonkeja ja tusseja. Valmiiden apinoiden taakse kirjoitettiin luonteenpiirre, jonka pohjalta apina oli askarreltu. Tekemämme apinamalli oli suunniteltu niin, että sen pystyi kiinnittämään palmuun monella eri
tavalla. Ohjasimme lapsia keksimään apinalle luonteenpiirteeseen sopivan asennon ja paikan
palmussa.
Molempien ryhmien kohdalla jouduimme tiukan paikan eteen, kun läsnä oli sekä lapsia, jotka
olivat nimenneet apinan Loistoksi, että lapsia joiden apinalle antama nimi oli Tommi. Alkulorua ennen toinen ohjaajista sanoitti tilanteen lapsille, ja päädyimme molemmilla kerroilla
käyttämään apinasta uutta kaksoisnimeä Loisto-Tommi. Alkuloru sujui edellisten kertojen tapaan hyvin ja vedimme sen lasten toiveesta ensimmäisen kierroksen jälkeen myös nopealla
tempolla. Ensimmäisen ryhmän musiikkilämmittelyssä jokainen lapsista näytti vuorollaan
oman liikkeensä ja myös lasten rajummat liikkeet hyväksyttiin. Toisessa ryhmässä oli yksi
lapsi, joka ei halunnut keksiä ja näyttää omaa liikettä. Rohkaisimme kyseistä lasta yrittämään
kertomalla, että mikä vain liike kelpaa ja on hyvä. Rohkaisun jälkeen lapsi kieltäytyi toistamiseen näyttämästä liikettä muille, joten jatkoimme lämmittelyä eteenpäin, emmekä vaatineet
lasta keksimään omaa liikettä.
Musiikkilämmittelyn jälkeen keskusteltiin yhdessä pussista nostetuista luonteenpiirteistä. Ensimmäisessä ryhmässä muodostui keskusteleva ilmapiiri. Luonne-sanaa määriteltiin yhdessä
jutellen, ja lapset keksivät hyviä selityksiä ja tulkintoja eri luonteenpiirteille. Yksi lapsista,
joka oli aiemmilla kerroilla ollut hieman muita hiljaisempi ja varautuneempi, rohkaistui kertomaan omia näkemyksiään useista eri luonteenpiirteistä keskustelun aikana. Toisessa ryhmässä luonne-sanan tarkentaminen ja määritteleminen alkuun yhdessä keskustellen jäi tekemättä, eivätkä lapset jaksaneet keskittyä kunnolla keskustelemaan lappujen luonteenpiirteistä. Myös toisessa ryhmässä lapset kuitenkin tiesivät sanoille hyviä selityksiä. Toisen ryhmän keskustelun aikana yksi lapsista vetäytyi oleilemaan pöydän alle, mutta osallistui sieltä
käsin aktiivisesti keskusteluun, emmekä kokeneet ongelmana sitä, ettei lapsi istunut omalla
paikallaan piirissä. Keskustelun aikana rohkaisimme lapsia tekemään yhteistyötä niin, että lukutaitoiset lapset saivat auttaa lukemisen haastavaksi kokevaa vierustoveria luonnelapun sanan lukemisessa ääneen.
Askartelu eteni hyvin molemmissa ryhmissä ja lapset jaksoivat keskittyä tekemisen äärelle.
Ensimmäisessä ryhmässä yksi pöytäryhmistä lorutteli alkulorua ja siitä tehtyjä omia versioita
askartelun lomassa. Yksi ryhmän lapsista tarvitsi ohjaajan tiivistä tukea askartelun vaiheesta
toiseen siirtymisessä. Moni lapsista lähti jäljentämään mallien muotoa keskelle kartonkia,
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mutta pyrimme ohjeistamaan heitä piirtämään mieluummin reunaan, jotta kartongista riittäisi muillekin. Jokainen lapsi askarteli omanlaisensa apinan, ja yksi lapsista myös piirsi mallin
sijasta apinalle oman muodon. Muutama lapsista seurasi tarkkaan vieruskaverinsa toimintaa ja
jäljitteli sitä omassa askartelussaan, mutta lopulta he kehittivät omille apinoilleen myös yksilöllisiä piirteitä. Toisessa toimintaryhmässä keskityttiin myös askarteluun koko toiminnan
ajan. Yksi ryhmän lapsista oli leikkaamassa omaa apinaansa mutta lopetti sen kesken yhtäkkiä. Lapsen mukaan työ oli mennyt pilalle. Toinen toimintaa seuranneista työntekijöistä rohkaisi lasta jatkamaan, jonka jälkeen toinen ohjaajista otti tilanteen hoitaakseen, sillä työntekijällä oli autettavanaan toinen ryhmän lapsista. Ohjaaja yritti rohkaista lasta myös jatkamaan ja keskustelemalla hän yritti selvittää, mikä työssä oli mennyt pilalle. Lopulta yhdessä
lapsen kanssa päädyttiin sellaiseen ratkaisuun, että hän sai aloittaa halutessaan apinan askartelun alusta, sillä siihen oli hyvin aikaa. Tilanne ratkesi ja lapsi sai tehtyä apinan loppuun toisella yrityksellä. Yksi lapsista tuli kysymään ohjaajalta, onko hänen pakko tehdä puhelin.
Lapsi oli saanut apinan luonteenpiirteeksi puheliaan ja selitimme lapselle, että hänen ei ole
pakko tehdä puhelinta, vaikka apina on puhelias. Saksien käyttö aiheutti haasteita molemmissa ryhmissä osalle lapsista, mutta aikuisten tuella jokainen sai oman apinansa valmiiksi.

Kuva 5: Apinakaverit palmuissa kiipeilemässä
Askartelun jälkeen keräännyimme piiriin ja nostimme palmut, joihin valmiit apinat oli kiinnitetty kiipeilemään, piirin keskelle. Kävimme jokaisen askarteleman apinan läpi yksitellen niin,
että kysyimme, kuka apinan oli tehnyt, mikä luonteenpiirre apinalla oli ja oliko apinalla jokin
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nimi. Kummassakin ryhmässä lapset viittasivat innokkaasti oman apinansa kohdalla ja kertoivat itse tai kaverin avustuksella omasta apinastaan. Ainoastaan yksi lapsista jälkimmäisessä
ryhmässä ei nimennyt apinaansa ohjauskerran aikana. Valmiiden töiden tarkastelun jälkeen
siirryimme palautteen keräämiseen.
7.4

Neljäs toimintakerta

Neljännellä toimintakerralla jätimme apinalle hyvästit. Tarkoituksena oli luoda viimeisestä
toimintakerrasta riemukas ja mielihyvän kokemuksia tuottava hauska ja hullutteleva tuokio,
joka jättää jokaiselle, niin lapselle kuin työntekijällekin, toiminnasta kokonaisuudessaan hyvän mielen. Olimme päättäneet aloittaa viimeisen toimintakerran suunnittelun vasta toiminnan käynnistymisen jälkeen, jotta pystyisimme ottamaan huomioon lapsiryhmästä nousseita
tarpeita sekä toiveita toimintamme suhteen. Menetelminä olimme kuitenkin jo etukäteen
päättäneet hyödyntää ensisijaisesti musiikin keinoja, linkittäen niitä myös kuvalliseen ilmaisuun.
