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1 TUNNETAITOJEN MAAILMA
”Jakakaa surut, ne puolittuvat. Jakakaa ilot, ne kaksinkertaistuvat. ” Tuntematon tekijä

Kuva 1. Lasten toimintatuokioiden piirustuksia

Kipinä opinnäytetyöni aiheeseen muodostui keväällä 2009 tehdessäni
viimeistä syventävää harjoittelua kouluterveydenhuollon piirissä. Tällöin
työpaikkaohjaajani oli käynnistämässä Friends – tunnetaitoprojektia
Jyväskylässä muiden kollegoidensa kanssa. Tunnetaitokeskustelua oli jo
tuolloin jonkin verran käyty julkisesti niin Jyväskylässä kuin muuallakin
Suomessa. Opinnäytetyöni aiheen valintaan vaikutti erityisesti kiinnostukseni
koulumaailmaan, erilaisiin tunnekasvatusprojekteihin kuten yllä mainittuun
Friends -projektiin sekä mielenkiinto työskennellä lasten parissa. Myös
aikaisempi työkokemukseni lasten kanssa työskentelystä päiväkodeissa ja
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lasten psykiatrisella osastolla vaikuttivat aiheeni valintaan. Halusin käyttää
projektini toteutuksessa hyväkseni aiempaa lastenhoitajan tutkintoa,
ryhmänohjaajan kokemuksiani ja taitojani kuvataiteen ja musiikin saralla.
Alusta lähtien minua on kiinnostanut tehdä jotakin toiminnallista, koska koen
sen mielekkääksi työskentelytavaksi.

Monien syiden tiimoilta halusin siis lähteä tutkimaan kiinnostavaa ja
tulevaisuudessakin erittäin tärkeää aihetta. Tunnetaidot ovat jo osana
opetussuunnitelmia monissa kouluissa ja mielestäni on tärkeää, että myös
kouluterveydenhoitajat tutustuvat tähän aihealueeseen opettajien rinnalla.
Myös viimeaikaisten yhteiskuntaa koskevien tapahtumien siivittämänä on
kasvanut tietoisuus siitä, että lasten sosiaalisiin tarpeisiin ja tunteiden
ilmaisemiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Kuitenkaan monissa
kouluissa ja päiväkodeissa ei vielä riittävästi ole otettu huomioon, kuinka
autettaisiin ja opetettaisiin lapsia purkamaan elämän tuomia tunnetiloja heti
asioiden tapahduttua. Vanhemmillakaan ei välttämättä ole aina tietoa siitä,
miten asioita voitaisiin alkaa purkamaan. Haluaisin tarjota opinnäytetyöni
projektin kautta oppilaille eväitä omien tunteidensa tunnistamiseen ja
ilmaisemiseen. Toiminnallisen opinnäytetyön avulla on myös paremmat
mahdollisuudet päästä itse työelämän kehittämiseen mukaan. (Vilkka &
Airaksinen 2003, 16). Toivonkin, että toimintani avaisi uusia näkökulmia ja
tarjoaisi ideoita niin opetushenkilökunnalle kuin vanhemmillekin.

Jyväskylässä on parhaillaan käynnissä monenlaisia tunnekasvatusprojekteja
ja tämä oli suurin syy siihen, miksi halusin toteuttaa opinnäytetyön projektin
kotiseudullani Pohjois-Savossa. Yhteydenotto erään pohjoissavolaisen
alakoulun kouluterveydenhoitajaan vahvisti aiheen tarpeellisuuden ja näin
ollen yhteistyötaho löytyi. Ennen koulujen loppumista keväällä 2009 kävimme
alustavasti keskusteluja palaverissa opinnäytetyöni aiheesta yhdessä
pohjoissavolaisen alakoulun opinto-ohjaajan, erityisopettajan ja
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luokanopettajan kanssa. Heiltä sain hyviä kommentteja aiheeseen liittyen
samoin kuin omilta ohjaavilta opettajiltani Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.
Idea jäi kypsymään kesän ajaksi ja loppukesästä aloin suunnittelemaan
projektiani tarkemmin.

Opinnäytetyöni toteutui projektimuotoisena. Opinnäytetyöni projekti jakautuu
kahteen erilliseen kokonaisuuteen:
1) Varsinaiseen opinnäytetyöhöni sisältyy teoriaosuus sekä tutkimus
2) Terveydenhoitajan opinnäytetyössä toteutui projektin toiminnallinen
osuus, jossa käytän hyväkseni edellä mainittua teoriaosuutta, tutkimusta ja
sen tuloksia

Opinnäytetyöni projekti pohjautuu Kullberg-Piilolan, Kullberg-Turtiaisen ja
Peltosen (2002) Tunnemuksu ja Mututoukka tunnetaito-ohjelmaan. Ohjelmaa
voi käyttää esimerkiksi alkuopetuksessa. (Kullberg-Piilola, Kullberg-Turtiainen
& Peltonen 2002, osa 1).

Opinnäytetyön tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ja koostaa yhteen
haastatteluiden avulla tärkeimpiä aihe- ja ongelma-alueita tunteiden
ymmärtämisen ja käsittelyn saralla, mitä voisimme lasten kanssa käsitellä ja
keskustella toimintatuokioissa. Myös toimintatuokioiden määrän vähyyden
takia oli helpointa kartoittaa ne tietyt aihekokonaisuudet, joihin keskittyessä
voisimme käyttää ajan paremmin hyväksi. Opinnäytetyön toiminnallisen
osuuden tarkoituksena oli harjoitella tunne-asioiden käsittelyä lasten kanssa
niin keskustellen kuin luovilla menetelmilläkin. Toiminnallisuuden osuuden
tarkoituksena oli myös antaa koulun henkilökunnalle tietoa ja vinkkejä siitä,
miten he voisivat jatkossa tunnekasvatuksessa koulussa toteuttaa.

Opinnäytetyöni tutkimuksen tehtävänä oli tuoda esille lasten tunnemaailman
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huolenaiheita ja ongelmia vanhempien, oppilaiden ja opettajien
haastatteluiden kautta. Tutkimuksen tehtävänä oli myös osaltaan herättää
keskustelua ja ajatuksia niin kotona kuin koulussakin tutkimuksen esille
tuomien ongelmakohtien perusteella. Tutkimus ei sinällään etsi ratkaisuja sen
esille tuomiin kysymyksiin ja ongelmakohtiin. Toiminnallisen osuuden
tehtävänä taasen oli tuoda tunnekasvatusta ja sen mahdollisuuksia
suurempaan tietoisuuteen niin oppilaille, vanhemmille kuin opettajillekin.
Toivon, että opinnäytetyön projektini myötä oppilaat ovat empaattisempia,
osaavat huomioida paremmin toisia ihmisiä, nimetä perustunteita paremmin
sekä osaavat tunnistaa herkemmin toisten ihmisten tunnetiloja.
Opinnäytetyöni toiminnallisen osuuden tehtävänä oli myös lisätä omaa
tietämystäni koululaisten tunne-elämän kehityksestä ja tunnekasvatuksen eri
mahdollisuuksista.

2 VARHAINEN KOULUIKÄ

Varhainen kouluikä, jota kutsutaan myös keskilapsuudeksi, alkaa noin 6-7 vuoden iässä ja ulottuu noin 12 - ikävuoteen asti. Varhaisen kouluiän
aikakautena tapahtuu tärkeitä muutoksia niin lapsen elämässä kuin lapsen ja
aikuisten välisissä suhteissa. Tässä elämänvaiheessa lapset ovat
enemmänkin matkalla jonnekin kuin kokemassa tärkeää vaihetta, joka ei ole
enää lapsuutta mutta ei nuoruuttakaan. (Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyytinen,
Pulkkinen & Ruoppila 2006, 70.)

Varhaisen kouluiän aikana lapsi siirtyy vähitellen kotipiiristä suurempiin
sosiaalisiin kokonaisuuksiin kuten esikouluun ja kouluun. Nämä ympäristöt
vaikuttavat lapsen kognitiiviseen ja sosioemotionaaliseen kehitykseen ja
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saavat huomattavia muutoksia aikaan lapsen käyttäytymisessä. Uudessa
roolissa koululaisena ja oppijana lapsen täytyisi myös suoriutua hänelle
esitetyistä uusista haasteista. Positiivinen käsitys omasta osaamisesta ja
suoriutumisesta niin koulussa, kotona tai kaveripiirissä on keskeisessä
asemassa kehityksen ja psyykkisen hyvinvoinnin kannalta. Myös myönteinen
minäkäsitys, tavoitteellisuus ja toiveikkuus suojaavat lasta mahdollisesti
myöhemmin ilmaantuvilta käyttäytymisongelmilta. (Nurmi ym. 2006, 70-71.)

Silloin kun lapsen myönteisen minäkäsityksen muodostuminen epäonnistuu,
syntyy huonommuuden ja alemmuuden tunteita, jotka ovat uhka lapsen
älylliselle ja emotionaaliselle kehitykselle. Ne heijastuvat kielteisesti myös
lapsen ihmissuhteissa kokemiin hyvinvoinnin tunteisiin. Ne lapset, joilla ei
varhaisen kouluiän aikana kehity myönteistä minäkäsitystä, ovat muita
alttiimpia sisäänpäin suuntautuville tunne-elämän ongelmille ja myös ulospäin
suuntautuville oireiluille. Sisäänpäin suuntautuvia tunne-elämän ongelmia ovat
muun muassa ahdistuneisuus, masentuneisuus, eristäytyminen ja ulospäin
suuntautuvaa oireilua ovat muun muassa käytöshäiriöt, levottomuus ja
aggressiivisuus. Käytöshäiriöt ovat uhka lapsen tasapainoiselle kehitykselle.
(Nurmi ym. 2006, 71.)

Varhaista kouluikää pidetään selkeästi kehityksellisenä siirtymävaiheena,
jossa niin biologinen kuin kognitiivinenkin kehitys luo mahdollisuuksia
itsenäisemmälle toiminnalle ja vastuunottamiselle omasta toiminnastaan.
(Nurmi ym. 2006, 72.) Tässä työssä tarkastellaan fyysistä ja motorista
kehittymistä, kognitiivista kehittymistä sekä tunne-elämän ja sosiaalisen
käyttäytymisen kehittymistä varhaista kouluikää elävän lapsen
ymmärtämiseksi.
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2.1 Fyysinen ja motorinen kehitys

Varhaisessa kouluiässä fyysinen kehitys on edellytys lapsen itsenäisempään
toimintaan. Voimaa ja kestävyyttä tarvitaan enemmän ympäristön kasvavista
vaatimuksista selviytymiseen. Varhaislapsuudessa tapahtuvat myös
suurimmat muutokset niin aivojen rakenteessa kuin toiminnassa. Aivojen
kasvu ja kehitys jatkuu vielä myös keskilapsuudessa. Nopeassa
kasvupyrähdyksessä 6-8 - vuotiailla lapsilla aivotoiminnassa tapahtuu paljon
muutoksia ja niiden ajatellaan olevan yhteydessä lasten kognitiivisten kykyjen
kehittymiseen, erityisesti ajattelun ja toiminnanohjauksen alueilla. Varhaisessa
kouluiässä aivoissa tapahtuu kuitenkin vähemmän selkeitä rakenteellisia
muutoksia. Aivojen toiminnallinen muutos on yhteydessä lapsen ajattelun
muuttumiseen. Tutkimukset ovat osoittaneet, että 7-14 - vuoden ikäiset lapset
käyttävän jonkin tehtävän suorittamiseen koko käytössään olevaa
”aivoresurssia”. (Nurmi ym. 2006, 72-75.)

Varhaisessa kouluiässä olevan lapsen motorinen kehitys jatkuu eteenpäin sitä
myöten, mitä enemmän liikkumisen ja esineiden käsittelyn perustaitoja hän
oppii. Kehittyvät motoriset taidot mahdollistavat lapsen elämänpiirin
laajenemisen. Myös esiopetus ja koulu antavat uusia haasteita erityisesti
hienomotorisille taidoille. Keskilapsuudessa lasten lihashallinta paranee,
liikkeet muuttuvat sujuvammiksi ja koordinaatio kehittyy. Ympäristössä ja
tilanteessa tapahtuvia muutoksia varhaisessa kouluiässä olevat lapset
pystyvät ottamaan jo paremmin ja nopeammin huomioon. Tutkimusten
mukaan pojat menestyvät paremmin motorisissa suorituksissa kuten pallon
heittämisessä ja tytöt taasen hienomotoriikkaa vaativissa tehtävissä kuten
piirtämisessä. Lapset myös osaavat arvioida omia taitojaan ja suorituskykyä jo
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jonkin verran; tutkimusten mukaan ne lapset, jotka yliarvioivat taitonsa,
joutuvat muita useammin muun muassa erilaisiin onnettomuuksiin.
Onnettomuuksiin joutuville näyttää olevan tyypillistä myös
temperamenttipiirteet kuten aktiivisuus ja impulsiivisuus. (Nurmi ym. 2006, 7577.)

Fyysistä aktiivisuutta vaativilla leikeillä on lapsille tärkeä sosiaalinen merkitys.
Leikit voivat olla joskus rajuja, mutta harvoin on kyse itse tappelemisesta.
Vihamielisiksi tilanteiksi ja tappeluiksi ne voivat kuitenkin mennä, jos lapsen
sosiaaliset taidot, kuten esimerkiksi sosiaalisten viestien lähettäminen ja
tulkitseminen on heikkoa. Näin käy usein silloin, kun lapsi on joutunut aiemmin
hyljeksinnän kohteeksi ja sitä kautta tulkinnut tilanteet vihamieliseksi. (Nurmi
ym. 2006, 77.)

2.2 Kognitiivinen kehitys

Esikouluiästä lähtien lasten ajattelussa on tapahtunut jo paljon kehittymistä ja
näin ollen he kykenevät irtautumaan välittömistä aistihavainnoista. Fyysisen
maailman tapahtumat ja ilmiöt alkavat olla lapsille ennustettavampia sekä
ajatteluun tulee lisää joustavuutta, jolloin lapsi kykenee harkitsemaan erilaisia
vaihtoehtoja ongelmia ratkaistessaan. (Nurmi ym. 2006, 81.)

Keskilapsuudessa kehittyy kyky ymmärtää kolmiulotteista maailmaa sekä
erilaisia symboleja ja malleja. Lapsi jo ymmärtää, että tietty merkki tarkoittaa
tiettyä asiaa. Tutkija Jean Piaget'n mukaan keskilapsuudessa tulee esille
myös uusia ajattelutaitoja kuten perspektiivin vaihtuminen sekä toisen ihmisen
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roolin ottamiseen liittyvä egosentrisyydestä vapautuminen. Egosentrisyys
tarkoittaa vaikeutta ymmärtää asioita toisen ihmisen näkökannalta. Kouluiän
kehittyessä lapselle alkaa kehittyä käsitys, että joku toinen saattaa tulkita
sosiaalisen tilanteen eri tavalla kuin hän itse. Kuitenkin kyky arvioida toisten
ihmisten tarkoituksia, toimintaa ja tunteita asettumalla toisen asemaan kehittyy
vain vähitellen. Piaget'n tutkimusten mukaan vasta keskilapsuuden
loppuvaiheessa lapset osaavat nähdä tilanteet kolmannen henkilön
näkökulmasta. (Nurmi ym. 2006, 82-83.)

Piaget on selittänyt myös ajan muutoksia skeema -käsitteellä. Sen mukaan
ihminen ratkaisee ongelmia erilaisten skeemojen eli mielessä olevien
rakenteiden avulla, joita hänelle on jo aiemmin muodostunut. Esimerkiksi kun
lapsi kohtaa uuden asian, hän pyrkii soveltamaan siihen jo entisiä
ymmärtämismalleja eli skeemoja. Kun olemassa olevat skeemat eivät riitä, voi
tilanne tuottaa toimimattomia ratkaisuja tai sitten muuttaa ja kehittää uusia
skeemoja. (Nurmi ym. 2006, 84.)
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2.3 Tunne-elämän kehitys

Kuva 2. Lasten toimintatuokioiden piirustuksia

Tunteet ovat merkittävässä asemassa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa:
ihmiset tarkkailevat toistensa tunteita sekä reagoivat niihin. Käsityksen
mukaan kouluikäiset ymmärtävät jo melko hyvin toisten ihmisten tunteita.
Lasten tunneilmaisu ja muiden ihmisten tunteiden havainnointi kehittyvät
asteittain muuta kehitystä myötäillen. (Nurmi ym. 2006, 104-105.)

Tunteet eivät ole pysyviä tiloja, vaan lapsen kehittyessä myös joustavuus ja
tunnetilojen asteittainen muuttaminen kehittyy. Tunteiden säätely on tunnetilan
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käsittelyä, missä mielen tasapaino ja toimintakyky pysyvät mahdollisimman
hyvinä. Se voi tapahtua tarkastelemalla monipuolisesti tilanteita ja pyrkimään
ymmärtämään myös toisten näkökulmia asiasta. Useimmat lapset oppivatkin
kymmeneen ikävuoteen mennessä erilaisia tunteiden säätelymenetelmiä.
Tunne-elämän kannalta on tärkeää myös, että aikuinen keskustelee lapsen
kanssa sekä omista että lapsen tunnekokemuksista. Myös tietenkin ulkoiset
normit edistävät tietyllä tapaa tunteiden säätelyn kehitystä. (Nurmi ym. 2006,
106.)

Ulos- ja sisäänpäin suuntautumisessa sekä tunteiden säätelyssä voi olla
pohjalla temperamenttiperustaa, mutta eroja saavat aikaan myös kasvatus,
tilannetekijät ja henkinen kypsyys. Lasten käyttäytyminen voi tietyissä
kasvuoloissa kehittyä vuorovaikutustaidoksi tai sitten niiden puutteeksi. Tällä
on olennainen merkitys myös heidän tulevaisuutensa kannalta. Pulkkisen
(1996) Lapsesta aikuiseksi -tutkimuksen perusteella esimerkiksi
aggressiivisilla lapsilla on varhaisnuoruudessa taipumusta irrottautua kotoa ja
niin sanotusti ”pahoille teille” varhaiseen päihteiden käyttöön. Tunteitaan hyvin
säätelevät ja mieleltään tasapainoiset lapset ottavat vastuuta koulusta,
harrastavat kehittäviä harrastuksia ja ovat suosittuja kavereiden keskuudessa.
Vahva itsehallinta antaa hyvän perustan koulusopeutumiselle. Lapsi tarvitsee
näiden erilaisten kehityskulkujen tukemiseksi ja torjumiseksi kodin ja koulun
yhteistyötä sekä tukea. (Nurmi ym. 2006, 108-109.)

