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In the field of early childhood education and family work it is crucial to consider
children's participation. The purpose of this thesis was to create a tool to improve
children's participation in a discussion about their welfare. The illustrated wellbeing puzzle and a user's guide was created as result of this work. The (instruction) method aims to evoke children's interest towards a constructive dialogue by
utilizing visualization as well as games and play in the functional parts of the puzzle.
The 12 themes of the well-being puzzle were selected on the basis of the welfare
forms used both in the early childhood education and child welfare clinic, as well
as discussions with specialists and personnel of day-care. Selected themes were:
family, living and health, values, parenting, supporting network of family, emotional skills, inclusion, safety, social skills, media education, dreams and creativity
and play.
The well-being puzzle was tested in Oulu, Finland in the Christian day-care centre
Toivo. Early childhood educators found the puzzle to be an effective and versatile
instruction method that enables children to take part in meaningful dialogue on
the topic of their own welfare, at both individual and group level. The experiment
demonstrated that the well-being puzzle supports children's participation in the
welfare discussion. The level of children's participation was further increased by
the functional sections attached to the themes.
Key words: dialogue, wellbeing, instruction method, children’s participation, family work, early childhood education
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JOHDANTO

Lasten toimijuutta ja osallisuutta on tutkittu viime vuosina enenevässä määrin, ja
aihe kiinnostaa niin lapsuuden sosiologeja kuin kasvatustieteilijöitä ja kehityspsykologejakin (Turja 2011, 24). Juuri uudistuneissa varhaiskasvatussuunnitelman
perusteissa (Opetushallitus 2016, 24) lapsen osallisuus on merkittävässä roolissa. Oman kehittämistyömme tavoite on tuottaa varhaiskasvatuksen ja perhetyön käyttöön leikki-ikäisen lapsen osallisuutta edistävä ohjausmenetelmä ja työväline lapsen hyvinvoinnin kartoittamiseen. Kehittämisprosessin tuloksena tuotimme hyvinvointipalapelin ja sille ohjevihkon esimerkkikysymyksineen.

Uudenlaisen osallisuutta edistävän tuotteen kehittämiseen motivoi halu nostaa
keskiöön lapsen oma näkökulma ja kokemus hänen omasta hyvinvoinnistaan.
Myös lapsilla on oikeus tulla kuulluksi heitä koskevissa asioissa, sillä he ovat itse
oman elämänsä parhaita asiantuntijoita (Tuukkanen 2016, 5). Yhteiskunnallista
keskustelua aiheesta on jo vuosikymmenten ajan herättänyt huoli lasten asemasta ja pahoinvoinnin lisääntymisestä (Forsberg, Ritala-Koskinen & Törrönen
2006, 5). Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama hyvinvointi-indikaattoreita kehitellyt työryhmä toteaa, että leikki- ja kouluikäisten lasten terveydestä ja hyvinvoinnista on saatavilla hyvin vähän indikaattoreiden lähteeksi soveltuvaa tietoa
(Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2011). Lapsen ääni yhteiskunnassa on vielä hyvin
hento ja kuulumaton, koska aikuisten ajatusmaailma, asenteet ja arvomaailma
jyräävät lasten ajatusten edelle (ks. Tuukkanen 2016, 5; Puroila & Estola 2012c,
24)

Toiminnallisen opinnäytetyömme tavoitteena on luoda varhaiskasvatuksen ja
perhetyön tueksi visuaalinen tuote, joka auttaa ottamaan lapsen mukaan esimerkiksi varhaiskasvatuksessa tai perhetyössä käytäviin hyvinvointikeskusteluihin.
Tuotamme myös palapelin käytön tueksi kirjallisen ohjeen, joka korostaa vuorovaikutusta, voimavaralähtöisyyttä ja dialogisuutta. Hyvinvointipalapeli kehitetään
nimenomaan leikki-ikäisten lasten vuorovaikutuksen tueksi, sillä vaikka 3–6 -vuotiaat osaavat jo puhua, perinteinen keskustelu ei yleensä luonnistu heiltä kovin
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pitkäjänteisesti ilman toiminnallista elementtiä. Kuva on universaali kieli ja konkreettinen väline, jonka avulla keskustelua voidaan käydä. Se sopii vuorovaikutusvälineeksi erityisesti silloin, kun yksilön verbaalinen kyky on syystä tai toisesta
heikko. (Vilén, Leppämäki & Ekström 2002, 305.)

Uuden ohjausmenetelmän ja tuotoksen sisällönkehittelyä ja teoriataustoittamista
varten konsultoimme useita asiantuntijoita kuten osallisuustutkijaa ja kasvatustieteen professoria. Palapelin kehittämistyöstä ovat olleet kiinnostuneita myös
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen lapset, nuoret ja perheet yksikön ammattilaiset. Hyvinvointipalapelin 12 teemaa valikoituivat sekä varhaiskasvatuksessa ja
neuvolassa käytettyjen hyvinvointilomakkeiden että asiantuntijoiden ja päiväkodin henkilökunnan kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Saimme opinnäytetyömme yhteistyökumppaniksi Oulun kristillisen Toivo-päiväkodin ja toteutimme
varhaiskasvatusohjaajan johdolla palapelin ja esimerkkikysymysten ensimmäisen koeponnistuksen. Varhaiskasvattajat antoivat palapelin suunnitteluvaiheessa useaan otteeseen palautetta ja kommentteja sekä ohjausmenetelmän sisällöstä että palapelin visuaalisesta ilmeestä ja kuvien sisällöstä. Palapelin kuvituksen toteutti Saara Tuomela, toinen opinnäytetyön tekijöistä.
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HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ VARHAISKASVATUS JA PERHETYÖ

Perhetyössä ja varhaiskasvatuksessa pyritään edistämään lasten ja perheiden
hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia. Lasten kuuleminen
ja sitä kautta heidän osallisuutensa edistäminen on tärkeä osa lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukemista.

1.1 Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on lainsäädännöllä turvattu lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä ja syrjäytymistä ehkäisevä yhteiskunnan tarjoama palvelu. Varhaiskasvatuslain (L580/2015) ja opetushallituksen tuottaman varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) tavoitteet ohjaavat kaikkia varhaiskasvatuksen
toimintamuotoja. Varhaiskasvatusta annetaan päiväkodeissa, perhepäivähoidossa tai esimerkiksi kerho- tai leikkitoiminnassa. Päiväkotityö on yleisin varhaiskasvatuksen toimintamuodoista. (Opetushallitus 2016, 14, 17.)

Varhaiskasvatus toteutuu lasten ja ympäristön vuorovaikutuksessa, jossa kasvatus, opetus ja hoito muodostavat kokonaisuuden. Varhaiskasvatuksen perusteiden (2016) mukaan varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea lasten kehittyviä osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä kannustaa lapsia oma-aloitteisuuteen
sekä edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatus vahvistaa lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta koko yhteiskunnassa, tukien näin myös huoltajia heidän kasvatustyössä. (Opetushallitus 2016,
14, 17.) Varhaiskasvattajilta toivotaan luovia ja toiminnallisuuteen sekä leikkiin
rohkaisevia ohjaustapoja, sillä liikkuminen, leikki, tutkiminen ja ilmaisu ovat lapselle luontevia tapoja oppia. Pedagogiset mahdollisuudet ovat varhaiskasvatuksessa moninaiset, mikä edellyttää varhaiskasvattajilta ammattitaitoa ja sensitiivisyyttä tunnistaa lasten aloitteita ja tunnetiloja myös sanattomasta ja kehollisesta
ilmaisusta ja kykyä soveltaa ohjaustilanteita niiden mukaisesti. (Opetushallitus
2016, 38.)
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Myös evankelis-luterilainen kirkko on varhaiskasvatuksessa mukana perheiden
kasvatuskumppanina ja avointen varhaiskasvatuspalveluiden järjestäjänä sekä
tukemalla yhteiskunnan varhaiskasvatuksen katsomuskasvatusta (Sakasti. Seurakuntatyö. Kasvatus). Kirkon varhaiskasvatuksen toimintoja ovat muun muassa
päiväkerhotoiminta, perhekerhot, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, perhejumalanpalvelukset, pyhäkoulutoiminta, musiikkikasvatus, yhteydenpito lapsiperheisiin, erilaiset tapahtumat suunnattuina lapsiperheisiin ja lasten retki- ja leiritoiminta. Kirkon varhaiskasvatuksessa hyvinvoinnin tasapaino koostuu fyysisen,
psyykkisen, sosiaalisen ja emotionaalisen hyvinvoinnin lisäksi hengellisestä hyvinvoinnista. Kristillisen uskon antama turvallisuus, toivo ja elämänrohkeus tukee
lapsen hyvinvointia myös silloin, kun lapsen tai hänen läheistensä elämässä tapahtuu ikäviä asioita. (Kirkkohallitus 2008, 10, 24.)

1.2 Perhetyö

Mikko Reijonen (2005, 3) kuvaa perhetyötä hyvin moninaiseksi. Perhetyö on perhekohtaista, ennaltaehkäisevää tai korjaavaa avohuollon tukitoimintaa, mikä vastaa lapsen edun turvaamiseen ja perheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja
elämänhallinnan lisäämiseen (Reijonen 2005,3; Rönkkö & Rytkönen 2010, 47).
Perhetyötä tehdään monella taholla kuten neuvolassa, päiväkodissa ja lastensuojelussa. Muita perhetyöntuottajia Mervi Uusimäen (2005, 3) mukaan ovat sosiaalityö, koulu, useat järjestöt ja seurakunnat.

Uusimäki (2005, 3) jakaa perhetyön välilliseen ja välittömään perhetyöhön. Välillisessä perhetyössä pyritään edistämään perheen hyvinvointia kohdistamalla tuki
yksittäisiin perheen jäseniin kuten esimerkiksi päivähoidossa, koulussa tai terapiassa. Välittömissä perhetyömuodoissa keskitytään joko useampaan perheen
jäseneen tai koko perheen tukemiseen. (Uusimäki 2005, 49, 50.) Perhetyö on
muutokseen tähtäävää ja tavoitteellista työskentelyä. Sen alkuvaiheessa pyritään
selvittämään perheen ongelmat ja tarpeet sekä voimavarat ja sisäiset rakenteet.
Tavoitteina voivat olla mm. perheen sisäisen vuorovaikutuksen kehittäminen,
vanhemmuuden vahvistaminen, nuoren itsenäistymisen vahvistaminen tai lap-
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sen osallisuuden edistäminen. Perhetyön tavoitteet tähtäävät perheen itsenäiseen selviytymiseen ilman ulkopuolista tukea. (Reijonen 2005, 9,10.) Perhetyön
eettisiin periaatteisiin kuuluvat itsemääräämisoikeus, osallistumisoikeus, oikeus
tulla kohdatuksi kokonaisvaltaisesti sekä oikeus yksityisyyteen (Rönkkö ja Rytkönen 2010, 49).

Kirkon perhetyö on kaikkea sitä seurakuntien toimintaa, jolla vahvistetaan perheiden hengellistä elämää, ihmisenä kasvua, keskinäistä välittämistä ja kunnioitusta, jaksamista vaikeissa elämäntilanteissa sekä yhteyttä seurakuntaan. Minäkö perhetyöntekijä? -julkaisussa kirkon perhetyön perustaksi määritellään ihmisen arvokkuus, yhteys Luojaan, vanhemmuuden lahja ja tehtävä sekä uskosta
nouseva elämäntapa. (Sakasti. Seurakuntatyö. Perhe.)

Kirkon perheasiain neuvottelukeskuksissa on kirkkoon kuulumattomuudesta huolimatta mahdollisuus saada ilmaiseksi luottamuksellista apua parisuhteeseen,
perheeseen ja henkilökohtaiseen elämään liittyviin kysymyksiin. Neuvottelukeskuksissa kokoontuu myös erilaisia terapeuttisia ryhmiä. (Suomen ev.lut.kirkko.
Apua ja tukea. Kirkon perheneuvonnan yhteystiedot.) Uusimäen (2005, 23) mukaan seurakunnan perhekerhot mahdollistavat aikuisille hengähdystauot ja vertaistuen lasten ollessa ohjatussa toiminnassa. Kerhojen kautta myös lapset saavat leikkikavereita. Perhekerhoissa pyritään tunnistamaan ja tiedostamaan perheen eri jäsenten tarpeita ja antamaan vanhempainkasvatusta keskustelemalla
muun muassa arvoista, kasvatuksesta ja elämästä yleensä.
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HYVINVOINTI

Hyvinvointi on laaja ja vaikeasti määriteltävä termi. Sen voi käsittää suppeammin
tarkoittamaan terveyttä ja varallisuutta, mutta tässä opinnäytetyössä tarkoitamme
hyvinvoinnilla laajempaa subjektiivista kokemusta omasta fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja hengellisestä voinnista. Hyvinvoinnin käsite kattaa siis kokemuksen oman mielenterveyden tilasta, fyysisestä terveydentilasta sekä sosiaalisen ja hengellisen elämän tarpeesta. Varhaiskasvatuksen perusteissa (2016)
todetaan, että varhaiskasvatuksen tavoitteena on varmistaa monipuolinen, turvallinen, kiireetön, terveellinen, lasta kuunteleva ja oppimista edistävä ympäristö,
jossa ei sallita kiusaamista ja häirintää ja huomioidaan toiminnassa ekologisesti,
kulttuurisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävät arvot (Opetushallitus 2016,
31).