Aiempien toimintakertojen palautteenannon yhteydessä kysyimme, mitä lapset haluaisivat
apinan kanssa tehdä, ja kartoitimme heidän toiveitaan Apinan apurit -tuokioiden suhteen. Sen
lisäksi kysyimme, mitä apinan kanssa pitäisi vielä tehdä tai selvittää ennen kuin hänet voidaan
lähettää kotimatkalle. Rakensimme viimeisen kerran toimintakokonaisuutta toiveiden lisäksi
myös positiivisen palautteen pohjalta nostaen esiin niitä menetelmiä, joista lapset olivat kertoneet pitävänsä eniten. Tällaisina toimintoina nousivat palautteista useasti esiin musiikin
kuuntelu ja soittimien soittaminen, liikkuminen musiikin tahdissa sekä askarteleminen. Omia
toiveita lapsilla oli monenlaisia, ja ne liittyivät usein lasten henkilökohtaisiin kiinnostuksen
kohteisiin, kuten erilaisiin lastenkulttuurin hahmoihin, peleihin ja ohjelmiin. Lasten toiveissa
esiintyivät spagaattien tekeminen, apinan kotiin matkustaminen sekä Spidermaniin ja Five
nights at Freddy’s -kauhupeliin liittyvät toimintaleikit. Heti ensimmäisistä ohjauskerroista
lähtien lapsilta välittyi kuitenkin yksi selkeä toive ylitse muiden: apinalle olisi pidettävä juhlat ennen kuin hän voisi lähteä takaisin kohti omaa kotiaan. Näiden toiveiden ja ideoiden perusteella koostimme viimeisen toimintakerran juhlien suunnitelman.
A-ryhmän toteutuksessa paikalla oli kahdeksan lasta ja kaksi työntekijää. B-ryhmän lapsista
kaksi oli poissa, joten paikalla oli 7 lasta ja yksi työntekijä. Viimeisillä kerroilla käytössämme
oli päiväkodin sali. Tutun aloituksen jälkeen käytimme lämmittelyleikkinä joo-leikkiä, jossa
kuka tahansa osallistujista sai haluamallaan hetkellä ehdottaa muille, mitä eläimiä ollaan.
Esimerkiksi “Ollaan apinoita!” kehotuksen kuultuaan koko ryhmän tehtävänä oli huutaa joo,
ja aloittaa matkimaan kyseistä eläintä, kukin omalla tyylillään. Tarkoituksena on, ettei kenenkään ehdotusta tyrmätä, vaan kaikille tarjotaan vaikuttamisen ja onnistumisen kokemuksia, ja luodaan koko ryhmälle yhteistä positiivista ilmapiiriä. Joo-leikki tarjoaa myös mahdollisuuden yhteisöllisyyteen liittyvään yhteiseen hullutteluun. Joo-leikin jälkeen pakkasimme api-
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nalle matkalaukun tulevaa matkaa varten. Lapset jaettiin pareihin ja heille annettiin tehtäväksi pohtia, mitä kaikkea apina tarvitsisi mukaan kotimatkalleen. Toinen ohjaajista kiersi keräämässä lasten ideoita paperille ylös, ja näistä ideoista muodostettiin pakkauslista. Pakkauslistan tavarat käytiin ensin yhteisesti piirissä läpi, ja vastuu siitä, että kaikki tarpeellinen on
listalla mukana, jakautui koko ryhmälle. Tämän jälkeen listan tavarat piirrettiin yksitellen
suurelle paperille piirretyn matkalaukun sisälle. Jokainen lapsi sai oman piirtämistehtävän
pakkauslistalta ensin piirissä niin, että haluamansa tavaran sai piirrettäväkseen viittaamalla.
Ensimmäisen tavaran piirtämisen jälkeen lasten tuli hakea toiselta ohjaajalta seuraava pakkauslistan tavara pakattavakseen. Pyrimme antamaan lapsille piirrettäväksi mieluisia tavaroita, ja otimme huomioon myös suomea toisena kielenään puhuvien lasten mahdollisuudet
ymmärtää pitkiä ja haastavia sanoja.
Matkalaukun pakkaamisen jälkeen pidimme apinalle kauan toivotut läksiäisjuhlat, joita varten
muodostettiin koko ryhmästä apinan juhlaorkesteri. Orkesteria varten olimme ottaneet esille
useita eri soittimia, jotta jokaisella lapsella olisi mahdollisuus valita mieluinen soitin. Käytössämme oli myös kaksi soitinta, afrikkalainen laattasoitin ja rummut, joita ei ollut useampaa
kappaletta, mutta näihin soittimiin mahtui useampi soittaja kerralla. Soittajia ja soittimia
vaihdettiin aina kapellimestarin vaihtuessa. Toinen ohjaajista johti ensimmäisen orkesterin
soittokerran, jonka jälkeen halukkaat lapset pääsivät johtamaan orkesteria. Orkesterin jälkeen lopetimme toiminnan yhdessä loppulorun ja palautteenkeruun avulla. Loppulorun jälkeen, jokainen lapsi sai sanoa apinalle hyvästit.
Alkuperäiset A- ja B-ryhmät saapuivat paikalle viimeisille ohjauskerroille. Päätimme jatkaa
molempien ryhmien kanssa Loisto-Tommi -nimen käyttämistä yhteisestä apinakaveristamme,
koska olimme edellisellä kerralla ottaneet tämän uuden nimen käyttöön. Alkuloru loruteltiin
vikkelästi läpi, jonka jälkeen siirryttiin lämmittelyleikkiin. A-ryhmässä leikki riehaannutti lapsia huutamaan eläimiä jatkuvasti toinen toistensa päälle, ja joo-vastausten huutaminen unohtui useasti. B-ryhmän kanssa painotimme leikin ohjeistuksessa sitä, että esitetään yhtä eläintä
aina hetken aikaa ennen kuin uuden ehdotuksen saa huutaa, ja myös kaikkien ehdotusten hyväksymistä joo-huudoin painotettiin. Leikki sujui B-ryhmässä selkeämmin ohjeistusten mukaisesti, mutta se tarjosi monille myös kaivatun tilaisuuden hullutella ja purkaa ylimääräistä
energiaa.