2.4 Sosiaalisen käyttäytymisen kehitys

Toverisuhteiden merkitys on lapsen kehitykselle suuri, kun lapsi tulee
kouluikään. Muiden ikätoverien parissa lapsi omaksuu sukupuolelle tyypillistä
käyttäytymistä, oppii toiminnallisia sekä sosiaalisia taitoja. Sosiaaliset taidot
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ovat niin vuorovaikutustaitoja kuin myös havaintojen tekoa sosiaalisissa
tilanteissa esimerkiksi toisten tunnetiloista. Peli- ja leikkitilanteissa lapset
oppivat jakamaan ja vuorottelemaan sekä hyväksymään myös sen, että joku
voi saada enemmän jostakin erityisestä ansiosta. Toveripiirin lisäksi lapsi
tarvitsee myös henkilökohtaisia ystävyyssuhteita, jota kautta lapsi voi oppia
luottamusta ja herkkyyttä toista kohtaan. Ystävyyssuhteissa voi olla myös
välillä riitoja ja ongelmia, mutta niitä ratkomalla lapset oppivat tärkeitä
sosiaalisia taitoja ja kestämään kritiikkiä. Kuitenkin esimerkiksi tovereiden
hyljeksintä ja kiusaaminen voi aiheuttaa lapselle itselleen kielteistä käsitystä
itsestään. Kiusatuksi tuleminen on raskas kokemus, joka heikentää
itsearvostusta ja lisää masentuneisuutta. Myös itse kiusaajan kehityksen
kannalta koulukiusaaminen on riskitekijä, sillä siihen voi liittyä muutakin
yhteiskunnan normien vastaista toimintaa. Näin ollen sekä kiusatun että
kiusaajan kehityksen kannalta tulisi tilanteeseen oitis puuttua, niin
keskustellen vanhempien kuin koulun henkilökunnankin kanssa. (Nurmi ym.
2006, 109-111.)

Craigin (1998) tutkimuksen mukaan sekä pojissa että tytöissä on
aggressiivista käyttäytymistä niin verbaalisessa kuin fyysisessä muodossa.
Tytöt stressaavat kiusaustilanteita enemmän kuin pojat. Pienemmät lapset
kohdistavat aggressiot yleensä epäsuorasti eli esimerkiksi syrjimällä. Tutkimus
osoittaa, että yhä useampi kiusattu sairastuu myöhemmällä iällä
masennukseen. Nuoremmissa lapsissa pojat johtavat tilastoja fyysisessä,
verbaalisessa sekä epäsuorassa aggressioissa. Kuitenkin nuoremmat lapset
käyttävät kiusaamistilanteissa enemmän fyysistä tai epäsuoraa aggressiota.
(Craig 1998, 124-127.)

Vapaa-ajanvietto voi olla myös tukeva voimavara lapselle niin kuin
koulutyökin. Vapaa-ajan toiminta kehittää toiminnallisia ja sosiaalisia taitoja,
vahvistaa pystyvyyden tunnetta ja lisää sosiaalista pääomaa muun muassa
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sosiaalisten suhteiden kautta. Vapaa-ajan vietto voi olla erityisen tärkeää
esimerkiksi lapselle, joka elää moniongelmaisessa kodissa tai on muuten
syrjäytymisuhan alla. Vapaa-ajan vietolla voi olla myönteiset vaikutukset
kehitykselle jos se ehkäisee yksinäisyydeltä ja syrjäytymiseltä, mutta se voi
olla myös kehityksen riskitekijä, jos se ei tue lapsen kehitystä laadullisesti.
(Nurmi ym. 2006, 111.)

Lapsien vapaa-ajanvietto on nykyään melko mediapainotteista. Suurin osa
vapaa-ajasta kuluu television tai videoiden katseluun. Toveripiireissä
keskustellaan usein ohjelmien sisällöistä ja se lisää lapsilla painetta televisioohjelmien katsomiseen. Lapset myös helposti samaistuvat television
henkilöhahmoihin. Samaistuminen esimerkiksi aggressiiviseen sankariin on
tutkimuksienkin mukaan lisännyt lasten aggressiivisuutta sallivien asenteiden
ja käyttäytymisen todennäköisyyttä. Väkivaltaiset ohjelmat voivat aiheuttaa
myös ahdistusta ja pelkoa sekä myös turruttaa, jolloin raakuudet eivät enää
tunnu miltään tunneherkkyyden vähentymisen myötä. Lasten elämäntyyliin
kuuluu vahvasti myös tietotekniikka ja sen vaikutukset ulottuvat taitojen
oppimisen lisäksi myös psykologiselle ja sosiaaliselle tasolle.
Tietokonemaailma voi antaa voimakkaita elämyksiä ja vetää mukaan
vuorovaikutukselliseen toimintaan. Se voi myös herättää aitoja tunteita kuten
pelkoa ja helpotusta. Tietokonepelien pelaaminen ja internetissä surffaaminen
voi sisältää monia riskejä ja lisätä riippuvuutta. Esimerkiksi riskipelaajilla, jotka
pelaavat paljon väkivaltaisia pelejä, on tutkimusten mukaan huomattu
pelaamisen jälkeen itsehallinnan ongelmia kuten levottomuutta ja
aggressiivisuutta. Kuitenkin vanhemmat, jotka itse myös pelaavat, ovat
yleensä huolissaan niistä vaaroista, joita pelaamisesta voi lapselle koitua
erityisesti tunne-elämän alueella. Monille vanhemmille tietokonepelien
maailma on kuitenkin vieras, eikä asiaan osata suhtautua tietyllä
vakavuudella. (Nurmi ym. 2006, 115-117.)
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Myös vanhempien tulisi olla ajan tasalla siitä, kenen kanssa lapsi viettää
aikaansa ja mitä vapaa-ajan toimintaa lapsella on. Vanhempien tietämys ja
turvallinen kotiympäristö tukee lapsen myönteistä sosiaalista kehitystä. Jos
lapseen kohdistuu myönteisiä odotuksia hänen kyvyistään käyttäytymisen ja
tunteiden säätelyn saralla, tukee se myös lapsen kehittyvää tietoisuutta
omasta käyttäytymisestä ja sen seuraamuksista. (Nurmi ym. 2006, 122.)

3 TUNNE KÄSITTEENÄ
Tunne käsitteelle löytyy erilaisia määritelmiä. Tunteet voivat olla subjektiivisia
elämyksiä, joita ihmisellä viriää häntä koskettavien tilanteiden yhteydessä.
Tunteet ovat myös kokonaisvaltaisia psyko-sosio-biologisia konstruktioita ja
nämä tunteet pistävät ”ihmisen liikenteeseen”. Riippuen lähestymistavasta
tunteita voidaan määritellä niiden yleisten tunnuspiirteiden mukaan,
luokittelemalla niitä erilaisten ominaisuuksien mukaan tai erittelemällä ne
erillisiksi tunteiksi. (Karhunen & Vanhanen 2004, 7.)

Tunne on melko lyhytaikainen ja intensiivinen tila. Tunnetila syntyy tunteiden
kokemisen jälkeen ja se voi sisältää monia tunteita yhtä aikaa. Pitkään
jatkuneet tunnetilat muuttuvat mielialoiksi. Tunteita ovat esimerkiksi pelko ja
suru, mutta mielialoja taasen huolestuneisuus ja surumielisyys. Mielialat voivat
joskus huomaamattaan ohjata ihmisen toimintaa. Tunne-käsitteen rinnalla
käytetään myös muita ilmaisuja kuten emootio ja affekti. Emootio
ymmärretään usein laajemmaksi kokonaisuudeksi kuin pelkkä tunne. Affekti
taasen merkitsee usein lyhytkestoista tunnetilaa. Puhekielessä käytetään
yleensä sanaa tunne ja siihen liittyy tietynlainen elämyksellisyys ja tietoisuus
tunteista. (Karhunen ym. 2004, 7.)
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Tunteet auttavat ihmistä sopeutumaan ympäristön tapahtumiin ja valmistavat
häntä toimintaan siten, että hän voi saavuttaa tavoitteensa. Tunteet ovat myös
tärkeä ja keskeinen osa ihmissuhteita. Tunteilla on monia sosiaalisia tehtäviä:
ne vahvistavat sosiaalista vuorovaikutusta, syventävät ihmissuhteita ja vetävät
ihmisiä puoleensa sekä myöskin erottavat heitä toisistaan. Omien tunteiden
tunnistamisen ja kokemisen kautta ihminen kykenee empatiaan ja toisen
ihmisen käyttäytymisen ymmärtämiseen ja ennakoimiseen. Yleisesti ottaen
myönteiset tunteet vaikuttavat ihmissuhteisiinkin myös myönteisesti kuten
esimerkiksi rakastumisen tunteissa. (Siponen 2005, 21-22.)

Kaikki tunteet ovat silti sinänsä hyviä ja tarpeellisia. Tunteet jaotellaan yleensä
myönteisiin ja kielteisiin tunteisiin esimerkiksi siten, että iloa pidetään
myönteisenä ja vihaa kielteisenä tunteena. Tämä voi joskus aiheuttaa
ongelmia, jos esimerkiksi kielteisiä tunteita torjutaan ja kielletään
ilmaisemasta. Hankaliakin tunteita täytyy kuitenkin oppia käsittelemään sillä
niiden tukahduttaminen ei edistä tunne-elämän kasvua. Hankalat tunteet
auttavat myös meitä nauttimaan miellyttävistäkin tunteista ja arvostamaan
niitä. Terveyteen on tunteilla myös suuri vaikutus: negatiiviset tunteet voivat
aiheuttaa muun muassa stressiä kun taas puolestaan myönteisillä tunteilla on
terveyteen positiivisia vaikutuksia. (Siponen 2005, 22-23.)

Tunteiden kokemisessa on niin yksilöllisiä eroja, kulttuurisia kuin sukupuolen
välisiä eroja. Yksilöllisiä eroja voi olla muun muassa tunteiden kokemisen
voimakkuudessa, kestossa, heräämisen nopeudessa, tunteiden kirjossa,
niiden vakaudessa ja epävakaudessa ja yksilön palautumisesta
tunnereaktioista. Erot johtuvat tilannetekijöistä, yksilön omasta
temperamentista ja kasvuympäristöstä. Kulttuureissa taasen on omat
käsityksensä eri sukupuolille sopivista tunteiden ilmaisutavoista. (Siponen
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2005, 23-24.) Lasten emotionaaliset reaktiot saattavat olla hyvinkin
voimakkaita ja he näyttävät tunteita eri tavoin. Lapselle ominaista on
esimerkiksi kiukutella, vastustaa auktoriteettia ja murjottaa yksin omassa
rauhassa. Näissä tilanteissa kasvattajalta vaaditaan kärsivällisyyttä.
Hyväksymällä lapsen erilaisia tunteenpurkauksia voidaan lasta auttaa
tulemaan toimen omien reaktioidensa kanssa ja sietämään tunteellisia
jännitteitä. (Laine 2005, 71-72.)

Tutkimukset osoittavat, että lapset esimerkiksi yhdistävän vihan tunteet
ennemmin poikiin kuin tyttöihin. Tytöillä ja pojilla on myös tutkimusten mukaan
selviä eroja tunneilmaisujen havaitsemisessa. Tytöt näyttävät olevan
herkempiä tunnevihjeille ja käyttävät niitä enemmän hyödyksi
käyttäytymisessään. Tunneälytesteissäkin on todettu naisten olevan
empaattisempia kuin taas miehet hallitsevat paremmin stressiä. Edellä
mainitut erot tunneilmaisussa ja toisaalta eroissa tunteiden havaitsemisessa ja
tunnistamisessa kertovat siitä, että tunneilmaisua olisi hyvä varsinkin poikien
harjoitella. Tiivistettynä tunneäly ja tunnetaidot koostuvat useista kyvyistä, joita
ovat tunteiden huomioiminen ja tunteiden tunnistaminen, tunteiden
merkitysten ymmärtäminen ja hyödyntäminen toiminnassa sekä tunteiden
säätely ja ilmaiseminen. (Siponen 2005, 23-24.)
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3.1 Tunnetaidot

Kuva 3. Lasten toimintatuokioiden piirustuksia

Tunnetaidot ovat tunteiden lukemisen taitoja. Tunnetaidot ovat kyky tunnistaa
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omia ja muiden tunteita, ymmärtää tunteiden alkuperää sekä vaikuttaa
tunteiden ilmaisemiseen. Kasvatuksessa se on esimerkiksi erilaisten taitojen
opettelemista. Tunnetaidot tarkoittavat myös kykyä käsitellä aggressioita ja
ongelmia sekä hallita mielijohteita. Tunnetaitoa on myös kohdata aidosti
ihmisiä ja suvaita heitä. (Jalovaara 2005, 95-98.)

Tunnetaitoja voidaan opetella tunteita herättävissä konkreettisissa tilanteissa.
Tunnetaitojen harjoitteleminen ja oppiminen perustuu kokemukselliseen
oppimiseen. Tunnetaitoja on hyvä harjoitella, sillä osaamalla viestiä selkeästi
omista tunteista myös hankalat vuorovaikutustilanteet helpottuvat. Toisten
ihmisten kohtaamista ja kuuntelemisen taitoa voi kehittää. Avun pyytämistä,
saamista ja antamista tulisi myös harjoitella. (Mannerheimin lastensuojeluliitto
2008, 12.)

Tunnetaitojen opetteleminen tulisi sisältyä jokapäiväiseen koulumaailmaan.
Jatkuvuus tunnetaitojen opettelemisessa on yhtä tärkeää kuin jatkuvuus
oppiaineidenkin opettelemisessa. Kodin ja koulun yhteistyö on
tunnekasvatuksessa tärkeää muun muassa niissä tilanteissa, joissa lapsi on
kotona tottunut näyttämään avoimesti tunteitaan ja kasvattajat haluavat
turvata lapselle saman mahdollisuuden myös koulumaailmassakin. (Isokorpi
2004, 136.)

4 TUNNEKASVATUS

Tunnekasvatus käsitteenä pitää sisällään tunteiden nimeämistä eli sanallista
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kuvaamista sekä tunteiden tunnistamista eli erottamista erilaisten vihjeiden
avulla. (Kalliopuska 2005, 208). Tunnekasvatuksen yksi tärkeimmistä
tehtävistä on antaa lapsille hyvät valmiudet käsitellä erilaisia tunteita ja käyttää
niitä. (Jalovaara 2005, 110.)

Tunnekasvatus on useimmiten hetkessä elämistä sillä lapsen tunteet
vaihtelevat nopeasti. Siksi onkin viisasta tarttua lapsen tunnetta koskevaan
kysymykseen ja etsiä vastaus heti. Tunnekasvatuksessa täytyy myös aina
ottaa huomioon lapsen kehitysvaihe. Tunteita käsitellessä on ohjaajan tai
opettajan osattava olla hienotunteinen eikä ketään saa pakottaa kertomaan
omista tunteistaan, mikäli lapsi ei halua niitä tuoda juuri sillä hetkellä esille.
Tunteita voidaan käsitellä myös yleisellä tasolla niin, ettei lapsen tarvitse
paljastaa aina omaa sisintään. Omassa tutussa ryhmässä, joka on koottu
esimerkiksi nimenomaan tunteiden harjoitusta varten, on lapsella hyvä
mahdollisuus oppia tunteiden tunnistamista ja niiden merkitysten
ymmärtämistä. Tällainen ryhmä voi olla esimerkiksi luokka, jossa toteutetaan
tunnekasvatusta oman suunnitelman tai valmiin ohjelman pohjalta kuten
esimerkiksi Tunnemuksun pohjalta. (Karhunen ym. 2004, 26.)

Kasvattaja ei pysty vaikuttamaan suoranaisesti lasten tunteisiin,
temperamenttiin tai hermoston toimintaan. Voimme kuitenkin auttaa lasta
tiedostamaan omia tunteitaan ja ottamaan huomioon muiden lasten
tunnetiloja. Tunnetaitoja kehittääkseen lapsi tarvitseekin paljon keskustelua
vanhemman tai muun kasvattajan kanssa. Ryhmätilanteissa lapsen saadessa
keskustella myös muiden kanssa, avartaa se kokemusta, sillä lapset ovat
uteliaita toistensa tunteista ja niiden syistä. Kun lapsi saa tukea omien
tunteidensa tunnistamiseen ja käsittelyyn, on hänen helpompi ymmärtää myös
muiden tunnetiloja. (Laine 2005, 69-70.)
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Tunnekasvatuksessa otetaan huomioon kaikki tunteen eri puolet. Tavoitteet ja
harjoitukset tulisi suunnitella kognitiivisesta, psykomotorisesta kuin
affektiivisestakin näkökulmasta. Tunnekasvatuksen tavoitteiden
saavuttamiseksi on erilaisia vaihtoehtoja. Opettaja tai ohjaaja voi pyrkiä
luomaan lämpimän ja turvallisen ilmapiirin luokkaan sekä yhdistämällä
esimerkiksi affektiivinen ja kognitiivinen opetus. Tärkeää on myös opettajan ja
ohjaajan oma olemus ja se, kuinka ohjaaja toimii itse tunnemallina lapsille.
Keinoina voidaan käyttää myös lasten tunteiden säätelyn tukemista,
yksilöllisen ilmaisutyylin huomioimista ja autetaan lasta ymmärtämään omia
tunteitaan. (Karhunen ym. 2004, 27.)

Lapsikeskeisillä tunnekasvatuskäytännöillä voidaan tukea oppilaan oman
itsehallinnan kehittymistä. Tunteiden tiedollista hallintaa voidaan harjoitella
erilaisten ajattelustrategioiden avulla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että
tartutaan ensimmäiseksi tunteen alkuperään, mistä tunne on lähtenyt liikkeelle
ja analysoidaan sitä. Näin ollen voidaan pyrkiä estämään tunteen asiatonta
ilmentymistä. Daniel Golemanin (1997) kehittämän neliosainen
ongelmanratkaisutekniikkaa SOCS:ia voi käyttää myös tunnekasvatuksessa.
(Karhunen & Vanhanen 2004, 27.) Tekniikan vaiheet ovat situation eli tilanne
(tilanteen määrittely ja tunteen tunnistaminen), options eli vaihtoehdot
(ratkaisuvaihtoehtojen löytäminen), consequence eli seuraus (seurausten
pohdinta) sekä solutions eli ratkaisut (kokeillaan parasta suunnitelmaa).
Goleman tuo sille käyttökelpoisen työvälineen, eli Haim Ginotin XYZ keskustelumallin, jonka avulla voi niin lapset kuin aikuisetkin selvittää monia
ristiriitatilanteita: ”Kun teit X, minusta tuntui Y. Voisitko tehdä mieluummin Z.”
(Goleman 1997, 334.)
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Länsimainen kulttuurimme suosii ja tukee tunteista puhumista tunteiden
ilmaisumuotona. Suomalaisessa kulttuurissa tunteiden ”oikea” ilmaisu on
tunteiden analysointia ja pohdiskelua ja niiden pohjalta heräävien ajatusten
jakamista toisten kanssa. (Karhunen ym. 2004, 27.)