Hyvinvointi-käsitteen määrittelemisessä hyödynnämme sosiologi Erik Allardtin
klassikoksi muodostunutta hyvinvointimallia (1976) ja Edward Decin ja Richard
Ryanin (2000) kehittämää itsemääräämisteoriaa. Hyvinvointimalli ja itsemääräämisteoria tarjoavat ihmisen psykologisiin tarpeisiin nojaavat perusteet lasten
osallisuuden toteuttamiselle hänen hyvinvointinsa turvaajina. Allardt (1976) määrittelee hyvinvoinnin kolmikenttäisen tarvejaottelun avulla. Luokittelussa ihmisen
erilaiset tarpeet asettuvat kolmen otsikon alle: having (omistaminen ja aineelliset
resurssit), loving (sosiaaliset suhteet) ja being (osallistuminen ja itsensä toteuttaminen). (Allardt 1976, 32−49; Estola ym. 2012c, 349−350). Allardtin hyvinvointimallia kunnioittaen jäsensimme palapelin hyvinvointiteemat kahteentoista osioon, joskin täysin alkuperäisestä jaottelusta poikkeavin alaotsikoin. Yläotsikoina
pidämme Allardtin luoman kolmijaottelun: having, loving ja being.

2.1 Having

Omistaminen ja aineelliset resurssit eli elintaso ovat yksi hyvinvointiin vahvasti
vaikuttava tekijä. Having pitää sisällään ihmisen fysiologiset perustarpeet, kuten
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ravinnon, lämmön, levon ja tarpeellisen määrän turvallisuutta. Lapsen hyvinvointiin vaikuttavat perustarpeiden täyttyminen, eli hänen fysiologisiin tarpeisiinsa
vastaaminen. (Allardt 1976, 39; Estola ym. 2012, 350.) Alhainen elintaso vaikuttaa hyvin kokonaisvaltaisesti lapsen kehitykseen, käyttäytymiseen ja sosiaaliseen elämään (Allardt 1976, 41) Länsimaissa ja eritoten hyvinvointivaltiossa elävillä lapsilla elintaso on kuitenkin alimmillaankin kohtalaisella tasolla. Huonotuloisia perheitä tuetaan tulonsiirtojen kautta niin, että lapsi saa ravintoa ainakin kohtalaisesti kotonaan, ja ainakin varhaiskasvatuksen ja koulun ruokailuissa. Myös
yleinen turvallisuus on Suomessa niin maaseudulla kuin kaupungeissakin hyvällä
tasolla, mutta perheen ja lähiympäristön sisäinen turvallisuus on aina yksilökohtaista.

Hyvinvointipalapelimme teemoista elämäntavat ja terveys sekä turvallisuus kuuluvat Allardtin hyvinvoinnin having-osioon, eli elintaso-kategoriaan. Elämäntavat
ja terveys-osio on valtavan suuri teema, sillä elämäntavat ja terveys voisivat ehdottomasti olla molemmat myös oma palasensa. Samoin elämäntavat-teeman
voisi jakaa useampaan alaotsikkoon. Kuitenkin haluamme palapelissä keskittyä
erityisesti niihin osioihin, jotka muutoin jäävät vähemmälle huomiolle esimerkiksi
neuvolan terveyskyselyissä. Jäsensimme turvallisuuden omaksi palakseen,
koska koemme sen erityisen tärkeänä ja harvemmin käsiteltynä osa-alueena lapsen hyvinvoinnissa. Varhaiskasvatuksen perusteissa (2016) todetaan, että varhaiskasvatuksen tehtävä on pitää huolta koko yhteisön fyysisestä, psyykkisestä
ja sosiaalisesta turvallisuudesta (Opetushallitus 2016, 31). Turvallisuutta pyritään
varhaiskasvatuksessa edistämään turvallisuuskasvatuksella, mikä sopii hyvin palapelin turvallisuus-osiossa käsiteltäväksi.

Näemme tärkeänä lapsen hyvinvoinnin kartoittamisessa selvittää, kuinka lapsen
arkirytmi, ruokavalio, lähiaikuisten pysyvyys ja kokemus arjen turvallisuudesta
vaikuttavat hänen hyvinvointiinsa. Turvallisuus-osiossa voidaan käsitellä niin läheisen ihmisen kuolemaa kuin vanhempien avioeroakin tai muuta arkea muuttavaa tai kuormittavaa kokemusta. Huomionarvoista on myös kuulla, mitkä asiat
lasta mahdollisesti mietityttävät tai jopa pelottavat. Usein lasten pelot ovat hyvin
konkreettisia, vaikkakin joskus myös varsin irrationaalisia. Kuitenkin lapsen turvallisuudentunteeseen ja sitä kautta hyvinvointiin voi vaikuttaa joskus niinkin
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konkreettisilla ja helpoilla keinoilla, kuin yölampun ostolla, verhojen asentamisella
tai vaikkapa vanhempien kuvan laminoimisella päiväkotiin otettavaksi.

2.2 Loving

Sosiaaliset suhteet vaikuttavat ihmisen hyvinvointiin monella tavalla lapsuudesta
vanhuuteen saakka. Ihmissuhteiden laatu ja toimivuus ovat loving-osion tärkeimpiä elementtejä. Lapsen elämässä erityisen vaikuttavia ja tärkeitä ovat kodin sisäiset ihmissuhteet. Perheen lisäksi lähisuvun, varhaiskasvatuksen, koulun ja
harrastusyhteisöjen aikuiset ja vertaiset ovat tärkeä osa lapsen yhteisyyssuhteita.
Loving-otsikon alle kuuluvat palapelin osiot: perhe, perheen tukiverkosto, kasvatus sekä sosiaaliset taidot. Perhesuhteet voivat joko lisätä tai vähentää lapsen
hyvinvointia (Allardt 1976, 150−151).

Itse kullekin kokemus hyväksytyksi ja rakastetuksi tulemisesta on elintärkeä ja
sen puuttuminen voi vaarantaa hyvinvointia vakavasti. Myös lapselle on tärkeää
kuulua johonkin yhteisöön ja kokea, että hänelle on paikka perheessä, varhaiskasvatusryhmässä tai vaikkapa pihapiirin kaveriporukassa. Hyvinvoinnille tärkeää on myös se, että ihminen saa olla sekä vastaanottava että antava osapuoli
rakkaudessa ja hellyydessä (Allardt 1976, 43). Kaunis osoitus tästä on terapiakoirien ja koulukoirien suuri suosio siellä, missä niitä on otettu käyttöön. Lapsi
rakastaa paijata ja hoitaa, olipa sitten kyseessä lemmikki tai pikkusisarus.

Hyvinvointia voidaan tarkastella myös negatiivisten kuulumisen tai yhteisyyden
kokemusten kautta, eli yksinäisyyttä ja syrjäytymistä tarkastelemalla (Allardt
1976, 44). Palapeli toteutettiin kuitenkin voimavaraistava työote edellä, joten valitsimme ohjevihkoon lähtökohdiltaan myönteisiä otsikoita ja teemoja. Palapelin
kuvituksessa on kuitenkin virikkeitä myös vaikeiden ja vähemmän optimaalisten
tunteiden ja tilanteiden käsittelyyn. Joka kuvassa esiintyy hahmo, joka ei ehkä
koe kuuluvansa tilanteeseen tai joka ainakin tuntee olonsa jostakin syystä epämukavaksi. Näin palapeli antaa mahdollisuuden monenlaiseen keskusteluun ja
samaistumiskohteen eri elämäntilanteista ja taustoista tuleville lapsille.
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2.3 Being

Osallistuminen ja itsensä toteuttaminen ovat tarpeita, joita toteuttaessa ihmisistä
tulee yksilöitä. Hyvinvointia tukee mahdollisuus harrastaa ja osallistua sekä kehittää omaa persoonaansa ja saada ympäristöltään arvostusta. Ihminen on aina
ainutlaatuinen, korvaamaton persoonansa. (Allardt 1976, 46−47.) Ihmisenä olemiseen ja eheään kasvuun kuuluu itsensä toteuttaminen ja omaan persoonallisuuteen ja temperamenttiin tutustuminen. Lapset toteuttavat itseään leikkien ja
mielikuvitusmaailmansa kautta. Lapsen eheälle kasvulle ja kehitykselle mahdollisuus tutustua turvallisesti maailmaan, ilmiöihin ja itseensä leikkien ja keskusteluiden kautta on tärkeää. Being-osion alle kuuluvat puolet palapelin osista: tunnetaidot, osallisuus, luovuus ja leikki, unelmat, arvot ja mediakasvatus.

Tunteiden tunnistaminen ja tunteiden käsittely ovat yksi lapsen haastavimpia kehitystehtäviä. Vapaasti ilmaistut tunteet haastavat myös kasvattajan kohtaamaan
omat tunteensa ja koettelevat myös aikuisen tunnetaitoja ja itsehillintää. Osallisuus ja vaikuttaminen ovat lapsen elämässä suuri ja tärkeä asia, vaikka aikuisen
silmiin lapsen osallisuus saattaa vaikuttaa pieneltä ja merkityksettömältä. Lasta
kannattaa kuitenkin kuunnella suuremmissakin asioissa, vaikkei hän aina voisikaan vaikuttaa asioiden tai päätösten lopputulokseen. Pienissä asioissa lapsi
taas harjoittelee päätöksentekoa ja vastuun ottamista, joten arkiaamuna pipon
valinta voi olla lapselle tärkeä prosessi osallisuuden ja vaikuttamisen polulla.

Luovuus, leikki ja mielikuvitus ovat lapsen tapoja toteuttaa ja kehittää itseään.
Unelmien ja tärkeinä pitämiensä asioiden kautta lapsi pohtii ja jäsentää omia arvojaan ja rakentaa hiljalleen itsensä näköistä elämää. Tämän päivän sudenloukkuna voidaan pitää mediamaailmaa, joka viriketulvallaan hukuttaa ja turruttaa
lapset ja aikuiset omiin mielihaluihin ja erilaisiin riippuvuuksiin. Ellei ruutuaikaa
millään tavoin rajoiteta, audiovisuaalinen tulva voi peitota hiljalleen pisaroivan
mielikuvituksen alleen. Silloin lapsen kyky ja halu leikkiä ja kuvitella voi ehtyä,
mikä vaarantaa lapsen hyvinvoinnin ja terveen kehityksen.
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2.4 Edward Decin ja Richard Ryanin itsemääräämisteoria

Decin ja Ryanin (2011, 417) luoman itsemääräämisteorian mukaan kokonaisvaltainen hyvinvointi ja ihmisen terve kehitys rakentuvat kolmen perustavalaatuisen
tekijän ympärille. Näitä tekijöitä ovat omaehtoisuus, kyvykkyys ja yhteisöllisyys.
Omaehtoisuus tarkoittaa mahdollisuutta vapaaseen päätöksentekoon ja sisäiseen, ihmisen itse muodostamaan motivaatioon. Kyvykkyys tarkoittaa ihmisen
kokemusta siitä, että hän on osaava ja saa asioita aikaan. Yhteisöllisyys puolestaan tarkoittaa ihmisen tarvetta olla yhteydessä muihin ja jakaa elämäänsä ja itselleen tärkeitä asioita ihmisten kanssa. Yhteisöllisyyteen kuuluu tarve tuntea
olevansa hyväksytty ja pidetty muiden silmissä.

Hyvinvointipalapelin menetelmällinen idea on saada lapsi tuottamaan hyvinvoinnin elementtejä sisältävää kertomusta teemoitettujen kuvien kautta. Turvallisen
aikuisen läsnäolo ja sensitiivinen virittäytyminen lapsen monitasoiselle kerronnalle avaa mahdollisuuden tulkita ja nähdä lapsen hyvinvoinnin tilaa ja sitä mahdollisesti tukevia tai haavoittavia tekijöitä. Kun hyvinvointikeskustelua ei toteuteta
kysymys-vastaus –haastatteluna, vaan vuorovaikutteisena ja toiminnallisena kertomuksena, lapsella on mahdollisuus itsemääräämisteorian mukaiseen omaehtoiseen ilmaisuun ja sisäisesti motivoituneeseen kerrontaan.