Sekä A- että B-ryhmissä lapset toivat itse esiin ajatuksen eväiden ja matkatavaroiden pakkaamisesta, kun kysyimme, onko vielä jotain, mitä pitäisi tehdä ennen apinan kotimatkaa. Pakkauslistan tavaroiden miettimistä varten A-ryhmän lapset jaettiin pareihin piirissä vieressä istuvan kanssa. Piirin istumisjärjestystä ei oltu määrätty vaan se oli sattumanvarainen, ja pareihin jakauduttaessa ohjaaja tarkistikin, että jokaisessa parissa on ainakin yksi suomea äidinkielenään puhuva ja keskittymiskykyään hyvin ylläpitävä lapsi, jotta edellytykset itsenäisen keskustelun ja ideoinnin onnistumiseen olisivat hyvät. Niissä kolmessa A-ryhmän parissa, joiden
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kanssa yksi ohjaajista tai työntekijöistä oli keskusteluhetkellä, koettiin aikuisen ohjaus keskusteluun ja ehdotusten pohtimiseen tarpeelliseksi. B-ryhmän toteutusta varten lapset jaettiin parien sijaan kahden tai kolmen lapsen ryhmiin niin, että jokaisessa pienryhmässä oli
läsnä myös aikuinen keskustelua ohjaamassa. Kaikkien pienryhmien ehdotusten perusteella
kirjoitetun pakkauslistan ääneen lukeminen hiljensi lapset keskittymään ja kuuntelemaan tarkasti sekä A- että B-ryhmässä. Listoihin tehtiin muutamia täydennyksiä lasten aloitteista, ja
sen jälkeen jokainen sai itselleen mieluisan tavaran piirrettäväksi. Moni lapsista lähti innostuneena piirtämän etenkin omia ehdotuksiansa matkalaukkuun. A-ryhmässä muutama lapsista
jaksoi piirtää vain muutaman tavaran matkalaukkuun ennen kuin he irtautuivat toiminnasta,
eivätkä suostuttelusta huolimatta palanneet enää piirtämään vaan kiipeilivät salin puolapuissa. Yksi suomea toisena kielenään puhuva lapsi piirsi tehtävään liittymättömiä piirroksia
matkalaukun kanssa samaan paperiin, emmekä häntä keskeyttäneet, sillä hän vaikutti nauttivan piirtämisestä. B-ryhmässä jokainen lapsi tuli innokkaan ja päättäväisen oloisina hakemaan
lisää piirustustehtäviä pakkauslistalta heti edellisen tavaran piirrettyään, ja tätä jatkui, kunnes koko lista oltiin käyty läpi. B-ryhmässä pakkaustehtävä sai myös aikaan yhteistä keskustelua toiminnan aiheesta lasten kesken, kun kaikki piirsivät matkatavaroita saman paperin ympärillä.
Ennen orkesterin aloitusta esittelimme lapsille käytettävissä olevat soittimet ja ohjeistimme,
miten kapellimestari johtaa orkesteria. Kapellimestari osoitti orkesterin jäsentä aloittaakseen
tai hiljentääkseen tämän soiton, äänenvoimakkuutta säädettiin liikuttelemalla kapellimestarin puikkoa ylös ja alas, ja teos lopetettiin hiljentämällä kaikki soittimet sovitun eleen avulla.
A-ryhmän ohjauskerran jälkeen lisäsimme B-ryhmän ohjeistuksiin myös kapellimestarille mahdollisuuden hiljentää yhden soittimen kerrallaan. A-ryhmän kohdalla soittimet olivat saatavilla lattialla koko ohjauskerran ajan, mutta B-ryhmän kohdalla olimme nostaneet soittimet
valmiiksi yhdelle pöydälle, jonka nostimme vasta orkesterin alkaessa esille. B-ryhmän kohdalla tarkensimme ohjeistusta ja painotimme lapsille kapellimestarin seuraamista ja muiden
soittamisen kuuntelemista A-ryhmän ohjaamisesta saadun kokemuksen perusteella. Lapset kokeilivat kapellimestarin roolia niin halutessaan ja molemmilla kerroilla viimeisen kierroksen
aikana kapellimestarin rooli jaettiin kahdelle lapselle ajan loppumisen vuoksi. Samasta syystä
muutama halukas kapellimestari jäi ilman vuoroa.
A-ryhmässä orkesterin aikana yksi lapsista harmistui kapellimestarina toimiessaan siitä, kun
vieressä istuva soittaja meinasi tarttua kapellimestarin keppiin hänen osoittaessaan kyseistä
lasta. Kapellimestarina toiminut lapsi ei halunnut tämän jälkeen enää johtaa orkesteria vaan
ohjaajan avustuksella hän halusi lopettaa soittajien musisoinnin. Toinen lapsi taas harmistui,
kun hänen haluamansa laattasoitin oli kyseisellä kierroksella varattu. Lapselle tarjottiin ohjaajan toimesta mahdollisuutta soittaa soitinta yhdessä toisen lapsen kanssa, jos se sopisi molemmille. Tämän jälkeen laattasoittimen soittaja pyysi itse harmistunutta lasta soittamaan
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hänen kanssaan. Tämä ratkaisu ei kuitenkaan kyseiselle lapselle sopinut eikä hän halunnut ottaa soitettavakseen mitään muuta soitinta. Tilanne ratkesi lopulta niin, että laattasoittimen
soittaja valitsi itse toisen soittimen ja antoi harmistuneelle lapselle mahdollisuuden soittaa
haluamaansa laattasoitinta. Viimeisen kierroksen aikana kapellimestarin rooli jouduttiin jakamaan ajan rajallisuuden takia ja tämä aiheutti toiselle kapellimestarina toimineista lapsista
pahan mielen A-ryhmän toteutuksen aikana. A- ja B-ryhmissä soitinten vaihtoon meni paljon
aikaa, mutta B-ryhmän kohdalla aikaa meni paljon myös lasten hiljentämiseen kapellimestaria
ja soittimia vaihdettaessa. Hiljaisuus kuitenkin vaadittiin aina ennen kuin uudelle kapellimestarille annettiin lupa aloittaa.
Sekä A että B -ryhmissä orkesterin päätyttyä lapset lähtivät omatoimisesti sijoittumaan janalle antamaan palautetta. Kutsuimme lapset kuitenkin ensin lausumaan loppulorun, joka
muokattiin viimeiselle kerralle sopivaksi, ja samalla muistutettiin lapsia Apinan apurit-toiminnan loppumisesta. Ennen palautteen keruuta apinalelu laitettiin piirissä kiertoon, ja jokainen
sai halata sitä hyvästiksi. Palautteen annon yhteydessä yksi A-ryhmän lapsista, jolle ohjattu
toiminta ja omien tunteiden hallitseminen oli tuottanut haasteita myös meidän ohjauskerroillamme, alkoi itkeä. Hän kertoi, ettei haluaisi apinan lähtevän, eikä suostunut irrottamaan
apinasta, vaan jäi muiden jo poistuttua salista lattialle itkemään apina sylissään. Yritimme
lohduttaa lasta myös toimintaa seuranneen työntekijän voimin, mutta harmistus kesti jonkin
aikaa. Lapsi kävi apina yhä sylissään antamassa ohjaajille “ryhmähalit” ennen kuin suostui
luovuttamaan apinalelun, ja lähtemään pois tilasta.

Kuva 6: Orkesterin soittimet
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Kuva 7: Loisto-Tommi kavereineen kotiviidakossa
8

Arviointi

Opinnäytetyöprosessin päätteeksi palasimme tarkastelemaan työllemme asettamia tavoitteita
ja niiden pohjalta luotuja arviointikysymyksiä. Tarkastelimme toimintaa kokonaisuutena lapsilta toiminnan ohessa kerätyn palautteen, päiväkodin työntekijöiltä suullisesti ja kirjallisesti
kerätyn palautteen sekä itse- ja vertaisarvioinnin kautta.