Annika Kilpeläinen-Hauru (2001) on löytänyt oman tutkimuksensa kautta
kolme erilaista tunnekasvatuksen mallia. Niiden mukaan tunnekasvatusta voi
toteuttaa satunnaisen koulupäivän aikana eteen tulevien tilanteiden
käsittelyllä, jatkuvalla ilmapiiristä ja tunnesuhteista huolehtimisella sekä
suunniteltujen tunneharjoitusten käyttämisellä (Kilpeläinen-Hauru 2001, 117118.)

Yleisin tunnekasvatuksen toteuttamismuoto on arjen kautta esille tulevien
tunnetilanteiden ja nimenomaan konfliktitilanteiden selvittely, mitkä puretaan
yleisimmin keskustellen. Muita tunnetilanteiden harjoitustapoja ja keinoja ovat
esimerkiksi tarinat, leikit ja ilmaisu- sekä tunnistamisharjoitukset. (Karhunen
ym. 2004, 28.)

4.1 Draama tunnekasvatuksen työvälineenä

Draama käsitteenä tarkoittaa ilmaisutaitoa. Draamaa voidaan hyödyntää hyvin
arkisissakin tilanteissa. Yksi draaman alakäsitteistä on pedagoginen draama,
jolla tarkoitetaan kasvatuksellista ja opetuksellista toimintaa. Siihen sisältyvät
luovat ja teatterinomaiset keinot sekä ilmaisun eri osa-alueet: sana, ääni,
kuva, liike ja musiikki. Aikuisen rooli pedagogisessa draamassa on suuri, sillä
hänen tehtävänään on motivointi, suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen.
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Draaman tavoitteena voi olla myös kasvatus ja oppiminen. Draaman avulla
tavoitellaan myös luottamuksellisuutta ja sitä kautta myös itseilmaisuun
rohkaistumista. Draaman avulla voidaan stimuloida myös todellisuutta ja
esittää eri asioita vertauskuvallisesti. Draama on erinomainen työtapa
kaikenlaisessa oppimisessa. Pedagogisessa draamassa voidaan rakentaa
pitkiä draamaprosesseja, jotka ovat ryhmän toiminnan perustana. (Kinnunen &
Latva-Kyyny 2009, 24-25.)

Lasten draamatyöskentelyssä on tärkeää muutamien sosiaalisten
perustaitojen opettelu ja osaaminen kuten erilaisten tunteiden tunnistaminen,
reiluus kavereita kohtaan, kuuntelemisen taito sekä vuoron odottaminen.
Draaman avulla lasten kanssa voidaan harjoitella toisen asemaan asettumista
ja toisen tunteiden tunnistamista. Lapsi näyttää tunteitaan ja tulee parhaiten
draamaan mukaan siten, että aikuinen ensin eläytyy johonkin roolihahmoon ja
innoittaa sitä kautta lapset mukaan toimintaan. (Kinnunen ym. 2009, 24-25.)

Draamaa suunniteltaessa on ohjaajalla oltava selkeä kuva siitä, mitä hän
haluaa draaman kautta saavuttaa. Ohjaajan tulisi draamaansa varten valita
sellaisia asioita, jotka vaikuttavat juuri hänen ryhmänsä lapsiin. Draaman
avulla lasta voidaan ohjata valintojen tekoon, pohtivaan ajatteluun sekä auttaa
lasta ymmärtämään niin itseään kuin myös maailmaa, jossa hän elää. Lapsille
voidaan myös opettaa erilaisia asioita draaman avulla. Draaman avulla
voidaan käsitellä arkipäiväisiä ja myös kuvitteellisia sekä jännittäviäkin asioita.
(Kinnunen ym. 2009, 25.)
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4.2 Kuvataide tunnekasvatuksen työvälineenä

Taidekasvatus voidaan jakaa niin lapsille tehtyyn taiteeseen sekä lasten
itsensä esittämään, luomaan tai tekemään taiteeseen. Lapsi saa arjen eri
tilanteissa elämyksiä, joita hän elää ja joihin hän uppoutuu aistiensa kautta. Eri
taiteen lajit välittävät elämään liittyviä asioita ja kokemuksia. Näiden sisältö on
merkityksellistä lapsen tunne-elämän ja sosiaalisen kanssakäymisen taitojen
kehittymiselle. Taideteoksen tehtävänä on tunne-elämyksen laajeneminen ja
tuttujen tuntemusten herättäminen. Taide tarjoaa lapselle myös
samaistumiskohteita ja mahdollisuuden ilmaista ja käsitellä tunteitaan.
(Kuopion opetussuunnitelmat, 2007.)

Taiteeseen tutustuminen ja taiteen tekeminen kasvattaa voimavaroja. Jos
kuitenkin muu ympäristö toimii ristiriitaisesti, ei lapsen voimavarat vapaudu
myöskään taidetuokioissa. Taiteen kautta on mahdollista esimerkiksi lähestyä
ihmisen herkimpiä alueita ja kohdata tunnekokemuksia, joista ihminen voi
oppia uusia ulottuvuuksia ja asioiden välisiä yhteyksiä. Taide herkistää
vastaanottamaan ja havaitsemaan kauneutta ja herättää myös halun suojella
sitä. Erilaiset taide-elämykset vahvistavat emotionaalista ja esteettistä
vastaanottokykyä sekä empatiakykyä. (Hakkola, Laitinen & Ovaska-Airasmaa
1991, 10.)

Taide vahvistaa myös lapsen rohkeutta ja itsetuntoa. Lapsen ratkaistessa
kuvalliseen ilmaisuun liittyviä ongelmia, tulisi hänellä olla rohkeutta tehdä
ratkaisut omalta näkökannaltaan ja omien kokemusten pohjalta. Tämä
merkitsee sitä, että muussakin kanssakäymisessä on vahvistettava omaa
itsensä tuntemista ja omaa ainutlaatuisuuden löytämistä. Ympäristön paine ja
erilaiset stereotypiat sekä sankarimallit aiheuttavat sen, että monet tahtoisivat
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olla jotain sellaista, mitä eivät ole. Tämä johtaa usein siihen, että ollakseen
hyvä ja hyväksytty täytyy osata ja olla mahtava. Herkkään kokemiseen sekä
epäonnistumiseen ei siis näin ollen ole mahdollisuutta. (Hakkola ym. 1991,
10.)

Kuvallinen ilmaisu on lapselle luontainen keino tutustua itseensä ja välittää
ajatuksiaan ja tunteitaan muille. Lasten tekemistä kuvista aukeava maailma on
kiehtova. Lasten piirustukset antavat mahdollisuuden kurkistaa lasten
ajatteluun, muistikuviin, tunteisiin, kiinnostuksiin ja kuvitelmiin. Niistä on
mahdollista seurata myös lapsessa tapahtuvaa kehitystä ja oppimista.
Kuvissaan lapsi ilmaisee kokemuksiaan, tunteitaan ja arvostuksiaan. Lasten
piirustuksia käytetäänkin monissa eri paikoissa antamaan tietoa lapsen
kehityksestä, älykkyydestä, perhetilanteesta (esimerkiksi perheen väliset
suhteet) ja mielenterveydestä. (Hakkola ym. 1991, 12-17.)

Lasten tekemiä kuvia voidaan tarkastella eri näkökulmista: kehityksellisestä,
ilmaisullisesta, esteettisestä ja taidekasvatuksellisesti. Ilmaisullinen tarkoittaa
sitä, että lasten piirustuksista pyritään saamaan tietoa muun muassa
persoonallisuudesta, tunne-elämästä, älykkyydestä, suhteesta ympäristöönsä,
tasapainoisuudesta ja mahdollisesta häiriintyneisyydestä. Kuvat, joihin lapsi
on itse eläytynyt, heijastavat näitä asioita. Kuitenkin piirtäminen on
monimutkaista ja monille sattumille altista toimintaa, joten liian pitkälle vietyjen
johtopäätöksien kanssa tulisi olla varovainen. Lasten piirustuksiin vaikuttavat
myös kulttuurin mallit kuten sankarit. Myös lapsen itsensä antama sanallinen
selitys voi muuttaa kuvan tulkintaa huomattavastikin. (Hakkola ym. 1991, 17.)

Lapselle tulisi tarjota monipuolisia kokemuksia taiteesta. Oppimisympäristön
taidealueilla lapsella on mahdollisuus kokeilla erilaisia materiaaleja ja välineitä
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myös itsenäisesti. Lapsia tulisi kannustaa omaan oivaltamiseen ja löytämään
tavat kuvata omia käsityksiä eri aistein taiteen avulla. Lapsi voi harjoitella
eläytymistä, kokemista ja tuottamista vuorovaikutuksessa niin toisten lasten
kuin aikuistenkin kanssa. (Kuopion opetussuunnitelmat, 2007.)

4.3 Tarinoiden merkitys tunteiden opettelemisessa

Lasten maailmassa saduilla ja tarinoilla on suuri merkitys. Tarinoiden ja
satujen avulla voidaan auttaa lasta ilmaisemaan itseään ja kasvattaa lapsen
luottamusta omiin kykyihinsä. Kirjallisuuden eri lajit kuuluvat lapsella
jokapäiväiseen toimintaan. Niiden avulla voidaan lasta tutustuttaa
ympäröivään maailmaan ja tukea lapsen kielellistä kehitystä. (Kinnunen ym.
2009, 26.)

Tarinoita ja satuja on käytetty jo satoja vuosia lasten kasvatuksessa ja
hoidossa. Niiden avulla on lapsia viihdytetty sekä tarinoita on käytetty myös
kasvatuksellisiin tarkoituksiin. Satujen ja tarinoiden avulla on havainnollistettu
muun muassa hyvän ja pahan sekä oikean ja väärän eroja ja olemusta. Sadut
ja tarinat sopivat hyvin draamaan ja niiden avulla voidaan saavuttaa
helpommin erilaisia tavoitteita. Ne ovat oiva apu draamakasvatuksessa.
Satujen ja tarinoiden avulla voidaan kertoa lapsille monenlaisista tunteista ja
asioista. Satujen avulla lasta voidaan johdatella ristiriitaisiin tilanteisiin, mutta
sitäkin tärkeämpää on johdatteleminen ratkaisuihin. Lapsen kannalta on
tärkeää, että hyvässä sadussa on aina onnellinen loppu. (Kinnunen ym. 2009,
26.)
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Satujen ja tarinoiden avulla voidaan tukea lapsen kehitystä. Sadun ei
kuitenkaan tarvitse olla suoranaisesti opettavainen satu, sillä silloin siitä voi
kaduta sadun oma hohto ja lumous. Satujen ja tarinoiden avulla voidaan
käsitellä mitä vain tunteita ja niiden avulla lapsi uskoo siihen, että monista
ikävistäkin tunteista, kuten kateudesta, voi selvitä. Näinä hyvin
mediapainotteisina aikoina olisi myös tärkeää, että lapsille kerrottaisiin satuja
ja tarinoita suullisesti ja omin sanoin. Näin ollen saduista ja tarinoista saadaan
irti niin symboliset kuin ihmissuhteisiin liittyvät merkitykset. Myös lasten
mielikuvituksen rikastuttamiseksi satujen ja tarinoiden kertominen omin sanoin
on tärkeää. (Kinnunen ym. 2009, 26-27.)

Lapselle voi olla vaikeaa puida tarinan tapahtumia ja kertoa niistä mielipiteitä
heti tarinan kerronnan jälkeen. Lapselta voidaan kuitenkin kysyä, jäikö
tarinasta jokin tietty asia mieleen ja mikä tarinassa oli mielenkiintoisinta.
Keskustelua parempi tapa on antaa lapsen purkaa tarinaa piirtämällä tai
maalaamalla paperille. (Kinnunen ym. 2009, 27.)

4.4 Leikin merkitys tunteiden opettelemisessa

Leikkiminen on lapselle ominainen tapa toimia ja ajatella. Kun lapsi toimii
itselleen mielekkäällä tavalla, hän ilmentää sitä kautta myös tunteitaan ja
ajatteluaan. Leikillä on suuri merkitys lapsen kehitykselle, sillä sen avulla lapsi
voi kokeilla vapaasti omia taitojaan ja testata rajojaan eikä lapsen tarvitse
pelätä epäonnistumista. Leikkiminen kehittää mielikuvitusta ja luovuutta. Ilman
niitä leikkiminen ei ole mahdollista. Leikin kautta lapsi kokee myös mielihyvää
ja iloa sekä saa onnistumisen kokemuksia. Leikin merkitys niin lapsen
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kognitiiviselle, kielelliselle, emotionaaliselle kuin sosiaaliselle kehitykselle on
merkittävä. (Kinnunen ym. 2009, 27.)

Leikkiminen on yksi parhaimmista keinoista opetella tunnetaitoja. Leikkimisen
avulla voidaan opetella tunteiden tunnistamista, tuottamista muille tai
omakohtaista kokemista. Leikin avulla lapsi voi myös kokeilla sellaisia asioita,
joita hän ei normaalisti saisi tehdä kuten esimerkiksi aggressiivisten
impulssien ilmaiseminen. Lapselle on ominaista purkaa emotionaalisia
ongelmia leikin kautta ja tunnetasapainon kannalta onkin tärkeää, että lapsi
voi toteuttaa jotakin toimintaa, jonka ensisijainen tarkoitus ei ole todellisuuteen
sopeutuminen. Kun lasta totutetaan uusiin ja lapselle pelottaviin asioihin, leikki
on hyvä apuväline myös silloin. Esimerkiksi lääkärissä käynti voi olla lapselle
pelottava asia, johon voi tutustua etukäteen leikin kautta. Leikkiä voidaan
käyttää myös ilon ja viihtyvyyden luomiseen. (Kinnunen ym. 2009, 27-28.)

Sosiaalisen leikin avulla voidaan tarkastella lapsen kognitiivisia ja sosiaalisia
taitoja sekä lapsen kehittyneisyyttä. Sosiaalisen leikin piirteisiin kuuluvat muun
muassa leikin suunnittelu ja tunteiden ilmaisu. Leikin suunnittelussa lapsi
valitsee leikin ja päättää mitä siinä tehdään. Suunnitteluun kuuluu myös lisäksi
leikkivälineiden valinta ja roolien valinta. Tunteiden ilmaisu on sosiaalisen
leikin avulla yleensä positiivinen kokemus lapselle. Leikin avulla siis ilmaistaan
yleensä enemmän positiivisia kuin negatiivisia kokemuksia. Joskus
fantasialeikki saattaa sekoittautua liian paljon todelliseen maailmaan. Silloin
lapsi kaipaa selkeää rajaa leikin ja tosimaailman välille. Iän myötä lapsen kyky
asettaa rajat ja hallita fantasioitaan parantuu. (Kinnunen ym. 2009, 28.)
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5 TUTKIMUS JA SEN TARKOITUS

Opinnäytetyön tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ja koostaa yhteen
haastatteluiden avulla tärkeimpiä aihe- ja ongelma-alueita tunteiden
ymmärtämisen ja käsittelyn saralla, mitä voisimme lasten kanssa käsitellä ja
keskustella toimintatuokioissa. Myös toimintatuokioiden määrän vähyyden
takia oli helpointa kartoittaa ne tietyt aihekokonaisuudet, joihin keskittyessä
voisimme käyttää ajan paremmin hyväksi. Opinnäytetyöni tutkimuksen
tehtävänä oli tuoda esille lasten tunnemaailman huolenaiheita ja ongelmia
vanhempien, oppilaiden ja opettajien haastatteluiden kautta. Tutkimuksen
tehtävänä oli myös osaltaan herättää keskustelua ja ajatuksia niin kotona kuin
koulussakin tutkimuksen esille tuomien ongelmakohtien perusteella.

Tutkimuksen toteutus pohjautuu teoksen Kullberg-Piilolan, Kullberg-Turtiaisen
ja Peltosen (2002) Tunnemuksu ja Mututoukka tunnetaito-ohjelman teemoihin,
joita on yhteensä kaksitoista. Kahdestatoista aihepiiristä valitsin neljä tärkeintä
teemaa, jotka rajasivat tutkimuksen laajuutta ja antoivat myös tutkimukselle
”valmiit lähtökohdat” eli mistä tärkeistä aiheista tulisi lähteä liikenteeseen.
Näistä neljästä eri teemasta muodostui tutkimustehtävät:
1) Onko kotona ja koulussa keskusteltu turvallisuuden ja turvattomuuden
tunteista sekä pelon ja rohkeuden aiheista?
2) Tunnistavatko lapset erilaisia tunnetiloja, ilmaisevatko niitä ääneen,
miten purkavat niitä ja keskustelevatko he niistä?
3) Tunnistavat lapset tunteen ja teon eron?
4) Lasten sosiaaliset suhteet kuten ystävyyssuhteet? Kokeeko lapsi
yksinäisyyden tunteita?

30
Tutkimuksen tiedonkeruun menetelminä käytin kyselylomakkeita,
ryhmähaastattelua sekä havainnointia. Kyselylomakkeiden ja
ryhmähaastattelun kysymykset on muodostettu näiden edellä mainittujen
neljän aihepiirin pohjalta.

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi eräs alakoulu Pohjois-Savossa.
Tutkimuksen kohderyhmänä oli tämän kyseisen koulun 2. -luokka. Oppilaita
luokassa oli 23. Lisäksi tutkimukseen osallistuivat myös oppilaiden
vanhemmat sekä koulun opetushenkilökunta. Toimeksiantaja suhtautui
tutkimukseen hyvin positiivisesti alusta loppuun asti. Tutkimukseen
osallistuvien oppilaiden vanhemmilta pyydettiin kirjeitse lupa tutkimukseen
osallistumisesta. Kaikki vanhemmat antoivat suostumuksen. Tutkimuksen
toteutin loka-marraskuussa 2009.

5.1 Tutkimusmenetelmät

Tässä tutkimuksessa käytän triangulaatio - menetelmää
tutkimusmenetelmänä. Triangulaatiota voi käyttää niin kvantitatiivisessa kuin
kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Sen tarkoituksena on lisätä tutkimuksen
luotettavuutta. Triangulaatiota käyttämällä voidaan saada täsmällisempää ja
syvällisempää tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Samassa tutkimuksessa käytetään
niin määrällisiä aineistoja, haastattelua sekä havainnointia. Tätä metodien
välistä triangulaatiota käytetään usein laadullisen ja määrällisen tutkimuksen
lähestymistavan yhdistymisessä. (Vuokila-Oikkonen 2002)

Yksi käyttämistäni tutkimusmenetelmistä oli kvantitatiivinen tutkimusmetodi.
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Kvantitatiivisessa tutkimusmetodissa korostetaan yleispäteviä syyn ja
seurauksen lakeja. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa on tärkeintä aiemmat
teoriat, käsitteiden määrittely, johtopäätökset aiemmista tutkimuksista,
hypoteesien esittäminen, aineiston keruun suunnitelma, tutkittavien
henkilöiden valinta, muuttujien muodostaminen taulukkomuotoon ja aineiston
saattaminen tilastollisesti käsiteltävään muotoon. (Hirsjärvi, Remes &
Sajavaara 2007, 135-136.) Kvantitatiivisessa tutkimusmenetelmäni toteutui
kyselylomakkeiden muodossa.