Voimavarainen työote ja lapsen tasoista toimintaa ja leikkiä sisältävät tehtävät
lisäävät lapsen tunnetta siitä, että hän osaa ja on kykenevä suorittamaan monenlaisia tehtäviä. Perinteiseen haastattelumuotoiseen hyvinvointikeskusteluun verrattuna vältetään lapsen kokemus siitä, että hän ei osaa, pysty, jaksa tai halua
vastata tiettyihin kysymyksiin. Ryhmissä toteutetut hyvinvointihetket palapelin äärellä tarjoavat oivan tilaisuuden sekä yhteyden luomiseen että yhteisten arvojen
ja mielipiteiden muodostamiseen ja käsittelyyn. Yksilötyöskentely puolestaan voi
vahvistaa aikuisen ja lapsen välistä luottamussuhdetta ja lapsen kokemusta siitä,
että aikuinen haluaa ymmärtää ja kuunnella ja on kiinnostunut juuri hänestä.
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LAPSEN OSALLISUUTTA EDISTÄVÄ OHJAUSMENETELMÄ

Lapsen osallisuutta edistää kannustava ja vahvuuksiin virittäytynyt ilmapiiri. Voimavaraistava työote keskittyy erityisesti myönteisiin ja ihmistä kantaviin asioihin
arvostavassa ilmapiirissä. Dialogisuus luo avointa ja hedelmällistä keskustelua ja
antaa lapselle mahdollisuuden keskustella samalla aaltopituudella aikuisen
kanssa. Pelillisyys puolestaan tukee toiminnan, leikin ja visuaalisuuden kautta
lapsen keskittymistä ja asioiden hahmottamista. Leikki on lapselle tapa elää ja
hahmottaa maailmaa. Leikki myös edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia,
kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatuksen perusteissa (2016) suositellaan myös
kokeilemaan ja kehittämään uusia työtapoja henkilöstön ja lasten osaamista hyödyntäen (Opetushallitus 2016, 38).

3.1 Voimavaraistava työote

Voimavarat ovat taitoja, tietoja ja vahvuuksia, joita henkilöllä on itsellä käytössään. Niitä voivat olla esimerkiksi ihmissuhteet, positiivinen asenne, valta päättää
omista asioista, kyky näyttää tunteitaan ja pitää kiinni itselleen tärkeistä rajoista
sekä kyky ja halu hakea tarvittaessa apua. Kokemus rakastetuksi ja hyväksytyksi
tulemisesta, sekä tunne siitä, että voi toteuttaa itseään, ovat erityisen voimauttavia tekijöitä. (Rönkkö & Rytkönen 2010, 189, 192.)

Voimavaraistavassa työotteessa keskitytään ihmisen toiminnan, ajattelun ja arvomaailman myönteisiin ja kantaviin asioihin arvostavassa ilmapiirissä. Tavoitteena on luoda asiakkaalle subjektiivisen turvallisuuden ja pystyvyyden sekä selviytymisen tunne. Voimavaraistava työote on määrätietoista tutkimista ja kyselemistä. Pelkkä positiivisen palautteen antaminen ei riitä. Perheen hyvinvoinnin ja
turvallisten hetkien sekä myönteisten asioiden esiin nostaminen edesauttaa niiden positiivista vaikutusta perheessä. (Rönkkö & Rytkönen 2010, 189, 192.)
Perhe- ja lapsikeskeisessä työskentelyssä tärkeää on huomioida, että perhe ja
lapsi ovat itsensä asiantuntijoita, eikä työntekijän tehtävä ole ylhäältä ohjata,
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vaan kulkea perheen ja lapsen rinnalla ja kuunnella heitä (Vilén, Leppämäki &
Ekström 2002, 192).

Voimavaraistavan työotteen merkitys korostuu erityisesti perhetyössä ja varhaiskasvatuksessa, sillä kohtaamisten ja keskusteluiden herättämät tunteet kumuloituvat perheiden arkeen ja herkässä kasvuvaiheessa olevien lasten elämään monella tavoin. Hyvinvointipalapelin visuaalinen ilme tasapainoilee vaikeiden ja
haastaviakin tunteita herättävien aihealueiden ja voimauttavan työotteen välillä.
Kipeitäkin kysymyksiä sisältävät osa-alueet kuvataan valoisasti ja elävästi, kuitenkin ilman keskustelua tyrehdyttävää kiiltokuvamaisuutta.

3.2 Dialogisuus

Dialogilla tarkoitetaan avointa ja toista kuuntelevaa vuoropuhelua, jossa kaikki
osapuolet kunnioittavat toistensa näkemyksiä ja kokemuksia. Dialogisuus edellyttää, ettei kukaan pidä omaa näkökantaansa ainoana oikeana, vaan molemmat
pyrkivät ymmärtämään toisen esittämän näkökulman keskusteltavaan asiaan.
(Eriksson & Arnkil 2006, 37.) Dialogin ja tavallisen keskustelun ero on se, että
keskustelussa tavoitteena on tuoda julki omat ajatuksensa, kun taas dialogi on
enemmän ei-tavoitteellista. Dialogissa oleellista on nimenomaan kuuntelu ja avoimuus uusille asioille ja näkökulmille. (Vilén, Leppämäki & Ekström 2002, 86−87.)
Dialogi mahdollistaa lapsen osallisuuden. Kun aikuinen kohtaa lapsen tasa-arvoisena, lapsi voi yhdessä aikuisen kanssa oivaltaa, ymmärtää ja tiedostaa asioita
ja tunteita paremmin. (Taavitsainen 2012, 15.)

Vastavuoroisuus on yksi dialogin tärkeimpiä perusedellytyksiä, ja onnistunut dialogi vaatiikin erilaisia taitoja kaikilta osapuolilta. Dialogisuus näkyy toisten arvostamisena, kuunteluna, tunteiden sanoittamisena, hiljentymisenä ja uuden näkökulman hakemisena. (Huhtanen 2004, 76; Vilén, Leppämäki & Ekström 2002,
84.) Varhaiskasvatusta ja lasten hyvinvointia tutkineen Leena Syrjälän (henkilökohtainen tiedonanto, 16.2. 2018) suosituksen mukaan palapelin ohjevihkon esimerkkikysymykset painottuvat avoimiin kysymyksiin, joskin mukana on myös suljettuja ja vaihtoehtoja antavia kysymyksiä. Tarkentavien kysymysten tekemiseen
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ja vapaaseen jutteluun rohkaistaan ohjevihkossa erityisen paljon, koska luontevimmat dialogit etenevät ilman valmiita kysymysrunkoja tilanteeseen sopivimmalla tavalla. Lasten kanssa työskennellessä kysymysten asetteluun kannattaa
kiinnittää erityistä huomiota, sillä niillä voidaan suunnata, manipuloida, peitellä tai
jopa luoda todellisuutta (Vilén, Leppämäki & Ekström 2002, 185).

Lapsen kuuntelussa olennaista on huomioida kerronnan kokonaisvaltaisuus, kehollisuus ja monikanavaisuus, sillä lapset kertovat hyvinvoinnistaan myös ilmein,
elein, äänenpainoin, laulaen, liikkuen ja leikkien. Vetäytyminen ja hiljaisuus ovat
myös lapsen tapoja kertoa omasta olostaan. (Puroila, Estola & Syrjälä 2012b,
197.) Lasten kokemuksista ja elämismaailmasta on mahdollista oppia havainnoimalla heidän monikerroksista kerrontaansa (Puroila ym. 2012b, 193–194).

Dialogissa tärkeää on tasa-arvoisuus eli se, etteivät osapuolet ole valtasuhteessa
toisiinsa. Työntekijän on osattava astua pois tietäjän roolista ja asetuttava samalle aaltopituudelle perheen ja lapsen kanssa. Kun lapsi ja perhevapautuvat
vastavuoroiseen ja luottamukselliseen keskusteluun, syntyy tila aidolle ja hedelmälliselle kohtaamiselle. (Keskinen & Virjonen toim. 2004, 120−121; Vilén, Leppämäki & Ekström 2002, 84, 86−87.) Kohtaaminen on myös kirkon työn peruspilareita ja kirkon perhetyö tarjoaa mahdollisuuden sekä itsensä, läheisten että Jumalan kohtaamiseen (Sakasti. Seurakuntatyö. Perhe).

3.3 Kertomukset ja leikki vuorovaikutuskeinoina

Anna-Maija Puroilan, Eila Estolan ja Leena Syrjälän toteuttama (2012a), Allardtin
tarvejaotteluun nojaava tutkimus selvitti, mitä lapset kertovat hyvinvoinnistaan
suomalaisissa päiväkodeissa. Tutkimus toteutettiin kuuntelemalla lasten tarinoita
kolmessa ryhmässä tavallisessa päiväkotiarjessa. Tutkimustuloksia reflektoitiin
Allardtin hyvinvoinnin kolmijaottelun, having, loving and being, avulla. Tarinoissa
lapset toivat esille sekä valoisia että synkempiä puolia hyvinvoinnistaan. Positiiviset seikat liittyivät vastuullisiin ai-kuisiin, inspiroivaan ympäristöön, hyviin ystä-
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viin ja merkityksellisen tekemisen mahdollisuuksiin. Synkemmät kertomukset kuvastivat puolestaan lasten eroa aikuisista ja syrjäytymistä vertaisistaan ja siihen,
ettei lapsia arvostettu kokijoina ja tekijöinä.

Hyvinvointipalapeli edistää lapsen hyvinvoinnin havainnointia päiväkodin arjessa
valmiiksi jäsenneltyjen ja jaoteltujen hyvinvointikysymysten ja teemoitettujen kuvitusten avulla. Puroilan, Estolan ja Syrjälän (2012a) tutkimus vahvistaa oletuksemme siitä, että pienetkin, alle kouluikäiset lapset osaavat kertoa hyvinvoinnistaan, kun heille annetaan siihen aikaa ja mahdollisuus. Lasten hyvinvoinnin kartoittaminen päiväkotiarjessa on kuitenkin varhaiskasvattajille haastavaa ja luovuutta vaativaa. Sen vuoksi visuaalisesti kiinnostavaksi palapeliksi muotoiltu ja
toiminallisuuden kautta osallisuutta tukeva ohjausmenetelmä on hyödyllinen työkalu varhaiskasvatukseen. Kuten Puroila ja Estola (2012b, 197) toteavat, lapset
osaavat kertoa hyvinvoinnistaan sanojen lisäksi myös leikkien, ilmeiden, äänenpainojen, tunneilmaisun ja eleiden kautta, kun heille antaa siihen tilaa ja sopivia
virikkeitä (ks. myös Smidt 2011, 28). Palapelin ohjevihkossa kehotetaankin sensitiiviseen havainnoimiseen, jossa ohjaaja huomioi myös lasten sanatonta viestintää ja aloitteita palapeliä käytettäessä. Leikki ja moniaistinen kerronta tuottavat
lapselle iloa ja auttavat häntä jäsentämään maailmaa. Leikkiessään lapset rakentavat käsitystä itsestään toimijoina ja leikin kautta he voivat sekä kokeilla erilaisia
rooleja että käsitellä itselleen vaikeita tunteita ja kokemuksia. (Varhaiskasvatuksen perusteet 2016, 38.)

Palapelin avulla kerrottujen kertomusten ja roolileikkien kautta lasten hyvinvointiin voidaan vaikuttaa usealla tavalla. Kertominen itsessään antaa lapselle mahdollisuuden jäsentää itseään, läheisiään ja ympäristöään (Puroila ym. 2012c, 25;
Smidt 2011, 92.) sekä lisää lapsen itsetuntoa. Ohjaajalle tai aikuiselle lapsen kertomusten kuunteleminen ja niihin osallistuminen mahdollistaa rakentavan dialogin ja avaa uudenlaisen mahdollisuuden ymmärtää ja tulkita lapsen kokemuksia
hyvinvoinnista (Puroila ym. 2012c, 25; Smidt 2011, 92−93, 104), mikä lisää luonnollisesti lapsen ihmissuhteiden ja arjen hyvinvointia. Toiminnallisten osioiden sisältämät rooli- ja draamaleikit antavat lapselle mahdollisuuden leikkiä ja eläytyä
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aikuisen kanssa eri rooleihin ja tunteisiin omilla ehdoillaan. Tämä vahvistaa lapsen itsetuntemusta ja luottamusta aikuisen ja lapsen välillä sekä edesauttaa
myönteisen dialogiyhteyden syntymistä ja säilymistä. (ks. Smidt 2011, 79−80.)