8.1

Toiminnan tavoitteiden toteutuminen

Ensimmäisenä toiminnan tavoitteena oli yhteisöllisyyden vahvistaminen. Toimintamme oli kestoltaan lapsille vain lyhyt neljän toimintakerran kokonaisuus, joten varsinaisesti emme voi sanoa, että esikouluryhmän välinen yhteisöllisyys vahvistui toiminnan myötä. Yhteisöllisyyden
kehittyminen on pitkä prosessi, ja näin lyhyessä ajassa voidaan siihen vaikuttaa vain hyvin
pintapuolisesti (Eskel & Marttila 2013, 76-77). Päiväkodin työntekijöiltä saamastamme suullisesta palautteista kuitenkin kävi ilmi, että toimintamme oli koettu tavoitteen suuntaiseksi ja
sen koettiin tarjoavan parempia mahdollisuuksia esiopetusryhmän yhteisöllisyyden tukemiseen kuin esikoululaisten tavanomainen toiminta esiopetuksen sisältöjen ympärillä. Toimintamme puitteissa pyrimme tarjoamaan mahdollisuuksia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen
harjoitteluun, sillä nämä taidot ovat oleellisia yhteisöissä toimimisen sekä yhteisöllisyyden
tunteen ylläpitämisen kannalta (Koivula 2013, 22-24). Kolmannen toimintakerran kohdalla
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saimme palautetta siitä, että tehtävät ja valinnat toiminnan sisällä olivat pitkälti itsenäisiä
kullekin lapselle, eikä kompromisseja juuri joutunut tekemään, vaikka tuokioiden aikana asioita pohdittiin myös yhdessä keskustellen. Viimeisellä toimintakerralla yhdessä tekeminen,
pari- ja ryhmätyöskentely pyrittiin sisällyttämään toimintaan vahvasti, ja tämä välittyi lasten
lisäksi myös päiväkodin työntekijöille, jotka toivat asian esiin palautelomakkeissa. Toimintakertojen välillä tapahtui siis kehitystä tavoitteisiimme nähden, kun saimme mahdollisuuden
kehittää toimintaamme edelleen keräämiemme palautteiden perusteella. Joo-leikki koettiin
erityisen hyvänä harjoitteena, sillä sen perusajatukseen kuuluu kaikkien esittämien ehdotusten hyväksyminen tasapuolisesti riippumatta henkilökohtaisista mielipiteistä. Leikki edellytti
yhdessä toimimista ja positiivista suhtautumista muihin leikkijöihin, sillä jokaisen ehdotukset
oli toteutettava yhteisesti.
Tilanteet, joissa yhteisöllisyyttä viestivää me-puhetta esiintyi toiminnan aikana, liittyivät lapsille välittyneeseen yhteiseen vastuuseen apinan auttamisesta tai jonkin tehtävän suorittamisesta. Me-puhetta esiintyi ohjauskertojemme aikana viimeisen toimintakerran pakkaamistehtävän kohdalla lasten puhuessa apinan auttamisesta. Me-puheen avulla lapset vahvistavat ja
ylläpitävät yhteisöllisyyden tunnetta (Koivula 2013, 32-33). Erään työntekijän palautelomakkeesta nousi esille, että pakkaamistehtävän pienryhmätyöskentely listan suunnitteluvaiheessa
ja yhteiselle paperille piirtäminen koko ryhmän kesken vahvistivat hänen kokemuksensa mukaan yhteisöllisyyttä ja toisten huomiointia. Työntekijöiltä saaduista palautteista ei noussut
esiin, että me-puhetta olisi ilmennyt toimintamme ulkopuolella. Apinan apurit-tuokioiden
teema oli kuitenkin näkynyt lasten puheissa ja leikeissä myös tuokioiden ulkopuolella. Toimintamme tarjosi esiopetusryhmälle muista päiväkodin lapsista eroavan kokemuksen yhteisestä
toiminnasta apinan auttamisen ympärillä. Esikoululaiset toimivat yleensä yhdessä matematiikan ja äidinkielen parissa, joten toimintamme tarjosi lapsille mahdollisuuden toimia esiopetusryhmän kesken tavanomaisesta poikkeavassa ympäristössä ja ilmapiirissä. Yhdessä toimiminen luovan toiminnan äärellä on vaikuttanut esiopetusryhmän yhteisöllisyyden rakentumisen
prosessiin. Mikäli vastaavanlaista toimintaa jatketaan päiväkodissa, voi sen tuloksena olla
vahvempi yhteisöllisyyden kokemus esikoululaisten kesken, sillä lapsille mielekkäällä yhteisellä toiminnalla voidaan vahvistaa yhteisöä sekä siihen kuulumisen kokemusta (Ikonen 2006,
157).
Eräs yhteisöllisyyden kehittymiseen liittyvä vaihe on myös yhteisten toimintamallien, normien
ja asenteiden rakentuminen. Jokainen yhteisö luo jaettuja toimintamalleja, joihin voi sisältyä
esimerkiksi sanoja, eleitä tai symboleita, joilla yhteisön jäsenyyttä ilmaistaan ja vahvistetaan
(Koivula 2010, 21). Toimintamme raamit oli asetettu ohjaajien puolesta, mutta myös lapset
kehittivät toimintaan liittyviä rutiineja sen edetessä. Lapsiryhmästä alkunsa saanut väkivaltaisten impulssien kohdistaminen apinaleluun sen kiertäessä piirissä jokaisen sylissä, voidaan
nähdä esimerkkinä tällaisesta yhteisen toimintamallin syntymisestä. Apinan leikillään lyömi-
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nen alkoi yhdestä lapsesta, mutta levisi yhteiseksi hullutteluksi, johon viimeisillä ohjauskerroilla jo noin puolet ryhmästä yhtyi mukaan. Pohdimme toiminnan aikana tämän väkivaltaisuuden rajoittamista, mutta ohjasimme tilanteen kehittymistä vain suullisesti kehottamalla
lapsia olemaan kilttejä apinaa kohtaan. Jälkikäteen tarkasteltuna oli jopa hyvä, ettei tätä yhdessä muodostettua toiminnan piirrettä rajoitettu, vaan myös hurjempia väkivaltaisia impulsseja voitiin turvallisesti ilmaista apinan kautta.
Toisena tavoitteenamme oli onnistumisen kokemusten ja yhteisten elämyksien tuottaminen
ryhmälle. Toimintamme tarjosi lapsille mahdollisuuksia omien aloitteiden tekemiseen, ja havaintojemme perusteella lapset iloitsivat etenkin silloin, kun heidän omat aloitteensa kuultiin
ja otettiin huomioon. Myös lapset, joilla on haasteita suomen kielen tai sosiaalisten taitojen
kanssa, hymyilivät usein, kun he olivat saaneet vaikutusmahdollisuuden toimintaan. Päiväkodin työntekijöiden mukaan lapset odottivat meitä saapuvaksi päiväkodille, ja he juoksivatkin
usein meitä vastaan heti päiväkodin porteille saavuttuamme. Etenkin kahdella viimeisellä toimintakerralla päiväkodin työntekijät olivat arvioineet palautelomakkeissaan lasten nauttineen
toiminnasta ja sen mahdollistaneen onnistumisen kokemusten syntymisen.