Käytin myös kvalitatiivista tutkimusmenetelmää apunani tutkimuksen
tekemisessä. Kvalitatiivisessa tutkimusmenetelmässä pyritään ymmärtämään
tutkittavaa ilmiötä. Tämä tarkoittaa sitä, että pyritään selvittämään ilmiön
merkitystä tai tarkoitusta sekä kokonaisvaltaisen ja syvemmän käsityksen
saamista itse ilmiöstä. Käytännössä tämä tarkoittaa henkilöiden näkökulmien
ja kokemusten huomioon ottamista ja perehtymistä tutkittavaan ilmiöön
liittyviin ajatuksiin, tunteisiin ja vaikuttimiin. (Hirsjärvi & Huttunen 1995, 174,
201.)

Kvalitatiivista tutkimusmenetelmää käytetään, kun tutkimus on
kokonaisvaltaista tiedon hankintaa ja aineisto kootaan luonnollisissa,
todellisissa tilanteissa. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ihmisiä suositaan
tiedonkeruun instrumenttina, jolloin tutkija luottaa enemmän omiin
havaintoihinsa ja keskusteluihin tulkittavien kanssa. Tutkijan tarkoituksena ei
ole testata aiempia teorioita vaan löytää myös odottamattomia seikkoja.
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa käytetään laadullisia metodeja aineiston
hankinnassa. Suositaan sellaisia menetelmiä, joissa varsinkin tutkittavien
näkökulmat pääsevät esille. Myös kohdejoukko valitaan
tarkoituksenmukaisesti. Tapauksia käsitellään ainutlaatuisina ja aineistoa
tulkitaankin sen mukaisesti. (Hirsjärvi ym. 2007, 160.) Kvalitatiivinen
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tutkimusmenetelmäni toteutui teemahaastattelun eli puolistrukturoidun
haastattelun muodossa.

Teemahaastattelun avulla keräsin aineistoa oppilailta. Teemahaastattelu tässä
tutkimuksen yhteydessä tarkoittaa niin sanottua avointa ja keskustelunomaista
haastattelua. Teemahaastattelu sopii tutkimusmenetelmäksi erityisesti silloin,
kun on tutkittava esimerkiksi emotionaalisesti arkoja aiheita. Haastattelija voi
syventää haastattelua lisäkysymyksillä. Teemahaastattelu on lomake- ja
avoimen haastattelun välimuoto. Siinä on tyypillistä se, että haastattelun
aihepiirit eli teema-alueet ovat selvillä, mutta kysymysten tarkka muoto ja
järjestys puuttuu. Teemahaastattelun tuloksia voidaan tulkita monin tavoin.
(Hirsjärvi ym. 2007, 35, 203.)

Ryhmähaastattelussa on myös tärkeää, että haastattelija huolehtii siitä, että
keskustelu pysyy valituissa teemoissa ja kaikilla on mahdollisuus osallistua
keskustelun kulkuun. Luontevaksi ryhmähaastattelutilanteen tekee myös se,
että oppilaat ovat toisilleen entuudestaan tuttuja ja teemat ovat ”arkisia”,
oppilaiden elämää koskettavia asioita. Haastatteluryhmä on koottu
tasapuolisesti niin pojista kuin tytöistä ja erityyppisistä ihmisistä (rauhallisista,
vilkkaista, avoimista, ujoista ja niin edelleen). (Hirsjärvi & Hurme, 2001. 45, 6162.)

Havainnoimalla keräsin tietoa muun muassa ryhmähaastattelutilanteissa sekä
toimintakerroilla. Havainnointia voidaan käyttää tarkkailtaessa sekä
käyttäytymistä että kielellisiä ilmaisuja. (Hirsjärvi & Hurme, 2001. 37.)
Havainnot kirjoitin ylös omaan päiväkirjaani ryhmähaastattelun sekä
toimintakertojen jälkeen.
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5.2 Tutkimuksen toteutus ja aineiston analysoiminen

Toteutin tutkimuksen kyselylomakkeilla vanhemmille ja opetushenkilökunnalle
(Liite 1 ja 2) sekä ryhmähaastatteluna (Liite 3) eräälle pohjoissavolaiselle
alakoulun 2. -luokalle loka-marraskuussa 2009. Tutkimuksesta kerroin
vanhempainillassa 14.9.2009, jolloin vanhemmilla oli mahdollisuus kysyä
projektista. Tutkimusta varten anoin tutkimusluvan toimeksiantajalta ja se
myönnettiin. Tutkimusta varten tarvitsin myös vanhempien suostumuksen
lasten osallistumisesta tutkimukseen ja toimintakertoihin. Luvat keräsin
erillisellä lupalomakkeella. Vastausaikaa vanhemmilla ja
opetushenkilökunnalla oli pari viikkoa.

Tutkimuksen toteutin niin kyselylomakemuodossa kuin ryhmähaastatteluna.
Kyselylomakkeiden (Liite 1 ja 2) avulla pyrin keräämään tietoa niin
vanhemmilta kuin opetushenkilökunnaltakin. Kyselylomakkeiden aiheet
muodostuivat neljän tutkimustehtävän pohjalta, jotka löytyvät myös omina
kokonaisuuksinaan Kullberg-Piilolan ym. (2002) Tunnemuksu ja Mututoukka tunnetaito-ohjelmasta. Tunnetaito-ohjelmassa on jokaisen teeman alla
ohjaajille tarkoitettu johdanto aiheeseen. Näiden teoreettisten tekstien pohjalta
muodostin kysymykset kyselylomakkeisiin.

Kyselylomakehaastattelussa haastattelu tapahtuu lomakkeen mukaan.
Lomakkeessa kysymysten ja väitteiden muoto sekä esittämisjärjestys on
ennalta määrätty. Oletus on myös, että kysymykset merkitsevät kaikille
samaa. Kyselylomakehaastattelu sopii parhaiten, kun aineisto halutaan
helposti ja mielekkäästi kvantifioida ja halutaan kerätä faktatietoa. (Hirsjärvi &
Hurme 2001, 44.)
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Kyselylomakkeet lähetin luokanopettajalle, joka laittoi ne eteenpäin
vanhemmille oppilaiden mukana sekä muulle opetushenkilökunnalle.
Vanhemmat saivat täyttää kyselylomakkeen joko yksin tai yhdessä.
Kyselylomakkeilla oli palautusaikaa muutama viikko, jonka jälkeen ne
palautettiin takaisin luokanopettajalle. Kyselylomakkeissa ei kysytty
henkilötietoja, joten vastaukset pysyivät luottamuksellisina.

Oppilaiden teemahaastattelua varten valmistelin ensimmäiseksi
kysymysrungon (Liite 3). Kysymysrungon kysymysten järjestys ja
esittämistapa vaihteli haastattelutilanteen muodostumisen ja etenemisen
mukaan. Ryhmähaastattelutilanne oli vapaamuotoinen ja keskusteleva.
Ohjaajan roolissa kysyin ja johdattelin aiheisiin ja jokaisella lapsella oli
mahdollisuus vastata, mutta pakko ei kuitenkaan ollut. Teemahaastattelu oli
suunniteltu niin, että kysymykset mukailivat tutkimustehtävien teemoja samalla
tavalla kuin kyselylomakkeissakin. Ryhmähaastattelu ei ollut ajallisesti kovin
pitkä, koska lapset eivät malttaneet istua paikoillaan ja keskustella asioista
kauaa. Haastattelussa tiedustelin oppilailta myös mieltymyksiä erilaisiin luoviin
työtapoihin.

Koska ryhmähaastattelussa haastateltiin kouluikäisiä lapsia, toteutin
haastattelun kuvamateriaalia apuna käyttäen. Lasten haastatteluissa
puhuminen voi olla sivuosassa, mutta ei-kielellisillä tavoilla on suurempi
merkitys. Lasten haastatteluilla päästään lähemmäksi heidän
elämysmaailmaansa – käsityksiään ja mieltymyksiään. Tärkeää lasten
haastattelemisessa on se, että ei oleteta lapsen tuntevan käsitteitä ja ollaan
kiinnostuneita kaikesta mitä lapsi sanoo. Haastattelijan täytyy myös ottaa
tutkijan rooli eikä hän saa painostaa, vaan sietää kuulemaansa. Haastattelijan
täytyisi myös muistaa, mitä lapsi on sanonut. (Hirsjärvi ym. 2001, 128-131.)
Teemahaastattelun tulokset tallensin nauhurille sekä käsin kirjoittamalla
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paperille.

Haastattelut toteutettiin oppilaille tutussa kouluympäristössä, jotta turvallinen
ja luottamuksellinen ilmapiiri pysyisi. Myös ulkopuoliset häiriötekijät on helppo
minimoida. Haastattelut tehtiin oppituntien aikana. Tavoitteena oli pitää
ryhmähaastattelutilanne mahdollisimman luontevana ja keskustelevana, jotta
oppilaat tuntisivat olonsa mukavaksi. Kuitenkin edettiin kysymysrungon
mukaisesti ja lisäksi esitettiin tarkentavia lisäkysymyksiä. Kaikille
haastatelluille, niin vanhemmille, opetushenkilökunnalle kuin oppilaille,
korostettiin haastatteluiden luottamuksellisuutta.

Tutkimuksen aineiston analyysimenetelmänä käytin sisällönanalyysiä.
Sisällönanalyysin avulla pyritään muodostamaan tutkittavasta ilmiöstä
tiivistetty kuvaus, joka kytkee tulokset ilmiön laajempaan kontekstiin ja aihetta
koskeviin muihin tutkimustuloksiin. Sisällönanalyysilla tarkoitetaan sanallista
tekstin sisällön kuvailua. Sisällönanalyysissä aineistoa tarkastellaan eritellen,
yhtäläisyyksiä ja eroja etsien ja tiivistäen. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 107-116.)

Sisällönanalyysilla voidaan tarkoittaa niin laadullista sisällönanalyysia kuin
sisällön määrällistä erittelyä ja näitä molempia voidaan hyödyntää samaa
aineistoa analysoidessa. Laadullisessa sisällönanalyysissa aineisto ensin
pirstotaan pieniin osiin, käsitteellistetään ja lopuksi järjestetään uudelleen
uudenlaiseksi kokonaisuudeksi. Sisällön erittelyssä kuvataan määrällisesti
esimerkiksi jotakin tekstin sisältöä. Tutkimuksessani olen käyttänyt
teemoittelua tulosten luokittelun apuna. (Tuomi ym. 2002, 105.)

Vanhempien ja opetushenkilökunnan kyselylomakkeiden vastausvaihtoehdot
oli numeroitu. Kyselylomakkeiden analyysimuotona käytin laskemista.
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Laskemisella voidaan selvittää, kuinka monta kertaa tietty ilmiö esiintyy
kyseisessä materiaalissa. Hirsjärvi ja Hurme (2001) toteaakin, että laskeminen
ei ole vain kvantitatiiviselle tutkimukselle tyypillinen keino vaan sitä voidaan
käyttää myös kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Teeman tai
säännönmukaisuuden tunnistaminen perustuu juuri sen laskemiseen, että
jokin seikka ilmenee toistuvasti ja lukuisia kertoja. Laskemisen tulos voidaan
ilmoittaa tekstissä esimerkiksi ”luokkaan A sijoittui 12 tapausta” ja niin
edelleen. (Hirsjärvi ym. 2001, 172.)

Oppilaiden teemahaastattelujen tulokset purin käyttäen apunani teemoittelua.
Teemoittelulla tarkoitan tässä yhteydessä niitä aineistosta nousevia esille
nousevia piirteitä, jotka olivat yhteisiä useammalle haastateltavalle. Usein
lähtökohtateemat nousevatkin aineistosta esille kuten esimerkiksi
kyselylomakehaastattelusta, mutta esimerkiksi ryhmähaastattelusta voi esille
tulla lukuisia uusiakin teemoja. (Hirsjärvi ym. 2001, 173.)

6 TUTKIMUSTULOKSET

Tutkimustuloksissa käsittelen vanhempien, opetushenkilökunnan sekä
oppilaiden tutkimusten tuloksia. Vastausprosentti oli hyvä, sillä lähes kaikki
osallistuivat tutkimukseen. Kyselyyn vastanneiden kokonaismäärä oli
yhdeksäntoista (N=19) vanhempaa kahdestakymmenestä kolmesta (N=23) ja
opetushenkilökunnasta kolme (N=3) kolmesta (N=3). Oppilaista kaikki (N=23)
osallistuivat tutkimukseen. Kaikki vastaukset hyväksyttiin ja huomioitiin
tutkimuksessa..
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6.1 Vanhempien kyselylomakkeiden tulokset

Vanhempien kyselylomakkeet analysoin käyttämällä apuna laskemisen
analyysimuotoa. Seuraavassa tarkastellaan tarkemmin kyselylomakkeiden
tuloksia.

1. Turvallisuus, pelko ja rohkeus

Yhdeksästätoista vanhemmasta kolmetoista kertoi keskustelevansa lasten
kanssa kotona, mikä on turvallista ja mikä turvatonta. Vanhemmista sama
määrä oli myös keskustellut lapsen kanssa erilaisista pelon aiheista ja
yhdessä he olivat löytäneet keinoja lapsen pelon voittamiseksi. Noin puolet
vanhemmista oli myös keskustellut lapsen kanssa rohkeudesta ja esimerkiksi
siitä, missä tilanteissa rohkeutta voi tuoda ilmi.

Yksitoista vanhempaa yhdeksästätoista vanhemmasta ilmaisi lapsellaan
olevan sosiaalisia pelkoja edes jossain määrin. Loput vanhemmista kertoivat,
ettei sosiaalisia pelkoja ole havaittu. Kaikki vanhemmat pitivät tärkeänä sinä,
että lapsi tuntee olonsa turvalliseksi.

2. Tunteet ja niiden tunnistaminen

Kolmetoista yhdeksästätoista vanhemmasta oli sitä mieltä, että lapsi tunnistaa
erilaisia tunnetiloja hyvin tai melko hyvin ja kyselee niihin liittyvistä asioista.
Sama määrä vastasi myös, että lapsi osaa nimetä jo erilaisia perustunteita
hyvin. Noin puolet vastanneista vanhemmista oli sitä mieltä, että lapsi on
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kokenut tai on joskus kokenut sellaisia tuntemuksia, mitä lapsen mielestä
muut ihmiset ei voi tuntea. Yksitoista yhdeksästätoista vanhemmasta kertoo,
että oma lapsi ilmaisee kokemiaan tunnetiloja melko herkästi tai herkästi
ääneen tai näyttää ne. Puolet vastanneista vanhemmista oli kuitenkin sitä
mieltä, että loppujen lopuksi oma lapsi on enemmänkin pohdiskelijatyyppinen.

Vanhempien kyselylomakkeiden vastauksista tuli ilmi myös se, että suurin osa
vanhemmista keskustelee lasten kanssa erilaisista tuntemuksista esimerkiksi
koulupäivien jälkeen ja lapsi havainnoi myös muiden ihmisten tunnetiloja ja
puhuu niistä. Anteeksi pyytämisen merkitystä vanhemmat pitivät myös
tärkeänä asiana.

3. Tunteen ja teon erot

Neljätoista yhdeksästätoista vanhemmasta vastasi, että lapsi tietää ja
tunnistaa tunteen ja teon eron. Sama määrä kertoi, että lapsi on joskus
hämmentynyt ja jopa hätääntynyt omista vihaisista tunteistaan.

Puolet vastanneista vanhemmista ilmaisi, että heidän lapsensa käsittelee
positiivisia tai negatiivisia tunteita mielikuvien avulla. Puolet vanhemmista oli
sitä mieltä, ettei lapsi käsittele tunteita mielikuvien avulla juuri ollenkaan tai
yhtään. Suurin osa vastanneista vanhemmista ilmaisi, että lapsi purkaa
tuntemuksiaan ennemmin teoilla kuin sanoilla.

4. Sosiaaliset tunteet

Suurin osa vanhemmista oli sitä mieltä, että lapsi pitää enemmän ryhmässä
olemisesta kuin yksinleikeistä. Kuitenkin suurin osa vanhemmista oli myös sitä
mieltä, että lapsi on joskus tuntenut olonsa yksinäiseksi. Kyselyn mukaan
suurimmalta osalta lapsista kuitenkin löytyy muutamia hyviä ystäviä lähipiiristä
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vanhempien käsityksen mukaan.

Seitsemän vanhempaa yhdeksästätoista kertoi, että lapsi on joskus tuonut
esille, ettei hänellä ole kavereita. Puolet vanhemmista on ollut joskus
huolissaan siitä, onko lapsella tarpeeksi ystäviä. Puolet vanhemmista ilmaisi
myös, että heidän lapsensa eivät yleensä liity herkästi muiden joukkoon
ryhmätilanteissa, jos muut lapset eivät ole entuudestaan tuttuja.

Yhteenveto

Vanhempien kyselylomakkeiden keskeisemmäksi tulokseksi tuli se, että lapset
nimeävät tunteita melko hyvin tai hyvin sekä he osaavat havainnoida erilaisia
tunnetiloja. Lapset kuitenkin purkavat tuntemuksiaan ennemmin teoilla kuin
ääneen sanoen. Puolet lapsista ilmaisi tunteita mielikuvilla kun taas puolet ei.
Suurin osa lapsista on myös joskus hätääntynyt tai hämmentynyt omista
vihaisista tunteistaan. Sosiaalisia pelkoja esiintyi puolella oppilaista edes
jossain määrin.

Seitsemän vanhempaa yhdeksästätoista kertoi, että lapsi on joskus tuonut
esille, ettei hänellä ole ystäviä. Lähes kaikki vanhemmat toivat ilmi, että lapsi
on joskus ilmaissut tuntevansa olonsa yksinäiseksi. Noin puolet vanhemmista
oli huolissaan siitä, onko lapsella tarpeeksi ystäviä.