3.4 Pelillistäminen

Pelillistäminen tarkoittaa toiminnan tehostamista pelillisillä elementeillä kuten erilaisilla rooleilla, päämäärällä ja pisteytyksellä. Pelillistämisellä sitoutetaan, motivoidaan ja tuetaan oppimista, jolloin toiminta itsessään voi muuttua tylsästä hauskaksi. Hyötypelissä on viihteellisyyden ja pelinomaisen toiminnan lisäksi selkeä
tavoite tai päämäärä. Hyötypeli on konkreettisempi pelituote, joita käytetään esimerkiksi opetustarkoitukseen, mainontaan tai hyvinvointiin. Hyötypelin rakenteelle merkityksellistä on kohderyhmä ja suunnittelun käyttäjälähtöisyys. (Vättö
2018, 9, 13.)

Pelillistämistä käytetään jo hyvin erilaisissa konteksteissa ja se tulee laajenemaan palvelumuotoiluun ja esim. asiakaskohtaamisiin. Pelaamisella on positiivisia vaikutuksia muun muassa älylliseen, psykologiseen ja sosiaaliseen kehitykseen. Erityisesti aktivoivissa peleissä yhdistyy luonnollinen motivaatio, uteliaisuuden tyydyttäminen ja vapaaehtoisuus. Pelillistämisen tarkoituksena on tuoda erilaisiin elämän osa-alueisiin tukea ja mahdollisuuksia ratkaista ongelmia uudella,
tehokkaammalla tavalla. (Vättö 2018, 13.)

Opinnäytetyössämme hyödynnämme pelillistämisen elementtejä luomalla keskustelun sisällöistä visuaalisen palapelin ja tuottamalla ohjeistuksen myös mahdolliseen toiminnalliseen osioon yksilö- tai ryhmätyöskentelynä legojen, palikoiden, ipadin ja piirustusvälineiden avulla. Pelillistetty keskustelu etenee lapsen
kiinnostuksen mukaan ja saa virikkeitä kuvitetusta keskustelurungosta. Lapsen
kiinnostusta herätellään toiminnallisessa osiossa antamalla lapselle mahdollisuus asettua aikuisen asemaan, kun aikuinen ottaa välillä lapsen roolin legohahmoilla leikittäessä.
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OSALLISUUS

Lainsäädännössä osallisuudella on läpäisevä rooli. Lapsen osallisuutta käsittelevät lainkohdat sisältyvät perusopetuslakiin (L 628/1998) ja lastensuojelulakiin (L
497/2007) sekä YK:n yleissopimukseen lapsen oikeuksista (SopS 59 ja 60/1991).
Uudessa varhaiskasvatuslaissa (L580/2015) ja Opetushallituksen esiopetuksen
sekä varhaiskasvatuksen perusteissa (Opetushallitus 2014, 19; Opetushallitus
2016, 24) korostetaan lapsen oikeutta osallisuuteen, kuulluksi tulemiseen, aktiiviseen toimijuuteen ja mahdollisuuteen vaikuttaa itseään koskeviin asioihin.

Monen muun tutkijan ohella Leena Turja (2011, 29) ja Tiina Taavitsainen (2012,
13) osoittavat osallisuuden määrittelyn vaikeaksi ja moniulotteiseksi. Osallisuuden käsite on hajanainen ja näkökulmasta riippuvainen (Heikka, Fonsén, Elo &
Leinonen 2014, 17), joten se herättää ristiriitaisia tunteita ja tulkintoja varhaiskasvatuksen ja perhetyön kentällä. Leena Turjan (henkilökohtainen tiedonanto
27.2.2018) mukaan keskeistä kaikissa määrittelyissä ovat kuulluksi tuleminen,
omassa yhteisössä vaikuttaminen ja tunne sekä tietoisuus omasta osallisuudesta. Hän näkee, että lasten vaikutusmahdollisuudet omaan arkeen ovat jääneet yhteiskunnassa hyvin rajallisiksi. Jo termi osallistaminen saa moitteita Leena
Turjalta (henkilökohtainen tiedonanto 27.2.2018) ja hän käyttääkin itse ennemmin sanaparia lapsen osallisuuden mahdollistava, erotuksena aikuislähtöiselle ja
autoritääriselle näkökulmalle lapsen osallisuuteen.

Osallisuus ei tarkoita vain osallistumista tai läsnä olemista. Osallisena olemisessa oleellista on se, että yksilöt voivat myös vaikuttaa siihen toimintaan, johon
he osallistuvat. Osallisuus merkitsee omakohtaisesta sitoutumisesta nousevaa
vaikuttamista asioiden kulkuun sekä vastuun kantamista. (Taavitsaisen 2012, 13;
Leena Turja, henkilökohtainen tiedonanto 27.2.2018). Oleellista osallisuudessa
on myös lapselle syntynyt tunne siitä, että omalla toiminnalla on merkitystä ja
vaikutusta (Manninen 2016, 4). Osallisuus ei saisi olla vain sitä, että ”aikuinen
kyselee lapselta”, vaan sen tulisi olla aktiivisen kuuntelun kautta lapsen maailman
näkyväksi tekemistä (Pelastakaa Lapset ry. Tunne lapsen oikeudet. Lasten osallisuus).
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Anne-Maria Manninen (2016, 15) esittelee Harry Shierin kehittämän Lapsen osallisuuden tasot opinnäytetyössään. Shierin osallisuusmallissa tasot jakautuvat
seuraavasti: 1. Lapsia kuunnellaan 2. Lapsia tuetaan mielipiteen ilmaisussa 3.
Lapsen näkemykset otetaan huomioon 4. Lapset otetaan mukaan päätöksentekoprosessiin 5. Lasten kanssa jaetaan vastuuta ja valtaa päätöksenteossa. YK:n
lasten oikeuksien sopimuksen edellyttämä osallisuuden taso toteutuu Shierin
osallisuusmallin kolmannella tasolla.

KUVIO 1. Lasten osallisuuden moniulotteisuus (Hujala & Turja 2017, 48).

Leena Turjan (2017) kehittämässä osallisuus-mallikaaviossa kuvataan kattavasti
osallisuuden moniulotteisuutta ja toteutumisen edellytyksiä (KUVIO 1.). Turja on
lisännyt osallisuuden toimintaprosessiin ideoinnin, suunnittelun, päätöksenteon,
toiminnan ja arvioinnin lisäksi osallistumisen. Hänen mukaansa joidenkin lasten
kohdalla on myös tärkeää saada vain osallistua valmiiseen järjestettyyn toimin-
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taan. Osallistuminen valmiiseen suunniteltuun toimintaan, vaikuttamatta itse sisältöihin tai toimintaan, voi olla alku syvemmälle osallisuudelle. (Hujala & Turja
2017, 45, 47, 50, 52.)

Turjan malli sisältää kolme ulottuvuutta: lasten valtaistumisen eli vaikuttamisen,
osallisuuden vaikutuspiirin ja ajallisen ulottuvuuden. Perusedellytykset osallisuudelle ovat kommunikaatio (visuaalinen kieli, lapsen tasoisuus), luottamussuhde
ja vuorovaikutus. Avainasemassa on aikuisen kyky lasten herkkään havainnointiin ja lasta ymmärtävään tulkintaan. Kun lapsi huomaa, että hän ymmärtää ympäristöä ja tulee siinä kuulluksi ja ymmärretyksi, myös luottamus itseen ja muihin
kasvaa. (Hujala & Turja 2017, 45, 47, 50, 52.)

Opinnäytetyössämme kehitämme ohjausmenetelmän ja sille työkalun, joka tukee
lapsen osallisuutta nimenomaan hyvinvointikeskusteluun kasvattajien kanssa.
On oikeus ja kohtuus, että lapsi voi itse osallistua omasta hyvinvoinnistaan käytävään keskusteluun, koska hän itse on oman elämänsä asiantuntija. Osallisuus
toteutuu siis palapelissä hieman kapealla sektorilla, koska se lisää lähinnä lapsen
osallisuutta hänestä käytävään hyvinvointikeskusteluun. Toki lapsen osallisuutta
edistävät myös yhteisöllisyyden tukeminen ja ohjaustuokion tarjoamat toiminnalliset osiot, joissa roolileikein ja draaman keinoin käydään dialogia sekä aikuisen
ja lapsen välillä että ryhmätyöskentelyssä myös vertaisten kesken. Kehittämämme ohjausmenetelmä ei itsessään varsinaisesti valtaista tai osallista lasta
varhaiskasvatuksen päätöksentekoon, ellei varhaiskasvattaja itse käytä ohjaustuokiota yhteiseen suunnittelemiseen ja varhaiskasvatuksen toiminnan visioimiseen lasten kanssa.

Lastenpsykiatri ja lastenpsykoterapeutti Jukka Mäkelä (2011) painottaa vuorovaikutuksen merkitystä osallisuudessa. Mäkelän mukaan osallisuus on aina vuorovaikutuksellista ja vuorovaikutuksella on yhteys lapsen minäkuvan rakentumiselle. Vuorovaikutustilanteissa lapsen kokemus omasta itsestään rakentuu hänen saamistaan viesteistä itsestään. Kiinnostunut ja kunnioittava viesti vahvistaa
lapsen kokemusta itsestään tärkeänä ihmisenä. Mäkelän mukaan meidän tulisi
oppia antamaan kullekin ikäluokalle mahdollisuus osallistua arkisiin, pieniltä tuntuviin ratkaisuihin. Se vahvistaisi lasten ja nuorten osallisuuden kokemusta ja
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voisi osaltaan ennaltaehkäistä alttiutta masentua ja vieraantua yhteisöstä. Osallistuminen yhteiseen tekemiseen vahvistaa samalla yhteisöllisyyden sisäisiä valmiuksia. (Mäkelä 2011, 15−19, 22.)

Kasvattajan toiminta voi joko rajoittaa tai mahdollistaa lapsen osallisuutta. Parhaimmillaan kasvattaja huomioi lapsen yksilönä ja aktivoi häntä omaehtoiseen
tutkimiseen, leikkiin ja kerrontaan, kun taas huonoimmillaan kasvattaja kontrolloi
lapsen toimintaa, ilmaisua ja ideointia, mikä passivoi lasta ja latistaa hänen mielenkiintonsa. Lasta huomioiva toiminta näkyy sekä selkeänä ja sensitiivisenä puheena että kiinnostuneena ja vuorovaikutuksellisena dialogina. Lasta aktivoiva
kasvattaja mahdollistaa lapsen osallistumisen sekä toiminnan sisällön suunnitteluun, toteuttamiseen, että lopuksi myös arvioimiseen. Kontrolloiva toiminta näkyy
tiukkana aikataulutuksena, kiireen tuntuna, valmiiksi pureskeltuina toimintoina,
vallankäyttönä ja osallistumiseen pakottamisena. Passivoiva toiminta puolestaan
näyttäytyy aikuislähtöisenä toimintaympäristönä, jossa lapsella on vain näennäinen rooli, sekä kasvattajan ennakkoluulojen värittämänä asenteena ja kasvattajan määrittäminä puutteellisina resursseina. (Ahlholm 2014, 69−70.)

Osallisuus nousee myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arvomaailmassa
vahvasti esille ollen uskonyhteisön ydintä. Kirkon tulevaisuuden kannalta avainkysymys on lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. Lapsi, joka on kokenut
kirkon kivaksi paikaksi, on aikuisenakin kirkon toiminnasta kiinnostunut. (Rantala
2011, 139, 141.) Kristillisessä varhaiskasvatuksessakin lapsen osallisuuden
edellytyksenä nähdään vuorovaikutus, lapsilähtöinen toimintakulttuuri ja aikuisten vastuullisuus lapsen hyvinvoinnista (Kirkkohallitus 2008, 28). Malkavaaran
(2011, 116) mukaan pienen lapsen osallisuus on yhteyttä vanhempiin ja perheeseen. Kirkon historiasta nousee esiin kaksi tulkintatapaa osallisuudesta. Toinen
on osallisuutta saman uskon löytäneiden kanssa ja toinen osallisuuden kokemus
Jumalan kanssa. Kristus-osallisuus toteutuu alttarisakramentin kautta ja yhteys
osallisuus lähimmäisten kautta. (Malkavaara 2011, 112.)

Perheiden ja lapsen hyvinvoinnin kartoittamisessa tulee huomioida myös hengellinen hyvinvointi ja hengelliseen yhteisöön kuulumisen tarve. Lasten ja perheiden
kanssa työskentelevillä ihmisillä tulisi olla enemmän tietoutta ja valmiutta ohjata
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perheitä seurakunnan erilaisiin toimintoihin, mikäli perheen hyvinvointia tukee
kristillisiin arvoihin perustuva toiminta ja osallisuus seurakuntaan. Hyvinvointipalapelissä hengellisten tarpeiden ja kristillisen osallisuuden pohtiminen mahdollistuu sekä arvot-osion että turvallisuus-osion kautta.
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KEHITTÄMISTYÖN MENETELMÄT JA PROSESSI

Tässä luvussa käydään läpi toiminnalliseen opinnäytetyöhömme liittyvät menetelmät ja koko kehittämisprosessin kulku. Prosessiin kuuluivat alkukartoitus, asiantuntijoiden konsultointi, luonnostelu ja varhaiskasvatuksen palautekierros, koeponnistus ja lasten sekä varhaiskasvatusohjaajan palautekierros, sekä viimeisimpänä jatkojalostus. Lopullinen tuote voidaan jakaa varhaiskasvatuksen ja perhetyön käyttöön digitaalisessa muodossa, josta se on helppo ottaa käyttöön tulostamalla ja laminoimalla.