Suurin osa lapsista myös kommentoi toimintaa positiiviseen sävyyn. Lasten suullisesta palautteesta nousi moneen kertaan esille, kuinka toiminta oli ollut kivaa. Erityisen kivaksi lapset kokivat apinan koskemisen ja sen nimeämisen, soittamisen, tanssimisen musiikin tahtiin, maalaamisen, askartelun ja musiikin kuuntelun. Ensimmäisen toimintakerran palautteesta nousi
esille, että osalle odottaminen ja ohjeiden kuunteleminen oli ollut tylsää. Muutoin toiminnassa ikävänä koettiin muun muassa maalausvälineiden pesemisen ja tilasta toiseen siirtyminen toiminnan aikana, sekä toisten lapsien aiheuttamat häiriöt ja melu. Negatiivisempaa palautetta annettiin myös, mikäli jokin tilanne toiminnan aikana oli tuottanut lapsessa harmistusta. Lapset sijoittuivat palautejanalla pääsääntöisesti lähelle vihreää hymynaamaa, ja poikkeuksiin oli usein löydettävissä aiemmin mainittujen kaltainen syy. Tietyt lapset sijoittuivat
jokaisella kerralla heti vihreän hymynaaman luokse ja antoivat samanlaista palautetta siitä
että “kaikki” oli kivaa. Päiväkodin työntekijöiden mukaan osa kahdella ensimmäisellä kerralla
punaisen hymynaaman kohdalle sijoittuneista lapsista antaa tyypillisesti negatiivista palautetta kaveriporukkansa kanssa riippumatta kyseessä olevan toiminnan sisällöstä. Työntekijät kehottivat ottamaan tämän huomioon arvioidessamme toimintaa. Lähes jokainen näistä
lapsista antoi toiminnan edetessä myös positiivista palautetta ja sijoittui janalle itsenäisesti
ystävien mielipiteistä välittämättä, ja uskomme että myös nämä lapset kokivat toiminnan
pääosin positiivisena. Voimme päätellä, että toiminta sai aikaan mielekkäitä ilon kokemuksia
ja onnistumisen elämyksiä lapsissa, ja että positiivinen ilmapiiri välittyi myös lapsille. Koemme siksi saavuttaneemme toisen toimintamme tavoitteista.
Kolmas tavoitteemme oli uusien musiikin ja kuvataiteen menetelmien esitteleminen päiväkodin työntekijöille. Palautelomakkeista ja saamastamme suullisesta palautteesta kävi ilmi, että
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käyttämämme menetelmät koettiin käyttökelpoisiksi ja omassa työssä helposti hyödynnettäviksi. Käyttämämme menetelmät ja harjoitteet eivät välttämättä itsessään olleet kaikille uusia, mutta työntekijät kertoivat saaneensa uusia vinkkejä erilaisten menetelmien soveltamiseen ja yhdistelemiseen. Työntekijät kokivat myös saaneensa toimintaamme tarkkaillessaan
vinkkejä, jotka liittyivät ohjaamiseen rauhallisuuteen ja kiireettömän sekä positiivisen ja hyväksyvän tunnelman luomiseen. Myös tämä tavoite toteutui palautelomakkeiden tarjoaman
aineiston mukaan parhaiten juuri kahden viimeisen toimintakerran sisältöjen kautta.
Lisäksi prosessin aikana muodostuneena toissijaisena tavoitteenamme oli selvittää, millainen
palautteenantotapa toimii esikouluikäisillä lapsilla ja tuottaa luotettavaa ja todenmukaista
aineistoa. Valitsimme palautemuodoksi janan, jota kuvitimme hymynaamoin, sekä sen yhteydessä kerätyn suullisen palautteen. Palautteenanto janalla toimi pääosin hyvin. Lapset omaksuivat janan toimintatavan melko nopeasti. Viimeisillä toimintakerroilla lapset sijoittuivat janalle hyvin itseohjautuvasti ja osasivat kertoa, mitä janan mikäkin hymynaama tai kohta tarkoittaa. Lapset asettuivat janalle jokaisella kerralla itsenäisesti, lukuun ottamatta yhtä lasta,
joka halusi jättäytyä pois jokaisen kerran janalta. Lapsi totesi itse ääneen, että mikään
paikka janalla ei ole hyvä, mutta ensimmäisellä ja toisella toimintakerralla työntekijä asetti
hänet kuitenkin janalle. Myös pari muuta lasta jättäytyi omasta tahdostaan pois janalta yksittäisten ohjauskertojen jälkeen, mutta heidän kohdallaan se ei kuitenkaan ollut toistuvaa. Keräsimme suullisen palautteen kaikilta toimintaan osallistuneilta lapsilta, niin janalle asettuneilta, kuin sen ulkopuolella olevilta. Osalle lapsista oli hankalaa ilmaista palautetta sanallisessa muodossa. Pyrimme tukemaan suullisen palautteen antoa kysymällä mikä toiminnassa
oli ollut hauskinta, ja mikä puolestaan tylsintä. Lapset eivät usein sanoittaneet kokemuksiaan
kovin monisanaisesti, mutta pystyivät nostamaan esille heille mieleen jääneitä harjoitteita tai
tapahtumia. Suomea toisena kielenään puhuville lapsille oli suullisen palautteen antaminen
haastavampaa, emmekä voineet varmistua myöskään siitä, miten hyvin he olivat ymmärtäneet
janalle sijoittumisen ajatuksen. Heidän kommenttinsa kuitenkin osoittivat, että he olivat sijoittuneet kokemuksiaan vastaavalle paikalle janalla. Kaiken kaikkiaan koimme, että jana palautemenetelmänä oli toimiva lapsiryhmän kanssa käytettynä. Myös päiväkodin työntekijät
olivat janaan tyytyväisiä, ja kertoivat aikovansa hyödyntää kyseistä menetelmää palautteen
keräämisessä jatkossa.
8.2

Henkilökohtaisten tavoitteiden toteutuminen

Ensimmäisenä henkilökohtaisena oppimistavoitteenamme oli kartuttaa tietotaitoa tuen tarpeesta ja tukea tarvitsevien lasten kanssa työskentelystä. Aihe ei ollut meistä kummallekaan
ennen opinnäytetyöprosessin alkua kovinkaan tuttu, ja koemmekin oppineemme paljon erilaisista tuen tarpeista niin teoriatietoon tutustumisen kuin käytännönkin kautta. Pääsimme opinnäytetyön puitteissa tutustumaan lähdekirjallisuuden lisäksi esikouluryhmän tukea tarvitse-
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vien lasten varhaiskasvatusta ohjaaviin dokumentteihin. Tämä valotti hienosti sekä tuen tarpeen prosesseja, että sitä, miten lasten toiminta näyttäytyi käytännössä, ja miten se on heijastettu kirjallisiin raportteihin lasta kunnioittavalla tavalla. Toimintaamme osallistuneiden
lasten tuen tarpeet olivat hyvin monimuotoisia, ja koemme saaneemme hyvän kuvan varhaiskasvatuksessa esiintyvistä eri tyyppisistä haasteista.
Itse ohjaustilanteissa annoimme usein lapselle tutun työntekijän hoitaa hankalimmat lapselle
tyypilliset tilanteet, joissa tukea tarvittiin. Olimme keskustelleet päiväkodin työntekijöiden
kanssa jo prosessin alussa siitä, minkälaisen roolin he ottaisivat ohjaamamme toiminnan aikana, ja tulleet siihen tulokseen, että toiminnan sujuvuuden kannalta on järkevintä, mikäli
päiväkodin työntekijät tarttuvat häiriötilanteisiin etenkin yhteisten ohjeistusten aikana.