6.2 Opetushenkilökunnan kyselylomakkeiden tulokset

Opetushenkilökunnan kyselylomakkeet analysoin käyttämällä apuna myös
laskemisen analyysimuotoa. Seuraavassa tarkastellaan tarkemmin
kyselylomakkeiden tuloksia.
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1. Turvallisuus, pelko ja rohkeus

Koulun henkilökunnasta kaikki vastasivat, että oppilaiden kanssa on käyty
keskustelua koulussa, mikä on turvallista ja mikä turvatonta. Suurin osa
henkilökunnasta oli sitä mieltä, että jotkin oppilaat ovat tuoneet esille
tuntevansa turvattomuuden tunnetta. Kaikkien kyselyyn vastanneiden mukaan
oppilaiden kanssa on keskusteltu rohkeudesta ja missä tilanteissa rohkeutta
voi tuoda esille. Koulussa on myös keskusteltu pelon aiheista oppilaiden
kanssa. Henkilökunnan mielestä sosiaalisia pelkoja esiintyy asteikolla 1-4
(1=paljon, 4=erittäin vähän) keskiarvollisesti noin 2,5 eli melko vähän.

2. Tunteen ja niiden tunnistaminen

Vastannut henkilökunta oli samaa mieltä vanhempien kanssa siitä, että
oppilaat tunnistavat hyvin erilaisia tunnetiloja ja kyselevät niihin liittyvistä
asioista. Suurin osa henkilökunnasta oli sitä mieltä, että oppilaat osaavat
nimetä erilaisia perustunteita ja tunnistaa ihmisten tunnetiloja joko hyvin tai
melko hyvin. Heidän mielestään oppilaat myös ilmaisevat kokemiaan
tunnetiloja ääneen sekä myös näyttävät niitä hyvin tai melko hyvin.

Opetushenkilökunnasta kaksi kolmesta vastasi, että heidän mielestään
oppilaissa on enemmänkin ekstroverttejä kuin pohdiskelijoita. Kaikki
vastanneet toivat ilmi sen, että oppilaiden kanssa on käyty koulussa läpi myös
erilaisia tuntemuksia sekä on keskusteltu anteeksi pyytämisen merkityksestä.
Suurin osa opetushenkilökunnasta oli sitä mieltä, että oppilaat eivät osaa ottaa
toisia ihmisiä huomioon kovinkaan hyvin.

3. Tunteen ja teon erot
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Suurin osa opetushenkilökunnasta ilmaisi, etteivät oppilaat täysin tiedä ja
tunnista tunteen ja teon eroa. Kaksi kolmesta vastasi, että oppilaat ovat myös
usein hämmentyneitä tai hätääntyneitä omista vihaisista tunteistaan. Kaikki
vastanneista olivat täysin samaa mieltä siitä, että oppilaat purkavat
tuntemuksiaan ennemmin teoilla kuin suullisesti.

4. Sosiaaliset tunteet

Opetushenkilökunta oli sitä mieltä, että suurin osa oppilaista leikkii
ryhmäleikkejä ennemmin kuin yksinleikkejä. Opetushenkilökunnan mielestä
jotkut oppilaat ovat kuitenkin ilmaisseet tuntevansa olonsa yksinäiseksi ja ettei
heillä ole kavereita. Enemmistö opetushenkilökunnasta on ollut myös
huolissaan siitä, onko jollain oppilaalla tarpeeksi ystäviä. Opetushenkilökunta
vastasi kyselylomakkeissa, että uudet oppilaat sopeutuvat melko hyvin
oppilasryhmään, vaikka muut lapset eivät olisikaan entuudestaan tuttuja.

Yhteenveto

Opetushenkilökunnan tutkimuksen vastauksista tuli ilmi se, että heidän
mielestään oppilaat tunnistavat erilaisia tunnetiloja ja perustunteita hyvin ja
kyselevät niihin liittyvistä asioista. Heidän mielestään oppilaat ilmaisevat
jonkin verran kokemiaan tunnetiloja ääneen ja näyttävät niitä.

Opetushenkilökunnan mielestä oppilaat eivät tiedä tai tunnista tunteen ja teon
eroa kovin hyvin. He kertovat, että oppilaat purkavat tuntemuksiaan
ennemmin teoilla kuin sanoo ne ääneen. Opetushenkilökunta ilmaisee myös,
että oppilaat ottavat toiset huomioon melko kehnosti.

Jotkut oppilaista ovat tuoneet opetushenkilökunnalle esille, että tuntevat
turvattomuuden tunnetta. Jonkun verran oppilaat ovat olleet myös
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hätääntyneitä ja hämmentyneitä omista tunnetiloistaan. Jotkut oppilaat ovat
myös ilmaisseet, että tuntevat olonsa yksinäiseksi ja ettei heillä ole kavereita.
Opetushenkilökunta on ollut toisinaan huolissaan siitä, onko hänen
oppilaallaan tarpeeksi ystäviä. Opetushenkilökunnan mielestä oppilailla ei
juurikaan esiinny sosiaalisia pelkoja.

6.3 Oppilaiden ryhmähaastattelun tulokset

Oppilaiden ryhmähaastattelun tulokset analysoin käyttämällä apuna
teemoittelua. Näytin oppilaille hymiö-kuvia erilaisista tunnetiloista ja he
tunnistivat perustunteita hyvin. Oppilaat eivät osanneet kuvailla, onko
tunnetaidot kuten tunteiden näyttäminen ja tunteiden havaitseminen tärkeää.
Osa oppilaista vastasi tähän kysymykseen esimerkiksi ”Joo on” ja osa ”En
tiiä”. Uskon vastaamisen vaikeuden johtuvan siitä, että tunnetaidot tuntuivat
lapsille kovin abstraktille käsitteelle, joten kaikki eivät osanneet vastata siihen,
ovatko tunnetaidot tärkeitä vai eivät.

Kuitenkin kysyessäni missä tilanteissa näitä edellä mainittuja tunnetaitoja voisi
käyttää, oppilaat osasivat vastata esimerkiksi:

”Jos jotakin kiusataan”
”Lohduttaa toista”
”Täytyy näyttää mille tuntuu että muut tietää”

Tiedustelin myös oppilailta, ovatko he nähneet kiusaamistilanteita. Oppilaat
vastasivat, että kiusaamistilanteita näkee niin koulussa kuin vapaa-ajallakin.
Kiusaamistilanteita oli nähty koulun pihalla tai omassa pihapiirissä.
Kysyttäessä mieluisista toimintatavoista lapset mainitsivat musiikin ja
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piirtämisen. Näyttelemisestä pidettiin myös.

Ryhmähaastattelutilanteessa tytöt olivat selvästi aktiivisempi ja
verbaalisempia, kun pojat olivat hiljaisempia ja vastailivat niukemmin.

7 TOIMINNALLINEN OSUUS JA SEN TARKOITUS
Terveydenhoitajan opinnäytetyön eli projektini toiminnallisen osuuden
tarkoituksena oli pyrkiä tutustumaan yhdessä lapsien kanssa omiin tunteisiin
ja tunnistamaan erilaisia tunnetiloja, erilaisten luovien työtapojen kautta.
Erilaisten toimintojen avulla tunteet voidaan käsitellä ja ymmärtää helpommin.
Esimerkiksi tarinoiden ja kuvien avulla lapset pystyvät samaistumaan ja
eläytymään erilaisiin tunteisiin paremmin. Lapsia rohkaistaan huomioimaan
miten tunteet vaikuttavat heihin sekä vapauttamaan monenlaisia tunnekipuja,
jotka voivat vaikuttaa itsetuntoon ja moneen muuhun eri asiaan lapsen
elämässä. Yhdessä työskentely antoi minulle mahdollisuuden tutkia myös
lasten kykyä tunnistaa erilaisia tunteita ja havainnoida sitä myöten heidän
erilaisia reaktioita.

Toiminnallisen osuuden tehtävänä taasen oli tuoda tunnekasvatusta ja sen
mahdollisuuksia suurempaan tietoisuuteen niin oppilaille, vanhemmille kuin
opettajillekin. Toivon, että opinnäytetyön projektini myötä oppilaat ovat
empaattisempia, osaavat huomioida paremmin toisia ihmisiä, nimetä
perustunteita paremmin sekä tunnistamaan herkemmin toisten ihmisten
tunnetiloja. Opinnäytetyöni toiminnallisen osuuden tehtävänä oli myös lisätä
omaa tietämystäni koululaisten tunne-elämän kehityksestä ja
tunnekasvatuksen eri mahdollisuuksista.
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Toiminnallisen osuuden toteutus pohjautuu teoksen Kullberg-Piilolan,
Kullberg-Turtiaisen ja Peltosen (2002) Tunnemuksu ja Mututoukka tunnetaitoohjelman teemoihin ja ohjeistuksiin, joita on yhteensä teoksessa kaksitoista.
Opinnäytetyöni tutkimusta varten rajasin kahdestatoista aihepiiristä neljä
tärkeintä teemaa, jotka kavensivat tutkimuksen laajuutta ja antoivat myös
tutkimukselle ”valmiit lähtökohdat” eli mistä aiheista tulisi lähteä liikkeelle.
Tutkimuksen toteuttamisen jälkeen sain todenperäisen kuvan siitä, mitkä
aiheet loppujen lopuksi olivat niitä tärkeimpiä vanhempien,
opetushenkilökunnan sekä oppilaiden mielestä. Tutkimustyö oli siis pohjatyötä
tälle terveydenhoitajan opinnäytetyölle ja sen toiminnalliselle osuudelle.

Tutkimuksen tuloksista tärkeimmiksi aiheiksi nousivat esille tunteet ja niiden
tunnistaminen, empatia, tunteiden näyttäminen yksin ja ryhmässä sekä
tunteen ja teon erot. Lisäksi kävimme kertaukseksi läpi vielä perustunteita.

Terveydenhoitajan opinnäytetyön toimeksiantajana toimi sama kuin
tutkimuksen toimeksiantajanakin eli eräs alakoulu Pohjois-Savossa.
Toiminnallisen osuuden kohderyhmänä oli tämän kyseisen koulun 2. -luokka.
Oppilaita luokassa oli kaksikymmentäkolme. Toimeksiantaja suhtautui
toiminnallisiin osuuksiin hyvin positiivisesti alusta loppuun asti. Toiminnalliseen
osuuteen osallistuvien oppilaiden vanhemmilta pyydettiin kirjeitse lupa
osallistumisesta tutkimusluvan ohessa. Kaikki vanhemmat antoivat
suostumuksen. Toiminnalliset osuudet toteutettiin joulukuun 2009 alussa.
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7.1 Toiminnallisen osuuden taustaa

Pohjoissavolaisessa alakoulussa oli jo päästy hyvin eteenpäin
tunnekasvatuksessa, sillä opettajat toteuttivat parhaillaan Kiva Koulu ohjelmaa ja Verso -projektia koulussa yhteistyössä kotien kanssa. Verso projekti on kouluille laadittu yhteisöllinen sovittelumenetelmä eli
vertaissovittelu. Sen lähtökohtana on yhteisöllisyyden ja osallisuuden
tukeminen. Projekti korostaa myös varhaisen puuttumisen menetelmää ja tuo
myönteisen mahdollisuuden käyttäytymisen muutokseen. Verso rohkaisee
myös kaikkia kertomaan mieltä painavista seikoista kouluyhteisössä. (Gellin
2008, 15).

Kiva Koulu -ohjelma taas on ennaltaehkäisevä ja vähentävä
toimenpideohjelma, joka on kehitetty Turun yliopistossa Opetusministeriön
rahoituksella. Kiva Koulu -ohjelma on otettu käyttöön noin 1400 koulussa
syksyn 2009 aikana ja kyseinen pohjoissavolainen koulu on yksi näistä
osallistuvista kouluista. Koulun henkilökunta on saanut koulutuksen sekä
materiaalia ohjelman toteuttamiseen. Ohjelman tavoitteena on kiusaamisen
vähentäminen, uusien kiusaamistapausten ennaltaehkäiseminen sekä
kiusaamisen kielteisten vaikutusten vähentäminen. Kiva Koulu -ohjelman
puitteissa on tehty myös tutkimusta pohjoissavolaisella koululla ja 2. luokkalaisista noin 14 prosenttia 439 vastanneesta oppilaasta on joutunut
kiusaamisen kohteeksi. Vastaavasti kaikkien koulujen 2. -luokkalaisten
prosenttimäärä on noin 23 prosenttia. Tutkimus myös osoittaa, että
pohjoissavolaisen koulun 2. -luokkalaisista 29,63 prosenttia ei ollut kertonut
kellekään kiusaamisesta ja 70,37 prosenttia oli kertonut kiusaamistilanteista.
Valtakunnallisesti luvut olivat melko lailla samaa luokkaa, kaikkien koulujen 2.
-luokkalaisista 22,33 prosenttia ei ollut kertonut ja 77,67 prosenttia oli kertonut
kiusaamisesta jollekin. (Kiva Koulu, 2009).
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7.2 Toimintaympäristön kuvaus

Oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimiseen liittyvää fyysisen ympäristön,
psyykkisten tekijöiden ja sosiaalisten suhteiden kokonaisuutta, jossa opiskelu
ja oppiminen tapahtuvat. (Siilinjärven opetussuunnitelma 2009, 9.)

Erityisesti koulun rakennukset sekä tilat, opetusvälineet ja oppimateriaalit
kuuluvat fyysiseen oppimisympäristöön. Sen lisäksi siihen kuuluvat myös muu
rakennettu ympäristö ja ympäröivä luonto. Opiskelutilat ja -välineet tulee
järjestää ja suunnitella niin, että ne mahdollistavat monipuolisten
opiskelumetodien käytön. Psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön
muodostumiseen vaikuttavat niin oppilaan omat kognitiiviset ja emotionaaliset
tekijät kuin vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin liittyvät tekijätkin. (Siilinjärven
opetussuunnitelma 2009, 9-10).

Oppimisympäristön tulee tukea kasvua ja oppimista. Sen on oltava fyysisesti,
psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen ja tuettava oppilaan terveyttä.
Tavoitteena on tukea oppimismotivaatiota ja uteliaisuutta sekä edistää
oppilaan aktiivisuutta, itseohjautuvuutta ja luovuutta tarjoamalla kiinnostavia
haasteita ja ongelmia. Oppimisympäristön tulee ohjata oppilasta asettamaan
omia tavoitteita ja arvioimaan omaa toimintaansa. Oppilaalle tulisi antaa
mahdollisuus myös osallistua oman oppimisympäristönsä kehittämiseen.
(Siilinjärven opetussuunnitelma 2009, 10.)

Oppimisympäristön tulee tukea ja kehittää myös opettajan ja oppilaan välistä
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sekä oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta. Sen rooli on ohjata oppilaita
työskentelemään ryhmässä ja edistää vuoropuhelua. Tavoitteena on
muodostaa avoin, rohkaiseva, kiireetön ja myönteinen ilmapiiri. Ilmapiirin
ylläpitämisen vastuu kuuluu sekä opettajalle että oppilaille. (Siilinjärven
opetussuunnitelma 2009, 10.)

Toteutin opinnäytetyöni toiminnalliset tuokiot koulun omissa tiloissa. Käytössä
meillä oli oppilasryhmän oma luokkatila. Tila sopi hyvin keskustelutilanteisiin,
jolloin kasasimme pöydät keskelle yhdeksi rykelmäksi. Siinä pystyimme hyvin
katselemaan kuvia ja juttelemaan heränneistä ajatuksista. Piirtämistilanteissa
oppilaat saivat piirtää oman pulpettinsa äärellä ja rauhassa keskittyä omaan
työhönsä. Vauhdikkaammissa tuokioissa, kuten leikeissä, siirsimme pulpetteja
luokkatilan reunoille, jotta saimme tilaa huoneeseen. Käytössä olevat tilat
olivat sellaiset, että oppilailla oli mahdollisuus osallistua keskusteluun ja olla
mukana toiminnassa. Koska ryhmäkoko oli pieni, tuli kaikki oppilaat otettua
huomioon tasapuolisesti.

Hyvä asia oli se, että luokanopettaja sai järjestettyä tiloja vapaaksi melko
lyhyelläkin varoitusajalla. Suunnitelmiin sopi myös hyvin se, että toisella
ryhmän puoliskolla oli muita oppiaineita samaan aikaan kun me pidimme
toimintatuokioita. Toimitilat olivat myös tietenkin tuttuja oppilaille, joten tiloihin
tutustumiseen ei tarvinnut käyttää aikaa ja tutut tilat loivat myös turvallisuuden
tunteen oppilaille. Toisaalta tutut tilat ja tuntematon ohjaaja ei välttämättä ole
hyvä yhdistelmä, sillä levottomimmat oppilaat saattoivat helposti riehaantua
omassa tutussa luokkatilassaan ja kiipeillä esimerkiksi pulpettien päällä.
Kaiken kaikkiaan tilat, jotka olivat käytössä toimintatuokioiden ajan, olivat juuri
sopivia ja rauhallisia tällaiseen pienryhmätoimintaan.
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7.2.1 Toimintakulttuuri koulussa

” Koulussa harjoitellaan ryhmässä toimimisen taitoja ja toisen ihmisen
huomioon ottamista. Turvallisuus liittyy sekä fyysiseen että psyykkiseen
oppimisympäristöön. Koulun tilojen ja pihan turvallisuus varmistetaan.
Huolehditaan väkivallan ennaltaehkäisystä ja puututaan kiusaamistilanteisiin
välittömästi.” (Siilinjärven opetussuunnitelma 2009, 10.)

Koulun toimintakulttuuri vaikuttaa suuresti koulun kasvatukseen, opetukseen
ja sitä kautta oppimiseen. Tavoitteena on rakentaa koulun käytännöt tukemaan
johdonmukaisesti kasvatus- ja opetustyön tavoitteisiin pääsemistä.
(Siilinjärven opetussuunnitelma 2009, 10.)

Toimintakulttuuriin kuuluvat kaikki koulun viralliset ja epävirallisetkin säännöt,
toiminta- ja käyttäytymismallit, arvot, periaatteet ja kriteerit, joihin laadukas
koulutyö perustuu. Toimintakulttuuriin kuuluu myös oppituntien ulkopuolinen
toiminta kuten juhlat, teemapäivät ja erilaiset tapahtumat. Koulun
kasvatustavoitteiden, arvojen ja aihekokonaisuuksien tulee konkretisoitua
toimintakulttuurissa. Tavoitteena on sellainen toimintakulttuuri, joka on avoin ja
vuorovaikutuksellinen sekä tukee koulun ja kodin sekä muun yhteiskunnan
yhteistyötä. Oppilailla tulisi olla myös mahdollisuus osallistua koulun
toimintakulttuurin luomiseen ja kehittämiseen. (Siilinjärven opetussuunnitelma
2009, 10.)
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7.2.2 Perusopetus

”Jokaisella oppilaalla on mahdollisuus tuntea koulutyössä oppimisen iloa ja
onnistumisen elämyksiä. Syrjäytymisvaarassa olevan oppilaan tukemiseen
kiinnitetään huomiota. Koulu tarjoaa turvallisen, luovuutta ja sosiaalisia taitoja
kehittävän oppimisympäristön sekä edistää alueen yhteisöllisyyttä.
Opetuksessa korostetaan vuorovaikutteisuutta ja opetellaan tunteiden ja
kokemusten jakamista. Oppilaita opetetaan ilmaisemaan mielipiteitään ja
heidät otetaan mukaan päätöksentekoon. Oppilaita kasvatetaan
vastuuntuntoon ja toisten huomioon ottamiseen. Opetuksessa turvataan
aikuisen läsnäolo, riittävä huolenpito ja puututaan nopeasti kiusaamiseen.”
(Siilinjärven opetussuunnitelma 2009, 6-7.)

Perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa ja sillä on sekä kasvatus- että
opetustehtävä. Perusopetuksen tehtävä on tarjota yksilölle mahdollisuus
hankkia yleissivistävä koulutus, suorittaa oppivelvollisuus, antaa
yhteiskunnalle väline kehittää sivistyksellistä pääomaa ja lisätä yhteisöllisyyttä
sekä tasa-arvoa. (Siilinjärven opetussuunnitelma 2009, 5.)

Perusopetus antaa yksilölle mahdollisuuden monipuoliseen kasvuun,
oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen. Näin ollen oppilas voi
hankkia tärkeitä tietoja ja taitoja, joita hän tulee tarvitsemaan myöhemmin
elämässä ja saa valmiudet jatko-opintoihin sekä pystyy kehittämään
osallistuvana kansalaisena demokraattista yhteiskuntaa. Perusopetus tukee
myös kielellistä ja kulttuurista identiteettiä ja äidinkielen kehitystä. Lisäksi
tavoitteena herättää kiinnostusta elinikäiseen oppimiseen. (Siilinjärven
opetussuunnitelma 2009, 5.)

50
Perusopetuksen tarkoituksena on siirtää kulttuuriperintöä sukupolvelta toiselle,
jotta yhteiskunnan jatkuvuus ja tulevaisuuden rakentaminen olisi taattu.
Samalla se kartuttaa tietoa ja osaamista sekä lisää tietoisuutta yhteiskunnan
arvoista ja toimintatavoista. Sen tehtävänä on myös kehittää kykyä arvioida
asioita kriittisesti, luoda uusia kulttuuriperintöjä ja uudistaa ajattelu- sekä
toimintatapoja. (Siilinjärven opetussuunnitelma 2009, 5.)

Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia,
luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen
sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Perusopetus edistää yhteisöllisyyttä,
vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista.
(Siilinjärven opetussuunnitelma 2009, 6.)

Opetuksessa tuetaan oppilaan oman kulttuuri-identiteetin rakentumista sekä
suomalaisessa yhteiskunnassa että globaalistuvassa maailmassa. Sen avulla
edistetään myös suvaitsevaisuutta ja kulttuurien välistä ymmärtämystä.
Perusopetuksen avulla lisätään myös alueellista ja yksilöiden välistä tasaarvoa. Opetuksessa otetaan huomioon erilaiset oppijat ja edistetään
sukupuolten välistä tasa-arvoa. (Siilinjärven opetussuunnitelma 2009, 6.)

7.3 Toimintakertojen kuvaus

Kerroin projektin toiminnallisesta osuudesta alkusyksyllä 2009 järjestetyssä
vanhempainillassa. Aloitin toimintatuokioiden suunnittelun varsinaisesti
loppusyksyllä 2009, kun tutkimus oli saatu päätökseen marraskuussa. Alusta
lähtien ajatuksena on ollut mielekäs, toiminnallinen puuhastelu oppilaiden
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kanssa. Olen aiemminkin vetänyt lasten toiminnallisia ryhmiä ollessani töissä
päiväkodissa ja kerhoissa, joten minulla oli jonkinlaista alustavaa käsitystä
siitä, mitä voisimme oppilaiden kanssa tehdä. Minulla on myös työkokemusta
lasten psykiatriselta osastolta kolmen vuoden ajalta, jossa tutustuin tarkemmin
erilaisiin luoviin terapiamenetelmiin kuten kuvataideterapiaan. Olen
harrastanut useita vuosia kuvataiteita, musiikkia sekä tanssia, joten luovien
työtapojen käyttäminen opetusvälineinä tuntuivat luonnolliselta vaihtoehdolta.
Kirjoitin päiväkirjaa varsinkin toiminnallisen osuuden toteutuksen ajalta, jonka
avulla pyrin selventämään opinnäytetyöhön liittyviä ajatuksia.

Ohjasin neljä toiminnallista tunnekasvatustuokiota eräässä
pohjoissavolaisessa alakoulussa, 2.-luokan oppilaille. Oppilasluokka, jossa oli
kaksikymmentäkolme oppilasta, oli hajautettu kahteen pienempään ryhmään.
Oppilaat olivat siis tuttuja toisilleen, mikä rakensi tuokioille turvallisen
ilmapiirin. Yhtä ryhmää kohden toimintatuokioita oli kaksi. Yhden tuokion
pituus oli neljäkymmentäviisi minuuttia. Aiheet valitsin kyselylomakkeista sekä
ryhmähaastattelusta nousseiden tulosten perusteella. Ensimmäisen kerran
aiheiksi valitsin tunteet ja niiden tunnistamisen sekä empatian (Liite 9). Toisen
kerran aiheiksi valitsin tutkimuksen perusteella tunteiden näyttämisen sekä
yksin että ryhmässä ja tunteen ja teon eron ymmärtämisen (Liite 10).

Toimintatuokioiden ajankohdat olivat maanantai ja torstai aamuisin klo 8-8.45
sekä iltapäivisin klo 12-12.45. Luokka oli hajautettu niin, että ryhmä A:n
toimintatuokiot olivat aamuisin ja ryhmä B:n iltapäivisin. Esimerkiksi ryhmä
B:llä oli muun luokanopettajan tunteja silloin, kun ryhmä A:lla oli oman
opettajan tunnit ja taasen päinvastoin. Pidin toimintatuokiot luokan oman
opettajan tuntien aikana ja tiloissa. Vanhemmille lähetetyissä lupalomakkeissa
sekä kyselykaavakkeissa oli selvitetty toimintatuokioiden tarkoitus ja tehtävä
sekä miksi esimerkiksi kyselyitä tehdään. Näin ollen pyrin orientoimaan ja
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muistuttamaan vanhempia ja tätä kautta myös lapsia tulevista tuokioista.

Toiminnalliset tuokiot aloitimme alkukeskustelulla liittyen päivän tunneaiheisiin.
Alkukeskustelun apuna käytin kysymysrunkoja Kullberg-Piilolan, KullbergTurtiaisen ja Peltosen (2002) Tunnemuksu ja Mututoukka tunnetaitoohjelmasta (Liitteet 4-8). Jokaiselle aihepiirille löytyi oma kysymysrunkonsa ja
kuvansa, jonka avulla oli helppo herätellä keskustelua. Käsittelimme
keskustellen yhdessä näistä esille tulleista tunteista tai tilanteista. Tämän
alkukeskustelun tuotoksia ja lasten kommentteja kuvaillaan tarkemmin
liitteissä 4-8 ilman tarkempaa erittelyä ja analysointia.

Tämän jälkeen leikimme, piirsimme tai teimme jotain muuta toiminnallista
tuokion aihepiireihin liittyen. Tuokion lopuksi luin vielä tarinan Mututoukka
tunnetaito-ohjelman materiaalista, joka myöskin liittyi tuokion aiheeseen.
Tuokion jälkeen kyselin oppilailta palautetta ja jaoin kotitehtävämonisteet (Liite
11) sekä ohjeistin niiden tekemisessä.

Toimintatuokioiden runko

1. Kokoontuminen luokkaan ja omille paikoille, oppilaat tervehtivät ohjaajaa
2. Ohjaaja kertoi, mitä tänään on ohjelmassa
3. Siirrettiin pulpetit keskelle rykelmäksi ja keräännyttiin istumaan niiden
ympärille
4. Alkukeskustelu kuvien ja valmiiden kysymysten pohjalta (Mututoukka
materiaalista), noin 5-10 minuuttia
5. Leikki tai ilmaisuharjoitus, noin 15-20 minuuttia
6. Siirrettiin pulpetit takaisin paikoilleen ja jokainen istui oman pulpettinsa
ääreen
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7. Luovaa piirtämistä aiheen mukaan
8. Keskustelua lasten piirtämistä kuvista niin ryhmässä kuin henkilökohtaisesti
9. Lopputarina (Mututoukka materiaalista), noin 5 minuuttia

Toiminnallisten osuuksien aikana keräsin havaintojani ylös oppilasryhmän
toiminnasta. Tallensin havaintoni kirjallisesti omaan oppimispäiväkirjaani
jokaisen toimintakerran jälkeen. Hyödynsin päiväkirjaani tehdessäni
terveydenhoitajan opinnäytetyön pohdintaosuutta.

8 TOIMINNALLISEN OSUUDEN PALAUTTEET

Toiminnallisen osuuden arvioinneissa käyn läpi vanhempien, oppilaiden ja
opetushenkilökunnan arviointeja ja palautetta. Nämä antavat pohjaa myös sitä
seuraaville pohdinnoille, missä tarkastelen lähemmin tutkimuksen ja
toimintatuokioiden toteutusta ja kulkua.

8.1 Vanhempien ja lasten palaute toiminnallisesta osuudesta

Pyysin vanhemmilta palautetta toimintatuokioiden jälkeen alkuvuodesta 2010
(Liite 12). Useimmat vanhemmat olivat keskustelleet toimintatuokioista lasten
kanssa kotona, joten myös lasten antama palaute tuli esille. Koostin yhteen
keskeisimpiä esille tulleita asioita.

Vanhemmat kokivat, että tunnekasvatukselle on tarvetta. Tunteiden
nimeäminen ja käsitteleminen tuntuu olevan lapsille vielä vaikea ja abstraktikin
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asia. Kotona oli keskusteltu tunneasioista jonkin verran.

”Mielestäni tunnekasvatukselle on selkeä tarve. Ainakin meidän 8 -vuotiaalle
tunteiden nimeäminen ja käsitteleminen tuntuu olevan vaikea asia. Myös
empatiakyvyssä tapahtuu vielä kehitystä”

Toimintatuokioiden aiheita pidettiin sopivina sekä oppilasryhmä oli
vanhempien mielestä sopiva paikka projektin toteuttamiseen. Sen uskottiin
parantavan luokan yhteishenkeä. Suurin osa lapsista oli pitänyt
toimintatuokioita mukavina, muutama pitkäveteisenä.

”Tunnetuokioiden aiheet olivat sopivia, tehtävät olisivat ehkä voineet olla
vaativampiakin. Lapseni piti projektiin liittyviä tehtäviä ja toimintatuokioita
mukavina”

Osa vanhemmista ei huomannut lapsen ajattelutavoissa tai tunneälyn
kehittymisessä mitään muutosta. Osa lapsista oli kertonut kotona, ettei ollut
oppinut toimintatuokioissa mitään uutta. Osa vanhemmista myös toivoi, että
kotiin olisi tullut kirje ennen toimintatuokioiden alkamisajankohtaa.

”Kotona jäi vähän harmittamaan, kun lapsi ei juurikaan ollut kertonut
projektista. Oltiin kotona vähän pihalla asioista”
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8.2 Opetushenkilökunnan palaute toiminnallisesta osuudesta

Pyysin opetushenkilökunnalta palautetta toimintatuokioiden jälkeen
alkuvuodesta 2010 (Liite 12). Seuraavassa on koostettuna keskeisimpiä
aiheita.

Opetushenkilökunnan mielestä toimintatuokio on sopiva toimintamuoto juuri
pienissä oppilasryhmissä. Opetushenkilökunnan mielestä oppilasluokassa tuli
esille mielipiteitä ja syntyi vähän keskusteluakin.

”Lapset juttelivat jonkin verran aiheesta koulussa välitunneilla. Projektin pitäisi
olla huomattavasti pidempi, jotta pysyviä tuloksia saataisiin aikaan. Tunteiden
ilmaisemiseen ja toisen oppilaan tunnetilojen ymmärtämiseen projekti antoi
hyviä alkusysäyksiä”

Aihetta pidettiin tärkeänä, vaikka ei suinkaan helppona. Opetushenkilökuntaa
mietitytti myös toteutus, koska luokassa on vilkkaita yksilöitä. Tehtävät koettiin
sopivina.

”Etukäteen mietitytti ja askarrutti, onko aihe liian vaikea melko vilkkaalle
luokalle. Lapset jaksoivat olla hyvin mukana tunnetuokioissa. Aihe ei ole ihan
helppo, mutta keskustelua syntyi, joten tehtävät olivat sopivia 2. -luokan
oppilaille”
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9 POHDINTA

Aihevalinta oli myös minun tulevaisuuden kannalta hyvin tärkeä. Mitä
enemmän syvennyin tunnekasvatuksen ja taitojen maailmaan, sitä paremmin
sitä ymmärsin. Varsinkin opettajaksi opiskelevat ja jo opettajina toimivat
törmäävät varmasti hyvin usein erilaisiin tunnetaitomateriaaleihin, mutta
kouluterveydenhoitajalle käsite voi olla hieman vieras. Tosiasia on kuitenkin
se, että tunteista puhutaan usein myös kouluterveydenhoitajan vastaanotolla.
Vaikeaa tässä aihevalinnassa oli se, että rajaaminen oli vaikeaa – tietoa ja
tutkimusta kun asiasta löytyy.

Tutkimuksen kohderyhmän kanssa yhteistyö oli sujuvaa. Oppilaat olivat
yhteistyökykyisiä ja toimeliaita ja opetushenkilökunta suhtautui hyvin projektiini
alusta loppuun saakka. Oppilaiden vanhemmat osallistuivat myös kiitettävästi
tutkimukseen. Oli myös mukavaa tehdä tutkimusta ”omilla seuduilla” PohjoisSavossa. Kuitenkin mietin, että olisiko 1. -luokan kevät ollut parempaa aikaa
tunnekasvatusprojektin toteutumiselle, kun oppilailla olisi ollut kouluelämää
takana se ensimmäinen vuosi.

Tutkimuksen toimeksiantaja oli hyvin myötämielinen ja joustava.
Toimeksiantaja välitti kyselylomakkeet ja lupalaput oppilaiden kautta kotiin
mikä kuvastaa myös heidän aktiivista roolia projektissani. Tutkimus toteutettiin
loppujen lopuksi aika lyhyellä varoitusajalla. Tutkimuksen ja toiminnallisen
osuuden toteuttamiseen olisin voinut varata enemmän aikaa, sillä välillä oli
kovin kiire.

Kun kerroin vanhempainillassa tutkimuksesta ja toiminnallisesta osuudesta,
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eivät kaikki vanhemmat olleet ensin kovin innoissaan ja vakuuttuneita
projektin tärkeydestä. Vanhemmat muun muassa kyselivät, onko tarkoitus
tutkia jokaisen yksilön tunneälyä ja varmasti myös pelättiin ”lapsen
leimaamista”. Tässä tilanteessa luokanopettaja tuki minua ja painotti
vanhemmille, että projekti on hyvä mahdollisuus oppilaille käydä läpi tunteisiin
liittyviä asioita. Mainitsin myös, että tarkoituksena ei ole tutkia kenenkään
yksilöllistä tunneälyä ja kaikkien anonymiteetti tulee säilymään koko projektin
ajan. Uskon, että tärkeimpänä painoarvona vanhemmat kuitenkin kokivat
toimeksiantajan myötämielisen suhtautumisen projektiini. Itselleni oli myös
tärkeää, että kävin vanhemmille henkilökohtaisesti esittäytymässä
vanhempainillassa ennen projektin käynnistämistä.

Tutkimuksen vastausprosentti oli hyvä. Lähes kaikki vanhemmat ja
opetushenkilökunta vastasivat kyselylomakkeisiin. Aihe on arkaluonteinen,
mutta vastausprosentti vahvisti sen, että vanhemmat ja opetushenkilökunta
kokivat loppujen lopuksi aiheen olevan tärkeä. Ensimmäinen versio
kyselylomakkeesta oli niin sanottu ”avoin malli”, mihin vanhemmat ja
opetushenkilökunta olisivat voineet itse kirjoittaa ja tuottaa tekstiä
vastaukseksi. Kyselylomakkeesta tuli kuitenkin liian pitkä ja aikaa vievä, joten
muokkasin kyselylomakkeesta mahdollisimman yksinkertaisen. Tämä helpotti
myös tietenkin minua, sillä tulosten käsittely helpottui. Tulosten avulla sain
arvokasta tietoa siitä, mitkä aiheet ovat juuri tässä kohderyhmässä tällä
hetkellä pinnalla. Tämä mahdollisti sen, että sain suunniteltua toiminnallisesta
osuudesta hyvin ”räätälöidyn” paketin.

Oppilaiden ryhmähaastattelu oli melko vaativa suunnitella. Halusin tehdä
ryhmähaastattelusta keskustelevan. Minulla oli tiettyjä teemoja ja muutamia
valmiita kysymyksiä, joiden pohjalta keskustelua lähdettiin rakentamaan ja
viemään eteenpäin. Kuitenkin kun kyse on näinkin pienistä lapsista, ei
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keskustelua vielä tullut kovinkaan runsaasti ja oma-aloitteisesti. Lapset
lähinnä vastasivat lyhyesti ”pakollisiin” kysymyksiin. Ryhmähaastattelussa
meillä oli hyvä, rauhallinen luokkatila. Pienet lapset eivät kuitenkaan kauaa
jaksaneet vain istua ja jutella, joten jo muutaman minuutin päästä alkoi
ilmaantua levottomuutta ryhmässä. Osa lapsista myös ilmaisi suoraan, että
”tämä on tylsää, voidaanko jo mennä”. Varsinkaan pojat eivät olleet oikein
innostuneita ryhmähaastattelusta ja kysymyksiin vastaaminen oli nihkeämpää.
Muutamilta tytöiltä tuli kuitenkin yllättävänkin pitkälle vietyjä vastauksia ja
mietintöjä ja he jaksoivat keskustella pidempään. Tämä vahvistaa myös
aiemmin tehdyn tutkimuksen tulokset, että tytöt ovat enemmän tietoisempia
tunnemaailman asioista. Osa lapsista saattoi myös ujostella minua, sillä
ryhmähaastattelu oli vasta toinen kerta, kun he tapasivat minua. Aiemmin
keväällä 2009 kävin tutustumassa oppilasryhmään ja seuraamassa yhtä
oppituntia, jotta sain jonkinlaista kuvaa siitä, minkälainen ryhmä on kyseessä.