5.1 Toiminnallinen opinnäytetyö

Toiminnallinen opinnäytetyö hyödyntää kokemuksen ja toiminnan mukana syntyvää tietämistä ja vastaa samalla sekä käytännöllisiin, että teoreettisiin tarpeisiin.
Toiminnallinen opinnäytetyö mahdollistaa samaan aikaan konkreettisen, käytännönläheisen, työelämälähtöisen ja toisaalta tutkimuksellisella asenteella toteutetun prosessin, jonka lopputuotoksena on alasta riippuen esimerkiksi ammatilliseen käytäntöön suunnattu ohje tai ohjeistus, tapahtuman, konferenssin tai näyttelyn toteutus tai vaikkapa kirja, vihko, lomake, portfolio tai kotisivut (Vilkka & Airaksinen 2003, 7−10). Oman opinnäytetyömme lopputuotos on lapsen osallisuutta edistävä palapeli ja sen käyttöön opastava ohjevihko.

Toiminnallisen opinnäytetyön kirjallisessa keskiössä on tuotteen kehittämisprosessi ja sen eri vaiheet. Prosessin kuvaamisessa keskitytään lopputuloksen kannalta kaikkein olennaisimpiin seikkoihin (Alavaikko & Suikkala). Opinnäytetyön
lopputuotoksen jalkautamme Oulun kristillisen Toivo-päiväkodin kautta varhaiskasvatuksen käyttöön. Ensimmäinen toiminnallisen opinnäytetyömme askel oli
aiheen teoriataustoitus sekä yhteistyökumppanien kartoittaminen. Tarvitsimme
tietoa sekä toiminnallisen opinnäytetyön ja alkukartoituksen tekemisestä, että
eettisistä periaatteista osallistavassa tutkimuksessa ja aineistonkeruussa. Pyrimme kartoittamaan perhe- ja varhaiskasvatustyön tämänhetkiset lapsen osallisuutta ja hyvinvointia kartoittavat menetelmät. Koska työmme ei ole perinteinen
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empiirinen tutkimus, vaan kehittämistyö, varsinaista tutkimuskysymystä ei muodosteta.

5.2 Alkukartoitus

Halusimme tietää, millaisia osallistavia ja lapsen hyvinvointia kartoittavia menetelmiä eri tahoilla on käytössä, joten teimme alkukartoituksen käytössä olevista
menetelmistä. Etsimme tietoa sekä varhaiskasvattajilta että terveydenhoitajilta ja
tutkijoilta itseltään, mutta myös hakemalla julkaistuja tutkimuksia ja opinnäytetöitä
hakusanoilla perhetyön menetelmät, lapsen osallisuus ja neuvolatyön menetelmät. Palapelin kehittämistyön loppusuoralla laajensimme kenttää varhaiskasvatuksen menetelmien puolelle, saatuamme sieltä innostuneen yhteistyökumppanin.

Perheiden voimavara- ja hyvinvointikyselyissä ja -menetelmissä keskitytään pitkälti aikuisen kokemuksiin ja näkemyksiin lapsen hyvinvoinnista. Lapsen kokemuksen kartoittamiseen ei ole aikuislähtöisten kyselylomakkeiden lisäksi kehitetty juurikaan omia toiminnallisia työvälineitä. Osallisuustutkija Leena Turja
(2017, 43) toteaa, ettei lomakkeissa lapsen ääni tule kuuluviin, vaan kirjattavat
tiedot perustuvat perinteiseen tapaan aikuisten käsitykseen lapsesta.

Yksi

esimerkki

toiminnallisesta

työvälineestä

on

Painokas-hankkeen

(2006−2008) ja Sydänliiton Neuvokas-hankkeen yhteistyönä kehittämää Puheeksi ottamisen välineet -työkalupakki. Työkalupakin avulla voidaan yhdessä
perheen kanssa pelinomaisesti käsitellä perheen ruoka- ja liikuntatottumuksia
sekä elämänrytmiä ja voimavaroja. Painokas-hankkeen kehittämistyön kohderyhmänä olivat leikki-ikäiset lapset ja menetelmänä pelillinen, lasta osallistava
työkalu, samoin kuin meidän opinnäytetyössämme. (Painokas–hanke 20062008. Ajankohtaista.)

Pauliina Kytösen (2013) mukaan neuvolan perhetyössä ei käytetä menetelmiä
erikseen lasten kanssa, vaan työntekijät kohtaavat perheen ensisijaisesti kokonaisuutena. Anne Lehtinen (2009) on tehnyt opinnäytetyön perhetyömenetelmien
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kartoituksesta ja laatinut niistä oppaan neuvolan perhetyöhön. Yhtenä perhetyömenetelmänä Lehtinen esittelee voimavaraistavan keskustelun. Voimavaraistavassa keskustelussa painotetaan sanavalintojen tärkeyttä, esimerkiksi ongelmien sijaan tavoitteista puhumisen. Keskusteluiden kautta perhettä autetaan tunnistamaan ja ottamaan käyttöön omat voimavaransa. Ammatillisena työmenetelmänä tällaisesta keskustelusta käytetään sanaa dialogi. Dialogissa nostetaan
esiin eri näkökulmia, ajatellen yhdessä. Olennaista dialogissa on kunnioittaminen
ja kuunteleminen. (Lehtinen 2009, 18−19.)

Lehtinen (2009) on kartoittanut työmuotojen ja -menetelmien tueksi työvälineitä,
jotka jakautuvat karttoihin, kortteihin, lomakkeisiin sekä muihin välineisiin. Paljon
käytettyjä karttoja ovat esimerkiksi vanhemmuuden ja parisuhteen roolikartat,
verkostokartta ja sukupuut. Korteista Lehtinen mainitsee nallekortit, vahvuuskortit
sekä elämän tärkeät asiat -kortit. Käytettyjä tilannekohtaisia lomakkeita, liittyen
asiakaskohteen mukaisesti odotusajan ja vanhemmuuden käsittelyyn, ovat esimerkiksi vanhemmuuden- ja parisuhteen jatkolauselomakkeet. (Lehtinen 2009,
21.)

5.3 Lähtötilanne ja palapelin luonnosteluvaiheet

Lasten hyvinvointia kartoitetaan yhteiskunnassa usean eri toimijan taholta, sillä
lapsuus on sekä yksilö- että yhteisötasolla merkittävä ja vaikuttava osa yhteiskuntaa ja elämää. Lähdimme alun perin tuottamaan lapsen osallisuutta edistävää
tuotetta neuvolatyöhön. Ajatus oli kehittää palapeli, jota terveydenhoitaja voisi
käyttää joko yksin lapsen kanssa tai vanhempien ollessa mukana seuraamassa
lapsen ja terveydenhoitajan käymää keskustelua palapelin kuvien pohjalta. Halusimme tuoda lapsen äänen kuuluviin esimerkiksi 4−vuotistarkastuksessa käytävään hyvinvointikeskusteluun, jossa perinteisesti vanhempia haastattelemalla
käydään aikuislähtöisesti lapsen hyvinvointia läpi.

Teimme alustavaa työtä sisällön ja teoriataustoituksen kanssa puolisen vuotta,
ennen kuin löysimme itsellemme sopivan yhteistyökumppanin. Haastattelimme
sähköpostitse kahta osallisuuden ja varhaiskasvatuksen tutkijaa. Heiltä saimme
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asiantuntijavinkkejä ja –tietoa sekä osallisuuteen että dialogiseen vuorovaikutukseen liittyen ja samalla myös palapelin sisällön kehittelyyn ja rajaukseen.

Palapelin ensimmäinen kuvitusversio oli perinteisempi palapeli, jossa paloista
muodostui yksi kokonainen kuva. Kuvassa oli tilanne lastenhuoneesta, ja aina
tietyn palan kohdalla oli tiettyyn teemaan sopiva henkilö, leikkikalu tai toiminta.
Koska palapelissä käsitellään niin laajoja hyvinvoinnin osa-alueita, saimme useammalta yhteistyötaholta kysymystä ja toivetta siitä, voisiko paloja käsitellä lasten
kanssa yksitellen tai vain muutaman kerrallaan, jolloin ensimmäinen kuvitusidea
ei enää tuntunut toimivalta ratkaisulta. Varhaiskasvattajat, joiden kanssa pohdimme palapelin sisältöä, ehdottivat sen soveltamista myös ryhmätyövälineeksi.
Ehdotus uudenlaisesta kuvitusideasta tuli opintovalmentajaltamme. Häneltä
saimme idean työstää kuvituksen kerrostalomaiseksi huoneistoksi, jossa jokainen huone on oma palansa ja huoneen tilanteet, tunnelmat ja henkilöhahmot kuvastavat eri tavoin valittuja hyvinvoinnin teemoja.

Koska Terveyden ja hyvinvointi laitoksen tutkijat olivat liian kiireisiä osallistuakseen palapelin kehittämiseen muutoin kuin yhdellä sähköpostilla, päätimme hakea yhteistyökumppania joko neuvolan, varhaiskasvatuksen tai perhetyön kentältä. Haukiputaan neuvolassa muutama terveydenhoitaja oli kiinnostunut palapelistä ja sen mahdollisesta testaamisestakin, mutta päädyimme lupakysymysten
helpottamiseksi kysymään yhteistyökumppania päiväkodeista. Kesäloman kynnyksellä seitsemästä päiväkodista yksi vastasi yhteistyökyselyymme ja saimme
yhteistyökumppaniksi Oulun kristillisen Toivo-päiväkodin.

Ensimmäiselle palautekierrokselle saimme valmiiksi kuvitusten mustavalkoiset
piirrokset ja luonnoskysymykset joka osa-alueeseen. Luonnoskysymyksiä pohdimme ja testailimme Saaran 4-vuotiaan tytön kanssa, jotta niistä saatiin luontevia ja lapsen ikätasolle sopivia. Seuraavaan vaiheeseen, eli palapelin testaustuokioon valmistuivat ensimmäiset värilliset ja viimeistellyt kuvitukset kahdesta
palapelin osista, tunnetaidot ja perhe. Kuvitukset toteutettiin ensin käsin piirtämällä ja tussaamalla, ja skannaamisen jälkeen Photoshopilla viimeistelemällä ja
värittämällä. Käytännön syistä päädyimme tuottamaan palapelin neliskulmaisina
kuvina, ilman perinteisiä palapelin väkäsiä. Näin kuvia pystyy taloudellisesti ja
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sujuvasti lähettämään, tulostamaan ja laminoimaan niin kotitalouksiin kuin ammattikäyttöönkin. Tehdasvalmisteinen palapeli haluamassamme koossa olisi tullut maksamaan reilusti yli satasen kappaleelta. Emme kokeneet palapelin kokoamisominaisuutta arvokkaammaksi ominaisuudeksi kuin sen helppoa levittämismahdollisuutta ja edullista hinta-laatu –suhdetta.

5.4 Ensimmäinen palautekierros

Tapasimme kristillisen Toivo-päiväkodin johtajan ensimmäisen kerran elokuussa
2018 jolloin täytimme myös yhteistyösopimuksen. Esittelimme tuolloin hyvinvointipalapelimme idean ja siihen asti kehitetyn protoversion. Saimme kannustavaa
palautetta tuotoksemme jatkokehittämiseen. Sovimme seuraavan tapaamisen
syyskuulle 2018, jolloin esittelimme kaikki palapelin osa-alueiden hahmotukset
alustavineen tukikysymyksineen myös päiväkodissa pitkään työskenneelle lastentarhanopettajalle. Olimme erittäin tyytyväisiä rakentavasta palautteesta ja kehitysideoista.

Varhaiskasvatuksen ammattilaiset ehdottivat, että nostaisimme arvot omaksi kokonaisuudekseen hyvinvointipalapelissä. Päädyimme palautteen pohjalta yhdistämään vanhempien parisuhdetta koskevan-osion ja perhe-osion keskenään ja
erottamaan arvot omaksi palakseen. Saimme varhaiskasvattajilta myös keskustelun tukikysymyksiin lapsilähtöisiä vinkkejä. Lastentarhanopettaja totesi palapelin olevan työvälineenä monikäyttöinen. Hän arveli sen toimivan eri konteksteissa
esimerkiksi perhetyön kotikäynneillä ja toisaalta päiväkodissa yksilö- ja ryhmätyöskentelyssä.