Otimme toiminnan suunnittelussa ja ohjaamisessa kuitenkin ryhmän tuen tarpeet huomioon,
minkä lisäksi saimme erilaisia ja hyviä esimerkkejä havainnoimalla päiväkodin työntekijöiden
erilaisia malleja tukea tarvitsevien lasten kanssa toimimisesta. Koemme, että tuen tarpeen
käsite ja sen suhde käytäntöön on meille nyt selkeämpi, ja tavoitteemme on täyttynyt toiminnan kautta.
Toisena tavoitteenamme oli kehittyä luovien toimintojen, erityisesti musiikin ja kuvataiteen
menetelmien asiantuntijoina ja ohjaajina. Tarkoituksena oli hyödyntää toiminnassa myös
meille uusia menetelmiä, mikä osittain onnistui. Mikään käyttämistämme harjoitteista ei ollut
kummallekaan täysin tuntematon, vaan olimme kohdanneet ne itse aiemmin osallistujan näkökulmasta. Moni harjoite oli kuitenkin meille uusi ohjattava, ja pääsimme työskentelemään
epämukavuusalueellamme. Jännityksestä huolimatta koimme onnistumisen kokemuksia, sekä
kehitystä omassa ohjaajuudessamme eniten juuri epämukavuusalueella toimimisen kautta.
Kuvataiteen ja musiikin menetelmien käytännön toteutus ja erityisesti siihen liittyvät etukäteisvalmistelut ja jälkityöt, sekä materiaalien että tilan merkitys toiminnan onnistumiselle
hahmottuvat meille selkeämmin opinnäytetyöprosessin jälkeen. Myös vertaispalautteella oli
merkittävä rooli ammatillisuuden ja ohjaajuuden vahvistumisessa. Koimme vertaispalautteen
antamisen toisinaan haastavaksi etenkin negatiivisten huomioiden kohdalla, mutta pystyimme
kuitenkin olemaan rehellisiä toisillemme. Omaan ohjaajuuteen saatiin täysin uudenlaisia näkökulmia vertaispalautteen kautta, minkä lisäksi ohjaajaparin erilaista ohjaamisotetta havainnoimalla löytyi hyviä vinkkejä myös omaan toimintaan. Myös päiväkodin henkilökunnan antama palaute ohjaajuudesta toi lisää varmuutta. Saimme positiivisia kommentteja ohjeiden
selkeydestä sekä innostavasta ohjausotteesta, jonka myötä positiivinen asenne tarttui myös
lapsiin. Lasten palautteesta nousi esiin se, että valitsemamme musiikilliset ja kuvataiteelliset
harjoitteet koettiin mielekkäiksi. Kaiken kaikkiaan koemme, että musiikin ja kuvataiteen ohjaamisen taitomme on vahvistunut, ja molemmilla meistä on varmempi olo lähteä toteuttamaan vastaavanlaista toimintaa tulevaisuudessa, yksin tai yhdessä.
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Kolmas ja viimeinen henkilökohtaisista tavoitteistamme oli opinnäytetyöprosessin läpivieminen sujuvassa yhteistyössä niin työparin kuin päiväkodinkin kanssa. Opinnäytetyön tarkoitus
on olla työelämälähtöinen, tutkimuksellinen ja riittävää tietotaitoa osoittava tuotos. Johdonmukaisen opinnäytetyöprosessin jälkeen sen tekijän tulisi hallita alansa kehittämis- ja tutkimustyön perusteet ja valmistua alansa asiantuntijaksi. (Vilkka & Airaksinen 2003, 10) Lähdimme toteuttamaan toiminnallista opinnäytetyöprosessiamme tiukalla aikataululla, minkä
tiedostimme heti alussa. Koemme, että jokaiseen työn vaiheeseen olisimme kaivanneet lisää
aikaa, jotta sitä olisi riittänyt lukemisen, kirjoittamisen ja ohjaamisen lisäksi vielä enemmän
myös toiminnan reflektointiin ja etenkin vaiheesta toiseen siirtymiseen. Aikataulumme puitteissa prosessi sujui hyvin, vaikkakin esimerkiksi suunnitelmavaiheesta toteutusvaiheeseen, ja
toteutusvaiheesta arviointivaiheeseen siirtyminen tuntui meistä haastavalta.
Yhteistyö päiväkodin kanssa on sujunut hienosti läpi koko opinnäytetyöprosessin. Koimme yhteydenpidon päiväkodin kanssa helpoksi, ja erityisesti yhteyshenkilöinämme toimineet työntekijät olivat helposti lähestyttäviä asiassa kuin asiassa. Muuttuviin tilanteisiin on riittänyt ymmärrystä ja joustavuutta molemmin puolin. Jouduimme sairastumisen vuoksi siirtämään viimeisiä ohjauskertoja viikolla eteenpäin, ja tämä muutos pystyttiin tekemään lyhyellä varoitusajalla ongelmitta. Pyrimme ymmärtämään päiväkodin kiirettä ja muun muassa se, että lapsiryhmät saapuivat useamman kerran paikalle vasta sovitun alkamisajan jälkeen ei meitä haitannut. Ohjauskertamme venyivät toisinaan ajallisesti hieman yli sovitun keston, mikä aiheutti kiirettä päiväkodille. Olisimme toivoneet hieman lisää avoimuutta koko päiväkodin
henkilökunnalta ryhmien aikatauluista, jotta olisimme osanneet varautua niihin. Tietämättömyys aikatauluista aiheutti välillä tahatonta haittaa päiväkodin ryhmien toiminnalle, jos ohjauskertamme venyivät ja estivät muun toiminnan ryhmän tiloissa. Pääsääntöisesti kuitenkin
koemme saaneemme juuri sen verran tukea päiväkodin taholta, kuin olemme itse pyytäneet
ja vaatineet. Kehittääksemme toimintaa eteenpäin ajattelemme, että olisimme voineet saada
vielä enemmän palautetta ja kehitysehdotuksia siitä, millaisia toiveita päiväkodilla on toimintaamme kohtaan. Kuitenkin päiväkodille menimme aina hyvillä mielin, vaikka kyseinen ohjauskerta olisikin jännittänyt, ja koemme sen johtuneen siitä, millaisella kannustavalla, avoimella ja rohkaisevalla asenteella yhteyshenkilömme päiväkodissa meidät ottivat vastaan. Molemminpuolinen rehellisyys ja avoimuus tekivät yhteistyöstä päiväkodin kanssa sujuvaa ja antoisaa.
Yksi antoisimmista osuuksista opinnäytetyöprosessissa on kuitenkin ollut työskentely parin
kanssa. Yhteistyömme on sujunut melko vaivattomasti alusta saakka, sillä tiedostimme jo silloin yhteneväiset toimintatapamme, mutta myös eromme ohjaajina ja kirjallisen työn tuottajina. Omia ideoita jakamalla ja niistä yhdessä keskustelemalla olemme pystyneet kehittämään
toiminnan sisältöä, ohjaajuutta sekä opinnäytetyön kirjallista osuutta eteenpäin ja yhä paremmaksi. Olemme pystyneet olemaan rehellisiä toisillemme niin positiivisten kuin negatiivis-
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tenkin huomioiden kohdalla vertaisarvioinnissa, sekä avoimia omista tunteistamme ja voimavaroistamme koko prosessin ajan. Yhdeksi opinnäytetyöprosessin haasteeksi nousi jaksaminen
aikataulultaan tiukan opinnäytetyöprosessin aikana, sekä yksilötasolla että parityöskentelyn
kannalta. Opinnäytetyön tekeminen oli meille molemmille uutta, ja uuden työskentelytavan
opettelu vaatii aina aikaa sekä kärsivällisyyttä. Tiukka aikataulu loi työskentelylle painetta,
mikä ajoittain näkyi kummankin toiminnassa. Toimintatapojen yhteensovittaminen vaati keskustelua ja kompromissien tekemistä, jotta työskentely eteni sujuvasti. Hankaluuksia kohdatessaan on kuitenkin voinut tukeutua työpariin ja luottaa siihen, että tukea on saatavilla. Toisen kokemat vaikeudet haastoivat yhteistyötä toisinaan, mutta selvisimme niistä yhdessä. Aikataulut opinnäytetyön ja vapaa-ajan tasapainottamisen suhteen ovat olleet joustavat, ja tavoitteemme ja ajatuksemme työstä samanlaiset. Loppujen lopuksi koemme, että opinnäytetyön tekeminen parin kanssa oli opettavaista ja antoisaa, niin hyvinä kuin huonoinakin hetkinä.