Tutkimus- sekä analyysimenetelmien valitseminen oli aluksi hieman vaikeaa.
Tutkimus oli hyvin monitahoinen ja se koostui erilaisista tutkimusmenetelmistä.
Tämä kuitenkin auttoi jäsentelemään tulosten analysointia, kun jokaiselle
löytyi oma tutkimusmetodinsa. Analyysimenetelmät olivat yksinkertaisia ja
helppoja käyttää ja ne selkeyttivät tutkimuksen kokonaiskuvaa.

Tutkimustulokset vahvistivat omia aiempia käsityksiä ja palvelivat minua
projektissani suunnitellessani toiminnallista osuutta. Näin ollen toiminnallisesta
osuudesta sain tehtyä hyvinkin ”räätälöidyn” paketin, juuri tälle kyseiselle
oppilasryhmälle. Tutkimuksesta oli positiivista huomata se, että suurin osa
vanhemmista on keskustellut lasten kanssa tunne-asioista kotona.
Tutkimuksen tulokset olivat saman suuntaisia niin vanhemmilla,
opetushenkilökunnalla kuin oppilaillakin. Tutkimukset toivat ilmi myös
esimerkiksi kiusaamiskysymykset ja turvattomuuden tunteet niin
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koulumaailmassa kuin vapaa-ajallakin. Vanhemmat ja opetushenkilökunta
voisivatkin yhdessä pohtia, miten lasten turvallisuuden tunnetta voitaisiin vielä
lisätä ja kiusaamistilanteita ennaltaehkäistä.

Toiminnallisessa osuudessa kodin ja minun välinen tiedottaminen jäi
palautteiden mukaan vajavaiseksi. Kaikki lapset eivät olleet joko muistaneet
tai halunneet kertoa kotona, että toimintatuokiot alkavat, joten osa
vanhemmista ei ollut asiasta ajan tasalla. Olisikin ollut hyvä, jos olisin
tiedottanut toiminnallisen osuuden alkamisesta vielä erikseen marraskuun
lopulla.

Meneillään oleva sikainfluenssa- sekä influenssakausi verotti jonkin verran
ryhmiin osallistumista, jolloin muutamia oppilaita puuttui paikalta. Ryhmäkoon
ollessa pienempi, lapset olivat hieman rauhallisempia ja keskittyneempiä.
Välillä oli kuitenkin levottomia tilanteita muun muassa keskustelutilanteissa,
jolloin koulunkäyntiavustajan läsnäolo oli todella tärkeää. Tällöin pystyin
jatkamaan muiden oppilaiden ohjaamista, kun koulunkäynti avustaja rauhoitteli
levotonta oppilasta. Myös aamuaika vaikutti A- ryhmän rauhallisuuteen ja
mietinkin, olisiko ollut parempi, että B- ryhmän tuokiot olisi myös saatu
järjestettyä aamuisin eikä ruokailun jälkeen. Ryhmän olisi myös voinut jakaa
vaikka kolmeen osaan, jolloin lapsille vielä melko tuntemattomana ohjaajana
olisin voinut hallita ohjaustilanteita paremmin. Aihepiirit olivat kuitenkin
sellaisia, joihin pienellä porukalla perehtyminen olisi ehkä helpompaa. Tunne
on kuitenkin lapsille melko abstrakti käsite, vaikka sitä yrittäisikin avata
konkreettisesti.

Koulunkäyntiavustaja toi myös turvallisuutta ryhmän ilmapiiriin. Samoin myös
tuttu tila oli ympäristönä hyvä ja rauhallinen. Myös välineitä toimintatuokioiden
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järjestämiseen löytyi hyvin ja kaikki materiaalit oli meidän käytettävissä.
Neljäkymmentäviisi minuuttia oli ehdoton maksimi tämän ikäisille lapsille
toimintatuokion ajaksi ja aikataulut piti meillä melko hyvin. Leikeissä
innostuttiin touhuamaan vähän pidempään kuin olin ohjeaikana miettinyt.

Lapsiryhmän ohjaaminen jännitti aluksi aikalailla, sillä siitä oli kuitenkin aikaa
kun viimeksi olin lapsiryhmää ohjannut. Kuitenkin säännöllinen
toimintatuokioiden rakenne auttoi minuakin ”pitämään langat käsissä” ja tiesi,
mitä seuraavaksi tuleman piti. Mututoukka –ohjelmasta löytyi myös todella
hyviä tehtäviä, leikkejä ja ohjeita sekä valmiit rakenteet keskustelujen tueksi.
Näin ollen minun ei tarvinnut keksiä itse esimerkiksi mitään aiheeseen liittyviä
leikkejä. Leikkiosuudet ja piirtämiset olivatkin suurimmalle osalle mieluisia
tehtäviä. Piirtämistehtävien jälkeen lapset saivat kertoa joko koko ryhmälle tai
minulle henkilökohtaisesti piirtämistä kuvistaan. Kahden kesken lapsilta tuli
hyvinkin syvällisiä pohdintoja tunneasioista ja esimerkiksi tunteiden
ilmaisutavoista ja heidän oma piirtämä kuva tuki heidän kertomaansa.
Toimintatuokioiden aikana myös erilaiset tunnetilat ja niiden näyttäminen
varmasti konkretisoitui, esimerkiksi ilmaisuharjoituksessa.
Ilmaisuharjoituksessa näyteltiin muun muassa rakkauden tunnetta ja lapset
saivat eläytyä tunnetilaan täysillä. Uskon, että tämä auttoi ymmärtämään
erilaisia tunnetiloja paremmin.

Jatkotutkimushaasteena toimintatuokiota voisi toteuttaa vaikkapa vuoden
projektina, jolloin tällaisen toiminnallisen tekemisen tulokset tulisivat ehkä
paremmin esille. Jatkotutkimushaasteena tutkimusta voisi viedä vielä
eteenpäin suurempaan vastaajajoukkoon ja tehdä tutkimus esimerkiksi kaikille
koulun 2. – luokkalaisille, jolloin saataisiin ehkä enemmän yleistettävyyttä
tutkimukseen. Toivon, että toimintatuokioiden avulla opetushenkilökunta ja
vanhemmat sai vinkkejä, miten tämän ikäisten lasten kanssa asioita voitaisiin
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purkaa ja keskustella sillä suoranainen keskustelu tuskin on oiva väline siihen.
Myös ajatusten herättäminen niin lapsissa, vanhemmissa kuin
opetushenkilökunnassa oli tärkeää. Loppupeleissä tunnekasvatus lähtee
kotoa käsin, mutta ohjaajat ja opettajat voivat antaa vanhemmille eväitä niiden
käsittelyyn.

9.1 Luotettavuus ja eettisyys

Kaikissa tutkimuksissa pyritään arvioimaan kyseessä olevan tutkimuksen luotettavuutta. Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavat tutkija ja
tutkijan taidot, aineiston laatu, aineiston analyysi ja tutkimustulosten esittäminen. Sisällön analyysissä vaikuttaa myös lisäksi aineiston pelkistäminen niin,
että se kuvaa mahdollisimman luotettavasti tutkittavana olevaa ilmiötä. Kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa se, miten tutkija on pystynyt
tavoittamaan tutkittavan todellisuuden ja miten tutkimustulokset ovat yleistettävissä tutkimusjoukon ulkopuolelle. (Janhonen & Nikkonen 2003, 36.)

Kvalitatiivisen tutkimuksen pätevyys eli validiteetti toteutui, koska tutkimuksella
saadaan tietoa tarkastelun kohteena olevasta ilmiöstä. Aineistoa on myös kerätty monipuolisesti ja sitä on pystynyt helposti vertailemaan keskenään. Tutkimuksen tekijä on kuitenkin kokematon tutkijana, joten tutkimusmenetelmien
opiskelu ja aineiston keruu pohjautuu omaan oivaltamiseen ja soveltamiseen.
Näin ollen kokemattomuus voi aiheuttaa tutkimuksen epäluotettavuutta osiltaan. Tutkimus on myös siirrettävissä, sillä sen voi toteuttaa uudelleen samalle
kohderyhmälle. Tutkimuksesta löytää myös suoria lainauksia keskusteluista,
joten se lisää tutkimuksen luotettavuutta. Kuitenkin mahdollisen toisen vastaa-
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jaryhmän tulokset eivät ehkä olisi rinnastettavissa tämän vastaajaryhmän tuloksiin, joten kokemus on henkilökohtainen.

Kvantitatiivisen tutkimuksen validiteetti toteutuu osittain. Tutkijana tehdyt havainnot vastaavat todellisuutta melko hyvin, mutta tutkimustuloksia ei voida
yleistää tutkimusjoukon ulkopuolella. Kvalitatiivisen tutkimuksen tulokset ovat
sidonnaisia tutkimukseen osallistuvien omaan ainutkertaiseen koettuun maailmaan, joten se ei ole siirrettävissäkään.

Tutkimustulokset olivat samansuuntaisia, joten se puhuu luotettavuuden
puolesta. Projektin tietopohjana käytin Kullberg - Piilolan Tunnemuksu ja
Mututoukka tunnetaito-ohjelmaa sekä muita luotettavista lähteistä
hankkimaani teoreettista tietoa. Käytin sellaista tietoa, jota löytyy monesta
samasta lähteestä, jolloin tieto on luotettavampaa. Lähdemateriaalia
etsiessäni käytin keskeisiä asiasanoja kuten tunnekasvatus, tunnetaidot ja
tunteet. Tarkoituksenani oli etsiä uudempaa tietoa vuodesta 2000 vuoteen
2009 sekä myös englanninkielistä materiaalia ja tutkimuksia. Mukana on
kuitenkin myös muutama vanhempi, mutta pätevä teos.

Tutkimuksen toteuttamisessa otin huomioon eettiset näkökulmat.
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tärkeitä eettisiä periaatteita ovat
luottamuksellisuus, tutkimukseen osallistuvan vapaaehtoisuus ja
henkilöllisyyden suojaaminen. (Janhonen ym. 2003, 39.) Kyselylomakkeisiin ja
arviointilomakkeisiin vastattiin nimettömästi, joten niissä en käsitellyt mitään
henkilötietoja sisältävää materiaalia. Ainoastaan lasten lupalomakkeissa oli
lasten nimet. Opinnäytetyössäni puhun myös yleisesti pohjoissavolaisesta
alakoulusta, joten tutkimuskoulua tai -luokkaa ei pystytä näin ollen
tunnistamaan. Yleisesti minua sitoo hoitotyöntekijän vaitiolovelvollisuus.
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LIITTEET
Liite 1 Kyselylomake oppilaiden vanhemmille
KYSELYLOMAKE OPPILAIDEN VANHEMMILLE

Hyvä vanhempi/vanhemmat!
Lapsiperheen elämään sisältyy monenlaisia ilonaiheita, mutta välillä arki voi olla melko rankkaa. Vanhemmatkin voivat
hyötyä siitä, että he joskus kiireenkin lomassa pysähtyvät pohtimaan omaa elämäänsä, lastensa elämää ja
keskustelemaan siitä yhdessä – lastenkin kanssa. Tästä hyötyy näin ollen koko perhe.
Opinnäytetyöni aihe koskee tunnekoulutusta, joka pohjautuu Anne Peltosen tunnetaito-ohjelmaan sisällöltään.
Toimintatuokioiden tavoitteena on opetella yhdessä lapsien kanssa tutustumaan omiin tunteisiin ja tunnistamaan
erilaisia tunnetiloja monimuotoisten luovien työtapojen avulla. Lapsia rohkaistaan huomioimaan miten tunteet
vaikuttavan heihin sekä vapauttamaan erilaisin tavoin näitä ”tunnekipuja”, jotka voivat vaikuttaa itsetuntoon ja moneen
muuhun asiaan lapsen elämässä. Tavoitteenani on, että muutamien toimintatuokioiden aikana lapset tekisivät
”tutkimusmatkaa” omaan tunnemaailmaan ja toimintatuokioilla olisi myös ennaltaehkäisevää otetta mm.
kiusaamistilanteita ajatellen.
Tähän lomakkeeseen on koottu lapsen tunnemaailmaa koskevia keskeisiä aiheita ”Tunnemuksu ja mututoukka” tunnetaito-ohjelman pohjalta. Tarkoituksena on pyrkiä selvittämään ja koostamaan yhteen tulosten perusteella sellaisia
tärkeitä aiheita, mistä voisimme lasten kanssa jutella ja käsitellä eri keinoin toimintatuokioissamme koululla. Kaikki
nämä ovat tärkeitä aiheita, mutta valitettavasti aikaa riittää vain muutamalle tänä syksynä. Vastauksenne tulevat minulle
täysin anonyymeinä eikä kyselyn tarkoituksena ole arvioida kenenkään, ei vanhemman eikä lapsen, tunnemaailmaa.
Kyselylomakkeet antavat minulle tärkeän tiedon siitä, mistä asioita voisimme käydä lasten kanssa tarkemmin läpi
(esimerkiksi mitä ovat hyvät ja huonot tunteet, pelkoasiat) ja voitte myös tämän lomakkeen kääntöpuolelle kirjoittaa
ylös toiveitanne mielestänne tärkeistä, käsiteltävistä aiheista. Toimintatuokioiden aiheita voitte vielä käydä kotonakin
läpi keskustellen tuntien jälkeen ja uskon, että tuokiot avaavat monia väyliä lastenne ajattelumaailmassa!
Lapsille toteutan myös oman kyselyn ryhmähaastatteluna, niiltä oppilailta joiden vanhemmat ovat luvan myöntäneet
lupalomakkeella. Ryhmähaastattelu on tiedonkeruun kannalta kaikkein luotettavin ja helpoin tapa, koska kyseessä ovat
vielä melko pienet lapset. Ryhmähaastattelut toteutamme koulupäivän aikana mahdollisuuksien mukaan erillisessä
tilassa, pienryhmissä. Ryhmähaastattelussa käymme läpi muun muassa erilaisten kuvien kautta tunteita herättäviä
tilanteita ja haastattelutilanteen on tarkoitus olla rento ja mukava. Lasten ryhmähaastattelutilanteet pysyvät
tunnistamattomina ja jokaiselle oppilaalla takaamme täydellisen anonyymisuojan. Ryhmähaastatteluissa ei ole
tarkoituksena arvioida henkilökohtaisesti kenenkään tunnetiloja tai arvomaailmaa. Kuten kyselylomakkeetkin,
haastattelut antavat suuntaa tärkeimmille teemoille, mitä käsittelemme toimintatuokioissamme lastenne kanssa syksyn
aikana. Opinnäytetyöni kannalta on hyvin tärkeää, että myös lasten mielipiteitä kuunnellaan.
Kiitos yhteistyöstä!

Ystävällisin terveisin Minna Kauppinen
terveydenhoitaja-opiskelija
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala
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1. TURVALLISUUS, PELKO
JA ROHKEUS

Täysin
Osittain
Osittain
Täysin
samaa
samaa
eri
eri
mieltä
mieltä
mieltä
mieltä
________________________________________________________________________________
1.1 Olemme keskustelleet kotona lapsen kanssa
mikä on turvallista ja mikä turvatonta
(esim. vaarallisten tilanteiden välttäminen jne...)

1

2

3

4

1

2

3

4

1.3 Löysimme yhdessä lapsen kanssa keinoja
pelon voittamiseksi

1

2

3

4

1.4 Lapsellamme on sosiaalisia pelkoja
(esim. ryhmän edessä esiintyminen)

1

2

3

4

1.5 Olemme keskustelleet rohkeudesta yhdessä
lapsen kanssa (esim. missä tilanteissa voi
tuoda ilmi rohkeuttaan)

1

2

3

4

1.6 Arvioi asteikolla 1-4, kuinka tärkeä asia
lapsen turvallisuuden tunne mielestäsi on
(1=erittäin tärkeä, 4= ei niinkään tärkeä)

1

2

3

4

2.1 Lapsemme tunnistaa erilaisia tunnetiloja ja
kyselee niihin liittyvistä asioista

1

2

3

4

2.2 Lapsemme osaa nimeitä jo perustunteita
(esim. ilo, suru, rakkaus, viha jne...)

1

2

3

4

2.3 Lapsemme kokee joskus, että hänellä on
joitakin sellaisia tunteita, joita kenelläkään
toisella ei ole

1

2

3

4

2.4 Lapsemme ilmaisee kokemiaan tunnetiloja
herkästi ääneen tai näyttää ne

1

2

3

4

2.5 Lapsemme on enemmänkin
pohdiskelijatyyppiä

1

2

3

4

2.6 Käymme lapsen kanssa kotona läpi erilaisia
tuntemuksia (hyviä tai ikäviä) esim.
koulupäivien jälkeen

1

2

3

4

2.7 Lapsemme tunnistaa minun/meidän ja
muiden ihmisten tunnetiloja ja puhuu niistä

1

2

3

4

2.8 Olemme keskustelleet lapsen kanssa anteeksi
pyytämisen merkityksestä ja missä tilanteissa
sitä taitoa tarvitaan

1

2

3

4

1.2 Olemme keskustelleet lapsemme pelon
aiheista yhdessä lapsen kanssa

2. TUNTEET JA NIIDEN
TUNNISTAMINEN

________________________________________________________________________________
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3. TUNTEEN JA TEON
EROT

Täysin
Osittain
Osittain
Täysin
samaa
samaa
eri
eri
mieltä
mieltä
mieltä
mieltä
________________________________________________________________________________
3.1 Lapsemme tietää tai tunnistaa tunteen ja
teon eron (esim. ”olenko paha ihminen, kun
olen niin vihainen, että voisin heittää isosiskon
nuken roskikseen”. Pahaa saa tuntea, kunhan ei
vie sitä toteutukseen asti)

1

2

3

4

3.2 Lapsemme on joskus hämmentynyt tai
hätääntynyt omista vihaisista tunteistaan

1

2

3

4

3.3 Lapsemme on käsitellyt positiivista tai
negatiivisia tunteita mielikuvien avulla
(esim. ”jos mulla olisi nyt iso kivi, niin
varmasti heittäisin sen ikkunasta sisään,
niin vihainen olen!)

1

2

3

4

3.4 Lapsemme purkaa tuntemuksiaan ennemmin
teoilla kuin sanoo ne ääneen

1

2

3

4

4.1 Lapsemme pitää enemmän yksinleikeistä
kuin ryhmässä olemisesta

1

2

3

4

4.2 Lapsemme on joskus ilmaissut tuntevansa
olonsa yksinäiseksi

1

2

3

4

4.3 Lapsellamme on muutama hyvä ystävä

1

2

3

4

4.4 Lapsemme on tuonut joskus esille, ettei
hänellä ole kavereita ja tuntee olonsa
yksinäiseksi ajoittain

1

2

3

4

4.5 Olen ollut joskus huolissani siitä, onko
lapsellani tarpeeksi ystäviä

1

2

3

4

4.6 Lapsemme liittyy herkästi muiden joukkoon
ryhmätilanteessa (esim. leikki), vaikka muut
lapset eivät olisi entuudestaan tuttuja

1

2

3

4

4. SOSIAALISET TUNTEET

Kiitos vastauksistanne!