Kehitimme palapelin alun perin yksilötyöskentelyyn, mutta matkan varrella
olemme muokanneet sen sopivaksi myös ryhmätyöskentelyyn. Lastentarhanopettajan yksi ehdotus ryhmätyöskentelystä palapelin parissa oli jakaa palapelin
osat ryhmän lapsille kehottaen heitä tutkiskelemaan kuvia ensin itsenäisesti. Sen
jälkeen kukin lapsi saisi itse sanoittaa, mitä kuvassa tapahtuu, ja mikä kuvassa
on kivaa ja mikä taas ei. Toinen idea oli palapelin tuottaminen yhtenäiseksi julisteeksi päiväkodin seinälle, sillä se tukisi lapsen valmiuksia keskustella jo valmiiksi
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tutusta kuvasta. Lastentarhanopettaja näki myös palapelin toiminnallisten osioiden tukevan lapsen osallisuutta, keskittymistä ja oppimista. Legojen käytön lisäksi hän ehdotti ottamaan huomioon myös muita lapsen arkiympäristössä esiintyviä mahdollisuuksia, kuten barbie-nuket ja draamatyöskentelyn.

Ohjevihkon yleisohjeistuksessa ammattilaiset suosittelivat korostamaan asiakaslähtöisyyttä, tilannekohtaisuutta ja sensitiivisyyttä työvälineen käytössä. Lastentarhanopettaja ehdotti, että tukikysymykset erotettaisiin ohjevihkoon varhaiskasvatukselle ja perhetyölle erikseen esimerkiksi värikoodien avulla. Päiväkotimaailmassa perheen tukeminen on enemmän yksittäisen perheenjäsenen hyvinvoinnin tukemista kuin muusta perhetyöstä tuttua tehostettua perheen ongelmalähtöistä tukemista. Päiväkotikontekstissa lapsiryhmätyöskentelyssä keskustelun
täytyy pysyä yleisemmällä tasolla ja syvällisiin avauksiin yksittäisten perheiden
ongelmista ei voida lähteä.

5.5 Palapelin testaustuokio

Koska tuotamme materiaalia leikki-ikäisten lasten käyttöön, on perusteltua kuulla
heidän näkemyksensä palapelistä jo alkukartoitusvaiheessa. Toteutimme ryhmäkokeilun Toivo-päiväkodin lapsiryhmässä. Ennen testaustuokiota tiedotimme
vanhempia kotia menevällä kirjeellä, jossa pyysimme huoltajilta suostumukset
lapsensa osallistumiselle tuokioon. Kahden palapeli-osan testaustuokio kesti
noin 35 min.

Toteutus muuttui alkuperäisestä suunnitelmasta siten, että vedimme yhden palapeli-osan ohjauksen opinnäytetyöpareina vuorotellen, lastentarhaopettajan ollessa tuokiossa koko ajan osallisena. Ryhmä muodostui neljästä esikouluikäisestä ja yhdestä viiden vuoden ikäisestä lapsesta. Ryhmän koko osoittautui ihanteelliseksi. Tuokioon valikoituivat tunnetaidot ja perhe-palapelinosat. Testaus
osoitti palapelin visuaalisen ilmeen olevan erityisen kiinnostava lasten mielenkiinnon ja tarkkaavaisuuden ylläpitämiseksi. Lapset tutkivat aktiivisesti kuvaa ja sanoittivat havaintojaan sekä itsenäisesti, että vastaamalla ohjaajan esittämiin ky-
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symyksiin. Ryhmän hillitty koko edesauttoi lapsen kuulluksi tulemista ja osallisuutta. Keskustelu eteni sujuvasti ja lapsilähtöisesti. Vaikka osiot oli selkeästi rajattu kahta tiettyä hyvinvointiosa-aluetta käsitteleväksi, toivat lapset dialogiin paljon laajemmin hyvinvointiin liittyviä omia ajatuksiaan ja näkemyksiään.

Dialogin etenemiseen vaikuttivat pitkälti lasten esille tuomat havainnot kuvista.
Ohjaajana oli tärkeä keskittyä lasten kommentteihin, kiinnittämättä liikaa huomiota valmiisiin ohjevihkon kysymyksiin. Mielestämme onnistuimme hyvin edistämään lasten osallisuutta niin, että puheenaiheet valikoituivat heidän omasta
kiinnostuksesta hyvinvoinnin osa-alueeseen liittyväksi. Vilkan (2006, 37) mukaan
havainnointi ei ole vain asioiden ja ilmiöiden näkemistä, vaan myös tietoista tarkkailua. Lapset olivat koko tuokion aikana aktiivisia ja keskittymisen meinatessa
herpaantua ohjaajan ohjeistama taukojumppa venyttely ja tuokion siirtyminen toiminnalliseen osioon viritti heidän vireystasonsa uudelleen.

Tunnetaidot-pala

Lapset nimesivät aktiivisesti erilaisia tunteita ja olotiloja kuvasta (KUVIO 2.). Ohjaajan pyytäessä näyttämään, kuka kuvan hahmoista lapsi itse olisi, jokainen valitsi mielellään itseään eniten muistuttavan hahmon kuvasta. Yksi lapsista totesi
pelkäävänsä hämähäkkejä, joten hän valitsi tikapuilla seisovan säikähtäneen
hahmon. Kuvan värikkyys ja elävyys auttoi lapsia sanoittamaan omia pelkojaan
ja tunnetilojaan.

Lapset kertoivat myös sujuvasti kuka heitä lohduttaa ja miten, kun he pelkäävät
tai ovat surullisia. Lohdutuskeinoista halaaminen ja syliin ottaminen tulivat esille
useammalta lapselta. Yksi lapsista totesi pelaamisen lohduttavan, jolloin keskustelu ajautui jonkin verran myös mediakasvatuksen puolelle. Lasten fyysisessä
olemuksessa alkoi ilmetä levottomuutta noin 10 minuutin kuluttua tuokion aloittamisesta.
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KUVIO 2. Tunnetaidot-pala

Toiminnallisessa osiossa tunteiden näytteleminen osoittautui yksilösuorituksena
haastavaksi. Yhdessä tunteiden esittäminen onnistui paremmin, ohjaajan heittäytyessä itse tilanteeseen mukaan.

Perhe-pala

Lapset keskittyivät kuvan nähdessään pohtimaan, ketä kuvassa olevat henkilöt
olivat (KUVIO 3.). Isä (tai pappa) istui kirja sylissään lukemassa, ja vanhin kuvan
tytöistä nimettiin yhteistuumin perheen äidiksi. Mietimme hetken yhdessä, mitä
kuvassa oleva perhe mahtoi yleensä tehdä kotona ollessaan. Lukemisen lisäksi
lapset ehdottivat perheen harrastuksiksi veneilyä, retkeilyä ja pelaamista.

Kun ohjaaja kysyi, mitä ryhmässä olevat lapset itse tykkäävät tehdä perheensä
kanssa, keskustelu ajautui joksikin aikaa digipelaamisen maailmaan. Erityisesti
ryhmän pojat kertoivat innoissaan, millaisia pelejä he tykkäävät kotona ollessa
pelata. Pienellä kalastelulla lapset kertoivat pitävänsä leikkimisestä kotona, ja
perheen kanssa ulkona olemisesta
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KUVIO 3. Perhe-pala

Perhekuvasta oli osalle hieman haasteellisempaa valita henkilö, johon he itse samaistuivat. Yksi lapsista totesi olevansa rooliperheen sivulla oleva tylsistynyt
hahmo. Lapsen mielestä kotona on aina tylsää. Toiminnallisessa osiossa lapset
nimesivät rohkeasti legohahmojen roolit perheessä ja he keksivät nopeasti, mitä
legoperhe tekisi yhdessä. Yksilö-tuokiossa olisi ollut hedelmällistä lähteä syvällisempään keskusteluun aiheesta. Lastentarhanopettaja totesi havaintojen olleen
hänelle kasvattajana merkityksellisiä ja arvokkaita.
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OPINNÄYTETYÖN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS

Ihmistieteisiin luettavien tutkimusalojen eettisiin periaatteisiin kuuluu itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, vahingoittamisen välttäminen sekä yksityisyyden
ja tietosuojan huomioiminen. (Kuula 2011, 231). Toiminnallinen opinnäytetyömme ei ollut tutkimus painotteinen, mutta kehittämistyöhömme liittyi oleellisesti lasten havainnointi hyvinvointipalapelin testaustuokiossa ja havaintojen
hyödyntäminen tuotteen kehittämisessä.

Osana varhaiskasvatustyön normaalitoimintaa toteutetussa havainnoinnissa,
jonka yhteydessä ei tallenneta tunnistetietoja, ei tarvitse pyytää huoltajilta erikseen lupaa lasten tutkimukseen osallistumiselle, mikäli toimintayksikön johtaja
arvioi tutkimuksen tuottavan instituutiolle hyödyllistä tietoa. Lapselta itseltä tulee
silti saada oma suostumus tutkimukseen osallistumisesta.(Lagström, Pösö, Rautanen & Vehkalahti 2010, 40, 57; Kuula 2011, 233.) Ennen palapelin kokeilua
päiväkodissa näimme varmuuden vuoksi tarpeelliseksi tiedottaa huoltajia koteihin
lähetettävällä kirjeellä tuotoksemme testauspäivästä päiväkodin ryhmässä. Kirjeessä pyysimme vanhemmilta suostumusluvan heidän lapsensa osallistumiselle
palapelin kokeiluun. Testaustuokion alussa myös lapsilta kysyttiin halukkuutta
auttaa selvittämään hyvinvointipalapelin käyttökelpoisuutta, mikä jäi jälkikäteen
pohdittuamme liian vähälle huomiolle. Emme voi varmaksi todeta lasten ymmärtäneen osallistuvansa työvälineen kehittämiseen. Annoimme lapsille tilaa olla
osallistumatta halutessaan käytäviin keskusteluihin ja toiminnallisiin osioihin kunnioittaen näin heidän itsemääräämisoikeuttaan.

Testaustuokion havainnoinnin yhteydessä emme kirjanneet lasten henkilötietoja,
kuten nimiä ja osoitteita ylös. Vanhempien allekirjoittamat lupalaput jäivät päiväkodin henkilökunnan tallennettavaksi. Aikuisen ja lapsen välistä valta asetelmaa
pyrimme pienentämään ryhmähaastattelun menetelmää hyödyntäen, jolloin lapset ovat rennompia ja pääsevät enemmistönä paremmin esille (Lagström ym.
2010, 37). Testaustuokio toteutettiin viisihenkisen lapsiryhmän kanssa, mikä
osoittautui ihanteelliseksi ryhmäkooksi. Lapsia oli enemmän kuin aikuisia, mutta
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tarpeeksi vähän, jotta jokainen heistä pääsi ääneen ja dialogi ohjaajan ja lasten
välillä oli mahdollinen.

Opinnäytetyöllä osoitetaan kykyä käytännöllisen ammattitaidon ja teoreettisen
tiedon yhdistämiseen siten, että tiedosta on hyötyä työyhteisötaholle ja alan ammattilaisille (Vilkka ym. 2003, 159). Olemme kehittäneet tuotteen sisältöä ja ulkoasua yhteistyössä Toivo-päiväkodin henkilökunnan kanssa avoimesti reflektoiden ja niin edistäen luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä. Opinnäytetyömme teoriaviitekehys on eettisesti kestävällä pohjalla. Olemme käyttäneet pitkälti 2000-luvun
lähteitä sekä todentaneet luotettavuuden useista lähteistä. Hyvinvointipalapelin
sisältö pohjautuu raportin teoriaviitekehykseen. Lisäksi olemme pyytäneet asiantuntijoilta pitkin opinnäytetyöprosessiamme palautetta tuotoksemme kehittämisestä ja sisällöstä sekä relevanteista teorialähteistä. Hyvinvointipalapeli on suunniteltu sellaiseen muotoon, että se pystytään mahdollisimman ekologisesti ja taloudellisesti jalkauttamaan varhaiskasvatuksen ja perhetyön käyttöön. A4- ja A3kokoiset tiedostot on helppo lähettää, tulostaa ja laminoida pitkäikäiseen ja lasten
käsittelyä kestävään käyttöön.
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TUOTE

Opinnäytetyön tuloksena on lasta osallistava visuaalinen ja toiminnallinen tuote,
eli hyvinvointipalapeli. Lisäksi tuotamme ohjevihkosen palapelin johdonmukaiseen käyttöön. Palapelin primäärinä tavoitteena on lapsen kuuleminen ja osallistaminen perheen ja lapsen hyvinvointia kartoittavaan keskusteluun. Siihen pyritään aikuislähtöisten lomakkeiden ja kirjallisten tuotosten sijaan palapelin ja dialogisen vuorovaikutuksen avulla. Palapeli selkiyttää hyvinvoinnin eri osa-alueita
ja niistä koostuvaa kokonaisuutta sekä lapselle että aikuiselle.