8.3

Eettisyyden ja luotettavuuden arviointi

Jo suunnitelmavaiheessa tarkastelimme opinnäytetyömme eettisyyttä, johon olemme kiinnittäneet huomiota läpi koko opinnäytetyöprosessin. Tutkimusetiikan kannalta suunnitelmavaihe
on tärkeä, sillä tutkimuskysymyksiä ja -menetelmiä suunnitellessa eettiset seikat on otettava
huomioon (Vilkka 2006, 65-66). Olemme opinnäytetyön tekijöinä noudattaneet sosiaalialan
eettistä ohjeistoa. Keskeisiä teemoja sosiaalialan eettisessä ohjeistossa ovat muun muassa
asiakaslähtöisyys, osallisuus sekä luottamuksellisuus ja yksityisyyden suoja.
Tärkeimpänä eettisenä seikkana lasten kanssa työskennellessä on vaitiolovelvollisuus, joka
koskee meitä opinnäytetyön tekijöinä. Tutkimusten kohteiden yksityisyyttä on kunnioitettava,
ja tunnistettavien tietojen salaaminen on suunniteltava tarkasti (Vilkka 2006, 59). Ennen toimintamme alkua solmimme päiväkodin kanssa yhteisen opinnäytetyösopimuksen, jossa sovimme yhteiset pelisäännöt ja kunkin osapuolen vastuut prosessin aikana. Samassa sopimuksessa allekirjoitimme vaitiolosopimuksen, joka velvoittaa meitä salaamaan asiaan kuulumattomilta prosessin aikana esiin tulleet tiedot päiväkodin toiminnasta ja asiakkaista. Myöskään
opinnäytetyön kirjallisesta osuudesta ei saa käydä ilmi yksittäisten henkilöiden salattavia tietoja. Anonymiteetin kysymykseen liittyvät myös ryhmän lasten tuen tarpeet. Tuen tarpeet
voidaan nähdä arkaluontoisena tietona, sillä niihin liittyy tietoja yksittäisten henkilöiden saamista tukimuodoista ja lausunnoista (Vilkka 2006, 59-60). Kuvailimme opinnäytetyössämme
lapsia koskettavien tuen tarpeiden muotoja työn vaatimalla tarkkuudella, kuitenkin niin että
lasten anonymiteetti on turvattu.
Haimme opinnäytetyöllemme tutkimusluvan Vantaan kaupungilta. Tämän laadimme toiminnastamme lasten vanhemmille erillisen tiedotteen, jossa kysyimme luvat lapsen osallistumisesta toimintaamme, sekä lapsen työskentelyn ja valmiiden tuotosten kuvaamiseen, ja kuvien
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käyttämiseen valmiissa opinnäytetyössämme (Liite 2). Kaikki ottamamme kuvat ovat sellaisia,
joissa lasten kasvot eivät ole näkyvissä tai lapset eivät ole muuten tunnistettavissa.
Arviointia voidaan pitää luotettavana, kun toimintaa on arvioitu kattavasti läpi koko toiminnan monipuolisia arviointimenetelmiä hyödyntäen. Kun aineistoa ja havaintoja kerätään pitkällä aikavälillä, voidaan prosessia kuvata kokonaisuutena ja sitä kautta tehdä siitä tarkempia
huomioita. Tietoa ja aineistoa tulee kerätä monipuolisesti eri lähteistä, ja eri lähteistä saadun tiedon tulee kommunikoida keskenään, vaikka näkökulmat saattavat vaihdella aineistojen
sisällä. Arvioinnista saatavan tiedon tulee olla sellaista, jonka avulla toimintaa voidaan kehittää edelleen. (Heikka ym. 2009, 113-114.) Arvioimme toimintaa käyttäen sekä oman havainnointimme, että lasten sekä työntekijöiden palautteiden tuottamaa aineistoa.
Yksi olennaisimmista arviointiaineiston osista tuotettiin havainnoimalla toimintaa itse, ja kirjaamalla havaintoja opinnäytetyöpäiväkirjaan. Arviointia tehdessämme pyrimme kiinnittämään huomioita toiminnan objektiiviseen tarkasteluun sekä arvioinnin luotettavuuteen. Täysin objektiivisen tarkastelun saavuttaminen on haastavaa, sillä ohjaajina elämme toiminnan
yhdessä lasten kanssa, jolloin omat arvomme ja näkemyksemme voivat vaikuttaa arvioinnin
lopputulokseen ja havainnoinnin näkökulmiin (Heikka ym. 2009, 113).
Päiväkodin työntekijöiltä palautteen kerääminen on aina haastavaa päiväkotien kiireisen aikataulun ja usein ilmenevän resurssipulan takia. Olimme rajanneet palautelomakkeemme yhden
sivun pituiseksi, jotta sen täyttäminen ei veisi turhaan työntekijöiden aikaa tärkeältä päivittäiseltä työltä. Lomakkeen lyhyestä pituudesta huolimatta osoittautui palautteen kerääminen
haastavaksi, emmekä lopulta saaneet takaisin kaikkia lomakkeita, jotka olimme toimintaa
seuranneille työntekijöille jakaneet.
9

Pohdinta

Opinnäytetyö kokonaisuudessaan on ollut meille haastava prosessi ja kasvun paikka, mutta samalla yksi opettavaisimmista ja antoisimmista projekteista koko opintojemme aikana. Toteuttamamme toimintakerrat muodostivat toimivan kokonaisuuden, jossa lapset pääsivät työskentelemään musiikki- ja kuvataidetoiminnan äärellä yhdessä ryhmän kesken. Itse pääsimme kehittämään ammattitaitoamme luovan toiminnan ohjaajina sekä varhaiskasvatuksen ammattilaisina toiminnan sekä lapsiryhmään tutustumisen kautta. Koemme opinnäytetyön hienona
päätöksenä sosionomiksi ja erityisesti lastentarhanopettajaksi kouluttautumisessa. Opinnäytetyömme puitteissa toimintaa toteutettiin yhdelle esiopetusryhmälle, minkä vuoksi opinnäytetyön tulokset eivät ole yleistettävissä automaattisesti koskemaan myös muita lapsiryhmiä. Samankaltainen toiminta voidaan kuitenkin helposti ottaa käyttöön myös muissa ympäristöissä
soveltaen käytettyjä menetelmiä kohderyhmän valmiuksiin ja tavoitteisiin sopiviksi.