Kyselylomakkeen tietoja käsitellään luottamuksellisesti sekä anonyymisti.
Lähde: Peltonen, A., Kullberg-Piilola,T. & Kullberg-Turtiainen, M. 2002. Tunnemuksu ja
mututoukka, tunnetaito-ohjelma esikouluun ja alkuopetukseen. Helsinki: Oy Nord Print Ab.
Copyright: Minna Kauppinen 2009
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Liite 2 Kyselylomake opetushenkilökunnalle
KYSELYLOMAKE OPETUSHENKILÖKUNNALLE

Hyvä opettaja!

Opinnäytetyöni aihe koskee tunnekoulutusta, joka pohjautuu Anne Peltosen tunnetaito-ohjelmaan sisällöltään.
Toimintatuokioiden tavoitteena on opetella yhdessä lapsien kanssa tutustumaan omiin tunteisiin ja tunnistamaan
erilaisia tunnetiloja monimuotoisten luovien työtapojen avulla. Lapsia rohkaistaan huomioimaan miten tunteet
vaikuttavan heihin sekä vapauttamaan erilaisin tavoin näitä ”tunnekipuja”, jotka voivat vaikuttaa itsetuntoon ja moneen
muuhun asiaan lapsen elämässä. Tavoitteenani on, että muutamien toimintatuokioiden aikana lapset tekisivät
”tutkimusmatkaa” omaan tunnemaailmaan ja toimintatuokioilla olisi myös ennaltaehkäisevä ote mm. kiusaamistilanteita
ajatellen. Kohderyhmänä projektissani toimii Päivärinteen alakoulun 2.- luokka.
Tähän lomakkeeseen on koottu lapsen tunnemaailmaa koskevia keskeisiä aiheita ”Tunnemuksu ja mututoukka” tunnetaito-ohjelman pohjalta. Tarkoituksena on pyrkiä selvittämään ja koostamaan yhteen tulosten perusteella sellaisia
tärkeitä aiheita, mistä voisimme lasten kanssa jutella ja käsitellä eri keinoin toimintatuokioissamme koululla. Kaikki
nämä ovat tärkeitä aiheita, mutta valitettavasti aikaa riittää vain muutamalle tänä syksynä. Vastauksenne tulevat minulle
täysin tunnistamattomina eikä kyselyn tarkoituksena ole arvioida kenenkään henkilökohtaista tunnemaailmaa.
Kyselylomakkeet antavat minulle tärkeän tiedon siitä, mistä asioita voisimme käydä lasten kanssa tarkemmin läpi
(esimerkiksi mitä ovat hyvät ja huonot tunteet, pelkoasiat) ja voitte myös tämän lomakkeen kääntöpuolelle kirjoittaa
ylös toiveitanne mielestänne tärkeistä, käsiteltävistä aiheista. Toimintatuokioiden aiheita voitte vielä käydä koulussakin
läpi keskustellen tuntien jälkeen, jos kiinnostusta riittää. Uskon, että tuokiot avaavat monia väyliä lasten
ajattelumaailmassa!
Lapsille toteutan myös oman kyselyn ryhmähaastatteluna, niiltä oppilailta joiden vanhemmat ovat luvan myöntäneet
lupalomakkeella. Ryhmähaastattelu on tiedonkeruun kannalta kaikkein luotettavin ja helpoin tapa, koska kyseessä ovat
vielä melko pienet lapset. Ryhmähaastattelut toteutamme koulupäivän aikana mahdollisuuksien mukaan erillisessä
tilassa, pienryhmissä. Ryhmähaastattelussa käymme läpi muun muassa erilaisten kuvien kautta tunteita herättäviä
tilanteita ja haastattelutilanteen on tarkoitus olla rento ja mukava. Lasten ryhmähaastattelutilanteet pysyvät
tunnistamattomina ja jokaiselle oppilaalla takaan täydellisen anonyymisuojan. Ryhmähaastatteluissa ei ole
tarkoituksena arvioida henkilökohtaisesti kenenkään tunnetiloja tai arvomaailmaa. Kuten kyselylomakkeetkin,
haastattelut antavat suuntaa tärkeimmille teemoille, mitä käsittelemme toimintatuokioissamme oppilaiden kanssa
syksyn aikana. Opinnäytetyöni kannalta on hyvin tärkeää, että myös lasten mielipiteitä kuunnellaan.
Kiitos yhteistyöstä!

Ystävällisin terveisin Minna
terveydenhoitaja-opiskelija
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Sosiaali- ja terveysala

Kauppinen
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1. TURVALLISUUS, PELKO
JA ROHKEUS

Täysin
Osittain
Osittain
Täysin
samaa
samaa
eri
eri
mieltä
mieltä
mieltä
mieltä
________________________________________________________________________________
1.1 Olemme keskustelleet koulussa oppilaiden
kanssa mikä on turvallista ja mikä turvatonta
(esim. vaarallisten tilanteiden välttäminen jne...)

1

2

3

4

1.2 Jotkin oppilaat ovat tuoneet opettajalle
esille, että tuntevat turvattomuuden tunnetta

1

2

3

4

1.3 Kuinka paljon oppilailla esiintyy sosiaalisia
1
pelkoja asteikoilla 1-4 (1=paljon, 4=erittäin vähän)
(esim. ryhmän edessä esiintyminen)

2

3

4

1.4 Olemme keskustelleet koulussa pelon aiheista
oppilaiden kanssa

1

2

3

4

1.5 Olemme keskustelleet rohkeudesta yhdessä
oppilaiden kanssa (esim. missä tilanteissa voi
tuoda ilmi rohkeuttaan)

1

2

3

4

2.1 Oppilaat tunnistavat erilaisia tunnetiloja ja
kyselevät niihin liittyvistä asioista

1

2

3

4

2.2 Oppilaat osaavat nimetä jo perustunteita
(esim. ilo, suru, rakkaus, viha jne...)

1

2

3

4

2.3 Oppilaat ilmaisevat kokemiaan tunnetiloja
herkästi ääneen tai näyttävät ne
(esim. tunteiden näyttäminen koulussa)

1

2

3

4

2.4 Oppilaissa on enemmänkin
pohdiskelijatyyppejä kuin ekstroverttejä

1

2

3

4

2.5 Olemme käyneet oppilaiden kanssa läpi
erilaisia tuntemuksia (hyviä tai ikäviä) esim.
koulupäivien aikana

1

2

3

4

2.6 Oppilaat tunnistavat myös opettajan ja
muiden ihmisten tunnetiloja ja puhuvat niistä

1

2

3

4

2.7 Oppilaat osaavat ottaa toiset huomioon
arvio asteikolla 1-4 keskimääräisesti
(1=hyvin,4=huonosti)

1

2

3

4

2.8 Olemme keskustelleet oppilaiden kanssa
anteeksi pyytämisen merkityksestä ja missä
tilanteissa sitä taitoa tarvitaan

1

2

3

4

2. TUNTEET JA NIIDEN
TUNNISTAMINEN

________________________________________________________________________________
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3. TUNTEEN JA TEON
EROT

Täysin
Osittain
Osittain
Täysin
samaa
samaa
eri
eri
mieltä
mieltä
mieltä
mieltä
________________________________________________________________________________
3.1 Oppilaat tietävät tai tunnistavat tunteen ja
teon eron (esim. ”olenko paha ihminen, kun
olen niin vihainen, että voisin heittää isosiskon
nuken roskikseen”. Pahaa saa tuntea, kunhan ei
vie sitä toteutukseen asti)

1

2

3

4

3.2 Oppilaat ovat joskus hämmentyneitä tai
hätääntyneitä omista vihaisista tunteistaan

1

2

3

4

3.3 Oppilaat ovat käsitelleet positiivisia tai
negatiivisia tunteita mielikuvien avulla
(esim. ”jos minulla olisi nyt iso kivi, niin
varmasti heittäisin sen ikkunasta sisään,
niin vihainen olen!)

1

2

3

4

3.4 Oppilaat purkavat tuntemuksiaan ennemmin
teoilla kuin sanoo ne ääneen

1

2

3

4

4.1 Kuinka moni oppilaista leikkii mieluummin
yksinleikkejä kouluaikana asteikoilla 1-4
(1= suurin osa leikkii yksinleikkejä, 4= suurin osa
leikkii ryhmäleikkejä)

1

2

3

4

4.2 Jotkut oppilaistani ovat joskus ilmaisseet
tuntevansa olonsa yksinäiseksi

1

2

3

4

4.4 Jotkut oppilaistani ovat tuoneet joskus esille,
ettei heillä ole kavereita ja että he tuntevat olonsa
yksinäiseksi ajoittain

1

2

3

4

4.5 Olen ollut joskus huolissani siitä, onko
jollakin oppilaallani tarpeeksi ystäviä

1

2

3

4

4.6 Luokkaamme tulleet uudet oppilaat
liittyvät herkästi muiden joukkoon
ryhmätilanteessa (esim. leikki), vaikka muut
lapset eivät olisikaan entuudestaan tuttuja

1

2

3

4

4. SOSIAALISET TUNTEET

Kiitos vastauksistanne!
Kyselylomakkeen tietoja käsitellään luottamuksellisesti sekä anonyymisti.
Lähde: Peltonen, A., Kullberg-Piilola,T. & Kullberg-Turtiainen, M. 2002. Tunnemuksu ja
mututoukka, tunnetaito-ohjelma esikouluun ja alkuopetukseen. Helsinki: Oy Nord Print Ab.
Copyright: Minna Kauppinen 2009

72

Liite 3 Kysymysrunko oppilaiden ryhmähaastattelussa

Kysymysrunko oppilaiden ryhmähaastattelussa

Mitä tunteita tunnistatte tästä kuvasta? (näytä kuvia tunnemuksu-kirjasta)

Minkälaisista työtavoista pitäisitte (piirtäminen, askartelu, musiikki, draama jne)?

Ovatko tunnetaidot hyödyllisiä? (tunteiden näyttäminen, tunteiden havaitseminen jne)

Missä tilanteissa tunnetaitoja voisi käyttää?

Oletteko nähneet kiusaamistilanteita? Jos niin missä?
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Liite 4 Pohja alkukeskustelua varten
Tunteet – Mitä tunteet ovat?

Mitä kuvassa tapahtuu?

” Ne on retkellä ”
” Yksi heittää hattua ”

Mikä on tunne?

” Tunne on se miltä tuntuu ”
”Tunne voi olla vaikka viha ”
” Tunteita voi olla monia ”

-Montako tunnetta voi olla olemassa?

” Tunteita on tosi paljon erilaisia ”
” Erilaisia tunteita on viisi ”

Onko kiukku tunne?

” On ”

Onko se tunne, kun tekee mieli jäätelöä?

” On ”
” Ei se varmaan ole ”

(Peltonen, Kullberg-Piilola & Kullberg-Turtiainen, 2002. 3.)
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Liite 5 Pohja alkukeskustelua varten
Tunteiden tunnistaminen – Miltä minusta tuntuu?

Mitä kuvassa tapahtuu?

” Ne katsoo peiliin ”
” Ne meikkaa ”
” Ne on piirtäny naamaan”

Mistä tietää miltä toisesta tuntuu?

” Eleistä ja ilmeistä ”
” Miten se toinen käyttäytyy tai sanoo ”
” Silloin toinen itkee ”

Miltä tietää miltä itsestä tuntuu?

” En tiedä ”
” Kun sisällä tuntuu pahalle ”
” Kun itkettää tai naurattaa ”

Tuntuuko kaikista aina samat asiat samanlaisilta?

” Joo”
” Ei tunnu ”

Voiko olla niin, ettei tunnu miltään?

” Ei voi! ”

(Peltonen, Kullberg-Piilola & Kullberg-Turtiainen, 2002. 3.)
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Liite 6 Pohja alkukeskustelua varten
Empatia

Mitä kuvassa tapahtuu?

” Tolla on paha mieli ku jäätelö tippu ”
” Noi syö jäätelöö ”

Miltä jäätelöä syövistä toukista tuntuu?

” En tiiä ”
” Pahalle ku toisella tippu jäätelö ”

Mitä toiset voisivat tehdä, ettei jäätelönsä pudottaneella olisi niin paha mieli?

” En tiiä ”
” Lohduttaa ”
” Käydä ostaa uusi jäätelö ”

Tietävätkö toiset, miltä sinusta tuntuu?

” Joskus ”
” Ei ”
” Sit jos itkettää tai naurattaa nii joo ”

(Peltonen, Kullberg-Piilola & Kullberg-Turtiainen, 2002. 3.)
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Liite 7 Pohja alkukeskustelua varten
Tunteiden näyttäminen – Yksin ja ryhmässä

Mitä kuvassa tapahtuu?

” Noi on rakastunu ”
” Ne leikkii piilosta ku noi toiset on menossa kotiin ”
” Noi vakoilee puun takana ”
” Puun takana olevat pelkää ”

Miltä puun takana kurkkivista toukista tuntuu?

” Jännittävältä ”
” En tiiä ”
” Pelottaa ”

Mitä ne voivat tehdä tai sanoa?

” Ne on hiljaa ja vakoilee ”
” Ne kiusaa ku ne on rakastuneita ”

Mitä toukat juttelevat?

” Omista jutuista ”
” Ne on kavereita ja ne kuiskii ”

Miltä niistä tuntuu?

” Hyvältä”
” Mukavalta ”

(Peltonen, Kullberg-Piilola & Kullberg-Turtiainen, 2002. 3.)
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Liite 8 Pohja alkukeskustelua varten
Tunteen ja teon erot – Töniä vai halata?

Mitä kuvassa tapahtuu?

” Ne tappelee ”
” Reput on heitetty kans maahan ”
” Ne on tosi vihasia ”

Miltä tunnetoukista tuntuu?

” Ne on vihaisia toisilleen ”
” Vihaisia ”

Mitä saattaa tapahtua seuraavaksi?

” Ne alkaa tappelee ja hakkaamaan ”
” Toinen alkaa itkemään ”

Miten tilanteesta voi selvitä niin, ettei kumpaakaan satu?

” Sopimalla ”
” Aikuinen tulee ja sitten sovitaan ”
” Pyytämällä anteeksi ”
” Painiikin leikisti ”

(Peltonen, Kullberg-Piilola & Kullberg-Turtiainen, 2002. 3.)
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Liite 9 Toimintatuokioiden rakenne, osa 1

Toimintatuokio, osa 1/2
Tunteet ja tunteiden tunnistaminen

1.Alkukeskustelu (5-10 min)

-Mitä tunteet ovat? – kysymysten ja kuvan pohjalta (Liite 5)
-Miltä minusta tuntuu? – kysymysten ja kuvan pohjalta (Liite 6)
-Empatia – kysymysten ja kuvan pohjalta (Liite 7)

2. Arvaa mikä tunne? – ilmaisuharjoitus (15-20 min)

-Käydään läpi perustunteet ilo, suru, rakkaus, viha, pelko ja rohkeus
-Jaetaan lapsille pareittain kortit, joiden avulla tehdään pantomiimi esitykset eri
tunteista ja muut lapset saa arvata

3. Piirrä kuva, miltä minusta tuntuu nyt? (10-15 min)

-Lapset saavat piirtää kuvia miltä minusta tuntuu juuri nyt ja kertoa niistä ohjaajalle
kahden kesken tai ryhmän edessä

4.Lopputarina (5 min)

-Lopputarina ilosta ja surusta
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Liite 10 Toimintatuokioiden rakenne, osa 2

Toimintatuokio, osa 2/2
Tunteen ja teon erot
Tunteiden näyttäminen – yksin ja ryhmässä

1. Alkukeskustelu (5-10 min)

-Tunteiden näyttäminen – kysymysten ja kuvan pohjalta (Liite 8)
-Tunteen ja teon erot – kysymysten ja kuvan pohjalta (Liite 9)

2. Tunne töppösessä – leikki (15-20 min)

-Vettä kengässä leikin ohjeilla

3. Piirrä vihaisuuskuva (10-15 min)

-Lapset saavat piirtää kuvia siitä, mitä voi tehdä kun on vihainen, mitä tekee silloin kun
on vihainen, mille näyttää kun on vihainen, mihin menee kun on vihainen
-Keskustellaan mitä keinoja vihaisuuden ilmaisemiseen löydetään, ettei satutettaisi
toisia

4. Lopputarina (5 min)

-Lopputarina Rosvo ja Poliisi

Lapset saivat tuokioiden jälkeen myös kotitehtävät, jotka oli monistettu Tunnemuksu ja
Mututoukka – kirjasta (Liite 10). Muistutin myös lapsia, että näyttävät tehtävät vanhemmille
ja että tehtäviä voi tehdä yhdessä vaikka vanhempien kanssa.
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Liite 11 Kotitehtävämonisteet
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Liite 12 Palautelomake

HYVÄ VANHEMPI/VANHEMMAT/OPETTAJAT!
Joulukuun aikana pidetyt tunnetaitoprojektin toimintatuokiot ovat nyt ohi ja on palautteen
aika. Toimintatuokioiden aikana sain oppilailta itseltään suullista palautetta
toimintatuokioiden sisältöä ja aihepiiriä koskien, mutta tärkeää olisi vielä selvittää, onko
näinkin lyhytkestoisella projektilla ollut jotain vaikutusta oppilaiden arkielämään, niin
kotona kuin koulussakin. Ohessa on muutamia kysymyksiä, joiden pohjalta esimerkiksi
voitte miettiä palautetta tai antaa yleisesti risuja tai ruusuja koskien projektiani. (Voit jatkaa
lomakkeen kääntöpuolelle, jos tila ei riitä)
Huomasitko/Huomasitteko tapahtuneen muutosta lapsenne/oppilaiden tunneälyssä
tunnetaitoprojektin aikana?
Kehittyivätkö lapsenne/oppilaiden tunnetaidot tunnetaitoprojektin aikana?
Oliko mielestänne tutkimusryhmä (=oppilasryhmä) turvallinen tällaisen projektin
toteuttamiseen? Mitkä tekijät vaikuttavat siihen?
Millaisia asenteita ja mielipiteitä tunnetaitoprojekti herätti Teissä tai
lapsessanne/oppilaissa?
Mitä mieltä olitte tunnetaitotuokioiden aiheista tai tehtävistä?
Käsittelivätkö lapset tunnetaitotuokioiden aiheita kotonakin/koulussa esimerkiksi
koulupäivän jälkeen/aikana?
Kiitos osallistumisestanne, palautteestanne ja oikein aurinkoista loppukevättä!
Terveisin terveydenhoitaja-opiskelija Minna Kauppinen
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Hyvinvointiyksikkö
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