Mahdollista on myös se, ettei palapeli vastaa osallistamisen tavoitteita, mikäli
lapsi ei kiinnostu palapelin teosta ja katselemisesta tai hän jättää vastaamatta
sen eri teemoja koskeviin kysymyksiin. Tämän vuoksi olennaisimpia kehittämisen
osa-alueita palapelissä olivat visuaalisen ilmeen kiinnostavuus ja leikki-ikäisen
lapsen ikätason mukaiset kysymykset.

7.1 Hyvinvointipalapelin sisältö

Palapelistä muodostuu iso nukkekotimainen kerrostalo, jonka kukin neljä kerrosta
on värikoodattu omalla värillä. Kussakin kahdessatoista A3-kokoisessa talon
huoneessa avautuu yhtä hyvinvoinnin osa-aluetta käsittelevä tilanne. Tarkoituksena on visuaalisten kimmokkeiden kautta edetä lapsen ja perheen hyvinvointia
koskeviin kysymyksiin. Kuhunkin palaseen on valmiina noin neljä esimerkkikysymystä riippuen aihealueesta. Kysymyksiä voi esittää enemmän tai vähemmän ja
eri tavoin myös sen mukaan, kuinka kattavasti lapsi sanallistaa ajatuksiaan, kokemuksiaan ja tunteitaan kuvien pohjalta.

Palapelin teemat jakaantuvat kahteentoista hyvinvoinnin osa-alueeseen:
1. Perhe
2. Elämäntavat ja terveys
3. Arvot
4. Kasvatus
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5. Perheen tukiverkosto
6. Tunnetaidot
7. Osallisuus
8. Turvallisuus
9. Sosiaaliset taidot
10. Mediakasvatus
11. Luovuus ja leikki
12. Unelmat

Vaikeita aiheita pyritään käsittelemään lelujen ja eläinhahmojen kautta, jotta ne
etääntyvät helpommin käsiteltäviksi. Teemoihin yhdistetään palapelin lisäksi
myös muita toiminnallisia elementtejä, kuten palikoiden pinoamista ja piirtämistä.
Jos palapelin kokoamiseen haluaa yhdistää toiminnallisen osion, kannattaa mukaan varata myös kasa legohahmoja, legotalon seinät ja alusta, ipad, piirustusvälineet ja kirjainpalikat.

Leena Turjan ja Marja-Leena Laakson (2011) toteuttamissa Tarinataikurituokioissa päiväkotiryhmät pääsivät kertomaan arjen vuorovaikutustilanteista ja niihin
liittyvistä ristiriitatilanteista omaehtoisesti kuvakorttien, leikin ja roolihahmojen
kautta. Lapset saivat itse määrittää, keitä arkensa henkilöitä he esittivät nukeilla,
ja he myös päättivät, saiko aikuinen osallistua leikkiin ja missä roolissa. Erityisesti
toiminnalliset roolinvaihto-osiot vaikuttivat voimauttavan lapsia ja auttavan heitä
kertomaan kokemuksistaan ja näkemyksistään vuorovaikutustilanteista. Tarinankerronta kuvallisten vuorovaikutuskorttien avulla oli sen sijaan haastavaa suurimmalle osalle lapsista. (Turja & Laakso 2011.) Pelkkä visuaalinen elementti ei siis
välttämättä ole optimaalinen varhaiskasvatuksen työkalu, minkä vuoksi haluamme sisällyttää ohjekirjaan myös toiminnallisen osion kuhunkin palapelin teemaan liittyen.

7.2 Palapelin ohjevihko

Tuotamme palapelin käytön tueksi kirjallisen ohjeen, joka korostaa dialogisuutta
ja voimavaralähtöisyyttä. Kehitämme hyvinvointipalapelin nimenomaan leikki-
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ikäisten lasten vuorovaikutuksen tueksi, sillä vaikka 3-6 vuotiaat osaavat jo puhua, perinteinen keskustelu ei yleensä luonnistu heiltä kovin pitkäjänteisesti ilman
toiminnallista tai visuaalista elementtiä. Kuva on universaali kieli ja konkreettinen
väline, jonka avulla keskustelua voidaan käydä. Se sopii vuorovaikutusvälineeksi
erityisesti silloin, kun yksilön verbaalinen kyky on syystä tai toisesta heikko.
(Vilén, Leppämäki & Ekström 2002, 305.)

Palapelin ohjevihko sisältää selkeän ohjeistuksen palapelin käyttöön, sekä mallikysymykset kuhunkin teemaan liittyen. Ohjevihkossa luetellaan kussakin osiossa
muutama kyseiseen hyvinvoinnin teemaan liittyvä asia, jota kannattaa havainnoida keskustelun ja leikin aikana. Esimerkiksi sosiaaliset taidot-osiossa huomioitavia seikkoja voivat olla yksinäisyys, kiusaaminen, syrjiminen, esikuvat, anteeksipyytäminen ja -antaminen, riidat sovinnon tekeminen ja kaveritaidot. Teemojen toiminnallinen osuus esitellään sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyyn soveltuvana jokaisen kuvan kohdalla.
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PALAUTE

Olemme saaneet prosessin alusta saakka paljon myönteistä, kiinnostunutta ja
innostavaa palautetta sekä varhaiskasvatuksen että neuvolan työntekijöiltä ja
useilta tutkijoilta. Terveyden - ja hyvinvointi laitoksen Lapset, nuoret ja perheet yksikön tutkijat ilmaisivat kiinnostuksensa valmiin palapelin näkemiseen, ja lasten
osallisuutta paljon tutkinut varhaiskasvatustieteen lehtori kannusti ja antoi arvokasta ja tutkimuksiin perustuvaa asiantuntija-apuaan palapelin suunnitteluvaiheessa. Myös palapelin luonnoksia nähneet lapset ovat tutkineet innoissaan kuvituksen huoneita ja tapahtumia.

Kristillisen Toivo-päiväkodin johtaja ja lastentarhanopettaja ovat antaneet korvaamatonta ja kenttätyöhön perustuvaa palautetta palapelimme sisällöstä sen eri
vaiheissa. Lastentarhanopettaja totesi testaustuokion jälkeen palapelin olevan
monikäyttöinen ja arvokas työkalu lasten kanssa keskusteluun ja dialogin käymiseen. Jo lyhyt työskentelyhetki, vieläpä lapsille vieraiden ohjaajien kanssa, auttoi
lapsia kertomaan tärkeitä ja merkityksellisiä asioita heidän omasta hyvinvoinnistaan. Varhaiskasvattajat näkivät tuotteen pedagogisena työvälineenä hyödylliseksi ja inspiroivaksi. Ammattilaisten mukaan hyvinvointipalapelin osa-alueita
voi hyvin linkittää varhaiskasvatussuunnitelman eri osa-alueisiin kuten esimerkiksi turvallisuuskasvatukseen, tunne elämän taitoihin ja taidekasvatukseen.

Palapelin visuaalisesta ilmeestä olemme saaneet usealta taholta kiittävää ja innostunutta palautetta. Varhaiskasvattajat eri päiväkodeista ovat ihastelleet kuvituksen eloisuutta ja lapsia kiinnostavia pieniä yksityiskohtia kuvissa. Toivo-päiväkodin lastentarhanopettaja totesi myös erityislasten hyötyvän palapelin visuaalisesta virikkeellisyydestä, innostumalla kuvien yksityiskohdista ja pystyen näin
kääntämään impulsiivisuuden voimavaraksi ja vahvuudeksi. Lapset eivät suoranaisesti kommentoineet palapelin ulkoasua, mutta se kiinnostus, jolla he kuviin
jaksoivat keskittyä, antoi arvokkaan palautteen meille tekijöille.
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POHDINTA

Terveyden ja hyvinvointi laitoksen sivustolta selviää, että perhe- ja neuvolatyön
tukena käytetään tällä hetkellä paljolti aikuisille suunnattuja lomakkeita ja kyselyitä. Myös tämänhetkiset roolikartat istuvat aikuisen käteen paremmin kuin lapsen, niiden kirjallisen ulkoasun vuoksi. Yhteiskunta panostaa tällä hetkellä vahvasti osallisuuden ja lapsilähtöisyyden tukemiseen esimerkiksi varhaiskasvatuksessa. Myös voimavarakeskeisyyttä ja sen vaikuttavuutta korostetaan aiempaa
enemmän sosiaalialoilla. Varhaiskasvatuksen ja perhetyön suunta on sama, joten tilausta on varmasti uusille voimavarakeskeisille, osallistaville ja lasten
kanssa työskentelyyn sopiville menetelmille. Lapsen oikeus osallisuuteen on turvattu vahvasti myös perustuslaissa, joka korostaa osallisuuden läpäisyperiaatetta
kaikessa viranomaistoiminnassa.

Opinnäytetyöllemme oli tilausta niin lainsäädännön kuin varhaiskasvatuksen ja
Terveys ja hyvinvointilaitoksenkin taholta. Tällä hetkellä esimerkiksi Suomen Mielenterveysseuran tuottama Varhaiskasvatuksen mielenterveyden käsi ja Painokas-projektin (2006-2008) tuottama Puheeksi ottamisen työkalupakki toimivat oivallisina esimerkkeinä selkeästä ja lapsille suunnatusta hyvinvointi-informaatiosta. Hyvinvointipalapelistä tuli luonnollisesti osittain saman sisältöinen molempien kanssa, mutta lisäelementtinä palapeli vahvisti toiminnallista lähestymistä
tärkeisiin teemoihin ja painottui selkeämmin yleensä vähälle huomiolle jääviin hyvinvoinnin osa-alueisiin.

Koska leikki-ikäiset lapset jaksoivat testituokiossa suunnata huomionsa ja kiinnostuksensa kauemmin palapeliin ja siihen liittyviin kysymyksiin kuin perinteiseen
keskusteluun, kehittämistyömme on saavuttanut yhden päätavoitteensa. Jos joku
lapsi tai perhe lisäksi innostuu käsittelemään hyvinvointiaan omaehtoisesti vielä
ohjaustuokion jälkeenkin, voimme olla tyytyväisiä opinnäytetyömme tulokseen.
Toivomme myös, että uusi työkalu ja ohjausmenetelmä auttavat varhaiskasvattajia ja muita kasvattajia näkemään ja ymmärtämään lapsen kokemusmaailmaa
ja hyvinvointia eri näkökulmasta kuin aiemmin. Hienoa olisi, jos lapset saisivat
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palapelin tarkastelusta ja siitä käydyistä keskusteluista työkaluja ja avaimia oman
itsensä ymmärtämiseen ja ympäröivän maailman hahmottamiseen.

Hyvinvointipalapelin kehittäminen digipeliksi voisi olla seuraava askel tuotoksemme kehittämisessä. Digipelissä toiminnallisuus voisi tapahtua lapsen luoman
oman hahmon kautta, ja osallisuus pelimaailman valintojen kautta Käsittääksemme enenemissä määrin lapset pelaavat digimaailmassa niin hyöty- kuin viihdepelejä. Toisaalta perinteinen palapelituotos vahvistaa yhteisöllisyyttä ja kehittää sosiaalisia taitoja. Toisena hyvinvointipalapelin kehittämisideana jätämme ohjaustuokion video-oppaan tuottamisen, jossa toteutettu tuokio olisi alusta loppuun
asti videoitu ja havainnollistaisi pelin optimaalisen annin.

Erittelemme SWOT-analyysin avulla sisäisiä vahvuuksiamme ja heikkouksiamme
työparina ja opinnäytetyön ulkoisia uhkia ja mahdollisuuksia. Tiimimme sisäiset
vahvuudet ovat sekä laajassa kokemuksessa lasten kanssa työskentelystä että
lapsille suunnatun kuvituksen vahvassa osaamisessa. Vaihdoimme myös tiiviisti
ajatuksia opinnäytetyön sisällöstä, mikä auttoi hahmottamaan opinnäytetyön kokonaisuutta ja rajausta yksintyöskentelyyn verrattuna huomattavasti. Sisäisiin
vahvuuksiin kuuluu myös tiimimme erinomainen oikolukutaito ja kirjallisen tuottamisen vaivattomuus.