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Toimintaa suunnitellessa ja toteuttaessa vastaan tuli haasteita, jotka pyrimme ottamaan huomioon parhaalla mahdollisella tavalla. Lasten innostuminen ja sitoutuminen toimintaan oli
aina tilannesidonnaista, esimerkiksi huono päivä ja ennen toimintaa tapahtuneet tilanteet
vaikuttivat lasten tapaan toimia. Lasten tasapuolinen huomiointi ohjauskertojen aikana oli
toisinaan haastavaa, sillä huomio saattoi kiinnittyä enemmän äänekkäämpiin ja tukea tarvitseviin lapsiin, jolloin hiljaisemmat lapset saattoivat jäädä vähemmälle huomiolle. Toinen
haaste oli toiminta-ajan rajallisuus, joka vaikutti toiminnan sisältöihin. Jos aikaa olisi ollut
enemmän kutakin toimintakertaa kohden, niiden aikana olisi ehtinyt toteuttaa enemmän ja
laadukkaammin tavoitteita tukevaa toimintaa. Ideoiden rajaaminen tuntui ajoittain haastavalta, ja yhteen tuntiin suunniteltiin välillä liikaa toimintaa, eikä sitä pystynyt toteuttamaan
niin hyvin kuin olisi halunnut. Myös lasten yksilöllinen, kiireetön huomioiminen toiminnan aikana sekä toiminnan kokonaisuuden hallinta tuntui ajoittain haastavalta ohjauskertojen kiireen keskellä. Toiminta-aika oli kuitenkin rajattu sekä päiväkodin arjen asettamien raamien,
että lasten keskittymiskyvyn perusteella yhteen tuntiin, eikä sen muuttaminen olisi tässä yhteydessä ollut tarkoituksenmukaista.
Mikäli toiminta olisi pitkäkestoisempaa, olisi sen avulla mahdollista saavuttaa opinnäytetyöllemme asetettuja tavoitteita entistäkin tehokkaammin. Koimme, että toimintaa olisi voinut
kehittää edelleen käyttämällä kuvia toiminnassa vielä enemmän, esimerkiksi lapsilta kerättävän palautteen kohdalla tarkentavien kysymysten tukena, jolloin kaksikielisten lasten olisi ollut mahdollisesti helpompi antaa palautetta myös suullisesti. Myöskään yhteisöllisyys ei kehity hetkessä, vaan sen rakentuminen ja ylläpitäminen on pitkä ja aktiivisesti muuttuva prosessi, mutta vastaavanlaisella toiminnalla osana päiväkodin arkea voidaan mielestämme tukea
yhteisöllisyyden kehittymistä tehokkaasti. Oma näkökulmamme siitä, että luovan toiminnan
avulla voidaan saavuttaa monenlaisia kasvuun ja kehitykseen liittyviä tavoitteita, osoittautui
opinnäytetyömme osalta todeksi. Luovien toimintojen, kuten musiikin ja kuvataiteen, hyödyntäminen yhteisöllisyyden teemojen tutkimisessa on toimiva ja tehokas toimintatapa, jolla voidaan saavuttaa hienoja tuloksia. Opinnäytetyömme toimintakokonaisuuden pohjalta olisi
mahdollista muodostaa toimiva menetelmäpaketti näiden teemojen tarkasteluun apinahahmon kanssa. Toimintakerrat, hahmo sekä tarina ovat valmiina, ja niitä edelleen kehittämällä
olisi mahdollista saada aikaan käyttökelpoinen työkalu varhaiskasvatuksen kentälle. Samankaltaista toimintaa voisi soveltaa ja kokeilla käytännössä myös muiden asiakasryhmien ja erilaisten kokoonpanojen kanssa.
Opinnäytetyön aikana totesimme, että yksi toimintamme onnistumisen avaintekijöistä oli apinahahmon käyttö toimintakertojen kokonaisuutta tukevana elementtinä. Mielestämme vastaavanlainen päähenkilön käyttö lapsille suunnatuissa tuokioissa olisi otollinen aihe jatkokehitykselle ja tutkimukselle. Apinahahmo motivoi meitä opinnäytetyön tekijöinä toiminnan suunnittelu- ja toteutusvaiheissa, ja herätti positiivisia kommentteja toiminnasta palautetta antanei-
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den lasten sekä työntekijöiden keskuudessa. Apinahahmoa voitiin hyödyntää ohjaamistilanteissa, joissa lasten huomio harhaili, tai toimintaan osallistumiseen vaadittiin motivointia.
Moni toimintaa seurannut työntekijä nosti palautteessaan positiivisena asiana esiin toiminnan
taustatarinan ja apinan käytön toiminnan ohjaamisessa. Vaikka apinahahmoa kommentoitiin
lasten toimesta myös vähätellen, välittyi kuitenkin lasten toiminnasta ja palautteesta tunnesiteen kehittyminen lasten ja apinan välille. Apinalelua toivottiin omaan syliin, ja sille haluttiin
sanoa moikat toiminnan päätyttyä.
Pohdimme apinan merkitystä erityisesti viimeisen kerran tapauksen kautta, jossa yksi lapsista
kiinnittyi apinaleluun eikä tahtonut poistua toiminnasta. Hän sanoitti tilannetta kertomalla,
ettei halua, että apina lähtee. Uskomme, että apinan kautta lapsi ilmaisi myös tunteita, joita
meitä sekä toimintaa kohtaan oli muodostunut, eikä harmistuksessa ollut kyse pelkästään apinasta. Apinaan luodun tunnesiteen ohella lasta ehkä harmitti toiminnan päättyminen, ja myös
ohjaajista luopuminen. Toiminnan päähenkilö loi lapsille turvallisen väylän käsitellä ja ilmaista toimintakokonaisuuteen liittyviä tunteita ja ajatuksia. Kuulimme päiväkodin työntekijöiltä myöhemmin, että omaan ryhmäänsä palaamisen jälkeen lapsi oli ollut itkuinen lähes
koko loppupäivän. Voimme havaintojemme perusteella todeta apinan olleen lapsille merkityksellinen osa toimintaa, eikä apinanlelun roolia toimintamme onnistumisessa tule vähätellä,
vaan pikemminkin nostaa esiin.
Opinnäytetyöprosessi herätti meissä molemmissa yhä enemmän intoa luovien toimintojen hyödyntämiseen tulevissa työtehtävissämme sosiaalialan kentällä. Mukana kulkenut apina tulee
kulkemaan mukanamme myös jatkossa, ja aiomme tahoillamme jatkaa sen hyödyntämistä
vastaavissa projekteissa, ja tutkia sitä kuinka pitkälle apinan matka voikaan meidät viedä. Yhteisöllisyyden merkitys varhaislapsuudessa on korostunut meille opinnäytetyöprosessin kautta.
Lapsen tullessa osaksi päiväkodin lasten yhteisöä, oppii hän taitoja, jotka myöhemmin elämässä ovat ensiarvoisen tärkeitä hänen liittyessään erilaisiin yhteisöihin. Yhteisöissä mahdollistuu sen jäsenten kasvu yksilöinä, mutta myös jokainen yksilö on tärkeässä osassa vaikuttamassa yhteisöön ja sen kehittymiseen.
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