Tiimityöskentelymme heikkoutena voidaan pitää molempien perfektionismia ja aiheen karkaamista käsistä. Yritimme pitää mielessä, että kyseessä on opinnäytetyö, eikä esimerkiksi väitöskirja. Omat haasteensa asetti myös molempien tiivis
opiskelutahti ja henkilökohtaisen perhe-elämän tuomat aikatauluhaasteet. Näihin
molempiin auttoi kuitenkin ajoissa ennakoiminen ja haasteiden olemassaolon tiedostaminen. Projektin sisäisiin heikkouksiin kuului myös hyvinvointipalapelin teemojen laajuus ja niiden rakentavan käsittelyn haasteet. Pieneen tilaan oli saatava
paljon tärkeää asiaa, eikä ollut helppoa luoda kysymyksiä, joiden avulla teemat
saadaan leikki-ikäisen lapsen tasoisesti kiinnostavasti käsiteltyä.

Ulkopuoliset mahdollisuudet ja uhat projektillemme olivat tiivistetysti seuraavat:
toiminnalliselle vuorovaikutusmenetelmälle on tilausta kentällä, mutta tuotoksen
täytyy olla yksiselitteisen selkeä niin ulkoasultaan kuin ohjeistukseltaankin, jotta
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se otetaan todella käyttöön. Olemme löytäneet rautaisia ammattilaisia, jotka ovat
olleet kiinnostuneita hyvinvointipalapelistä, joten meillä on ollut käytössämme asiantuntijatietoa ja verkostoja palapelin kehittämiseen. Myös kentällä ollaan kiinnostuneita palapelistä ja sen käyttömahdollisuuksista, mutta lopputuloksen onnistuminen ja selkeän ohjeistuksen luominen on erittäin tärkeää hyvinvointipalapelin jalkautumiselle. Suhtauduimme haasteeseen kiinnostunein mielin, sillä
vaikkei lopputulos täyttäisikään kaikkia odotuksia, opimme matkan varrella paljon
niin osallisuudesta, dialogisuudesta, pelillistämisestä ja voimavaraisesta työotteesta kuin toiminnallisista menetelmistäkin.
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LIITE 1 Tiedote vanhemmille

Hei
Opiskelemme sosionomi – diakoneiksi Oulun diakonia ammattikorkeakoulussa ja teemme opinnäytetyönä lasta osallistavan Hyvinvointipalapelin. Oulun kristillinen päiväkoti Toivo on työyhteisökumppanimme. Tarkoituksena on kokeilla Hyvinvointipalapelin toimivuutta
ma 29.10. lapsenne päiväkotiryhmässä. Tuokion toteuttaa päiväkodin lastentarhanopettaja. Havaintoja käsitellään eettisten periaatteiden ja asiakastietosuojan mukaisesti.

Lapseni ______________________________________
saa______, ei saa_____ osallistua palapelituokioon.

Oulussa__/__/2018

____________________________________
Allekirjoitus

Kiitokset vaivannäöstä
Saara Tuomela ja Katja Huusko-Ahlgrén
saara.tuomela@student.diak.fi
katja.huusko-ahlgren@student.diak.fi
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LIITE 2 Hyvinvointipalapeli
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LIITE 3 Ohjevihko

HYVINVOINTIPALAPELIN OHJEVIHKO

Hyvinvointipalapeliä voi käyttää virikkeenä lapsen ja perheen hyvinvointia käsittelevään keskusteluun. Ohjevihkon esimerkkikysymykset ja toimintaosiot ovat
vain suuntaa-antavia, eikä niitä kannata seurata liian orjallisesti. Tärkeintä on vapaa keskustelu ja vuorovaikutus lapsen ja aikuisen välillä. Palapelin käytössä ohjaajan kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että vuorovaikutus on lapsilähtöistä,
tilannekohtaista ja dialogista. Lapsen kuuntelemisessa olennaista on huomioida
kerronnan kokonaisvaltaisuus, kehollisuus ja monikanavaisuus. Lapset kertovat
hyvinvoinnistaan myös ilmein, elein, äänenpainoin, vetäytymällä, lähestymällä
sekä liikkuen ja leikkien.

Palapelistä muodostuu iso nukkekotimainen kerrostalo, jossa asuu neljä eläinperhettä kukin omassa kerroksessaan. Kussakin kahdessatoista A3-kokoisessa
talon huoneessa avautuu yhtä hyvinvoinnin osa-aluetta käsittelevä tilanne. Tarkoituksena on visuaalisten kimmokkeiden kautta edetä lapsen ja perheen hyvinvointia koskeviin kysymyksiin. Kuhunkin palaseen on noin neljä esimerkkikysymystä riippuen aihealueesta. Kysymyksiä voi esittää enemmän tai vähemmän
myös sen mukaan, kuinka kattavasti lapsi kuvia havainnoi ja ilmaisee niiden herättämiä ajatuksia, kokemuksia ja tunteita.

Palapeliä voi käyttää sekä yksilötyöskentelyyn että ryhmien kanssa. Yksilötyöskentelyssä on mahdollista koota ja käydä läpi kaikki palapelin palat noin tunnin
aikana. Ryhmätyöskentelyssä järkevintä on edetä yksi tai muutama teema kerrallaan vaikkapa viikon kuluessa tai esimerkiksi vuoden aikana päiväkodin teemakuukausia mukaillen. Kuhunkin teemaan on mahdollista yhdistää toiminnallisia elementtejä, kuten palikoiden pinoamista, draamatyöskentelyä tai piirtämistä.
Toiminnallisiin osioihin kannattaa varata erilaisia legohahmoja ja -alusta, ipad,
piirustusvälineet sekä kirjainpalikat.
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Yleiskysymyksenä kaikkiin kuviin:
•

Mitä tässä kuvassa näkyy?

•

Mikä tässä kuvassa on kivaa/ei ole kivaa?

•

Kuka sinä voisit olla tässä kuvassa? Miksi?

•

Mitä on voinut tapahtua ennen tätä tilannetta?

•

Mitä voisi tapahtua tämän tilanteen jälkeen?
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1. Perhe

Havainnoi seuraavia aihealueita vuorovaikutuksessa:
Perheenjäsenet, perhemuoto, lemmikit, perheen yhdessäolo (lukeminen, leipominen, musisointi, retket, ulkoilu), vanhempien parisuhde, ruokailut, tylsyys, siivoaminen, älypuhelimet.

•

Keitä tässä kuvassa on?

•

Mitä tuo perhe tykkää tehdä yhdessä?

•

Mitä sinä tykkäät tehdä perheen kanssa? (sisällä, ulkona)

•

Jos sinulla on joskus lapsia, mitä haluaisit tehdä heidän kanssaan?

Yksilötoiminta:

Anna legoja ja alusta, johon lapsi saa rakentaa oman
kotinsa. Lapsi valitsee legohahmoista kaikki perheenjäsenensä taloon (paljon legohahmoja, naisia, miehiä,
tyttöjä, poikia ja kissoja ja koiria.)

Ryhmätoiminta:

Anna 2-5 hengen ryhmille valmiiksi rakennetut legotalo-

alustat ja pussillinen legohahmoja. Ohjeista ryhmiä kokoamaan legohahmoista perhe taloonsa; Jokainen voi valita ainakin yhden perheenjäsenen joko summassa nostamalla tai valitsemalla. Lopputuokion ajan lapset voivat leikkiä perheillään.
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2. Elämäntavat ja terveys

Havainnoi seuraavia aihealueita vuorovaikutuksessa:
Liikunta, ruoka, lepo, päihteet, sairaudet, vammat, hygienia, peseytyminen, hampaiden hoito, aamu- ja iltarutiinit.

•

Onko tässä kuvassa ilta vai aamu? Nukuttaako niillä? (unirytmi)

•

Mitä tuo pöllö syö? (ruokatottumukset)

•

Voiko karkkeja syödä iltapalaksi?

•

Mistähän tuolle on tullut haava? (pulloelementti: päihteet?)

•

Mitähän sen pitäisi tehdä?

•

Millaista lääkärissä on? (terveys)

Yksilötoiminta:

Legoleikissä on tullut ilta, mitä iltatoimia perhe tekee?

Lapsi saa laittaa perheen nukkumaan minne haluaa.

Ryhmätoiminta:

Anna lapsille tehtäväksi pohtia viisi tärkeää iltatoimea

(oikea käsi) ja viisi asiaa, joita ei illalla kannata tehdä (vasen käsi).
Kun joku keksii iltatoimen, hän esittää sitä pantomiimina ja muut arvaavat, mistä iltatoimesta on kyse. Sama pohdintatehtävä voidaan
tehdä aamutoimien osalta.
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3. Arvot

Havainnoi seuraavia aihealueita vuorovaikutuksessa:
Toisten huomioiminen, auttaminen, kiusaaminen, epäoikeudenmukaisuus, itsehillintä ja kohtuullisuus, ihanteet, monikulttuurisuus, ympäristökysymykset, ekologisuus, elämän merkitys, kysymykset väärästä ja oikeasta, hengelliset ja eettiset pohdinnat; rehellisyys, anteeksipyytäminen ja -antaminen.

•

Mitähän asiaa tuolla lapsella on? (kuunnellaanko perheessä toisia)

•

Mitä tuo lapsi pitää kädessään? (maapallo-ilmapalloa) Miksi?

•

Millainen aikuinen sinä haluat isona olla?

•

Mikä sinusta on elämässä tärkeää? Mitä ilman et haluaisi elää?

Yksilö- ja ryhmätoiminta:

Piirretään yhdessä tähän kartongille, mitkä

asiat ovat meille tärkeitä. Laitetaan valmis posteri huoneen seinälle.
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4. Kasvatus
Havainnoi seuraavia aihealueita vuorovaikutuksessa:
Rajat, kurinpito, kehuminen, kiittäminen, kotityöt, totteleminen, keskusteluyhteys, seuraamukset, rangaistukset, palkinnot, riidat, auttaminen, kodin säännöt, hyvät tavat.

•

Ketä sinä tottelet? Miksi?

•

Mitä jos lapset eivät tottele? (seuraamukset tai suuttuminen ja kuritus?)

•

Missä asioissa pitää totella aikuisia?

•

Tuleeko kotona helposti riitoja? Mistä riidat tulee?

Yksilötoiminta: Leikkituokio legohahmoilla: Legolapsi on pahalla päällä ja potkaisee tuolin maahan. Leiki itse lapsilegolla ja anna lapselle mahdollisuus eläytyä aikuisen rooliin. Lopuksi legolapsi menee nallen viereen omaan sänkyyn rauhoittumaan. “Mikä sinulla auttaa rauhoittumaan?” (syli, oma rauha, ulkoilu)

Ryhmätoiminta: Liikennemerkkitehtävä - mitä asioita saa tehdä ja mitä ei. Käykää läpi seuraavat verbit: 1. Meluaminen, 2. Nauraminen, 3. Laula-
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minen, 4. Höpöttäminen, 5. Sotkeminen, 6. Kehuminen, 7. Itkeminen, 8. Suuttuminen. Lapset saavat pohtia ja merkitä paperiin liikennevalon värein, mitä asioita saa tehdä ja mitä ei. Tärkeämpää kuin
vastaukset, ovat lasten ajatukset siitä, miksi jokin asia on kiellettyä
ja ovatko he samaa mieltä siitä kuin aikuiset ovat.
Punainen: kiellettyä Keltainen: ehkä ei kannata Vihreä: saa tehdä
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5. Perheen tukiverkosto

Havainnoi seuraavia aihealueita vuorovaikutuksessa:
Isovanhemmat, varhaiskasvatus, sukulaiset, naapurit, ystävät, kummit, hoitajat,
varhaiskasvattajat, tärkeät aikuiset, suhtautuminen vieraisiin.

•

Ketäköhän tuolta tulee kylään? Nam, pullien kanssa.

•

Ovatko kaikki iloisia kun tulee vieraita?

•

Milloin tulee vieraita ja ketä ne voivat olla? (mummo/naapuri/suku)

•

Ketkä aikuiset saa hoitaa sinua?

•

Milloin hoitajia tarvitaan?

•

Millainen on hyvä lastenhoitaja?

Yksilötoiminta:

Lapsi laittaa talon lähelle ne aikuiset, jotka ovat hänelle

tärkeitä. Lasta voi pyytää nimeämään legohahmot.

Ryhmätoiminta:

Lapset saavat kertoa kukin vuorollaan itselleen tärkeän

ihmisen ja nostaa tätä symboloivan legohahmon pussista. Voidaan
käydä yksi tai useampi kierros. Legohahmoilla voidaan leikkiä lopputuokio.
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6. Tunnetaidot

Havainnoi seuraavia aihealueita vuorovaikutuksessa:
Tunteiden nimeäminen, pelot, jännityksen aiheet, häpeän aiheet, rauhoittumiskeinot (syli, halaus, oma rauha, ulkoilu, musiikki), turva-aikuinen, lohdutus, ilon
lähteet.

•

Miksiköhän tuo tyttö itkee? Mikähän sitä lohduttaisi?

•

Minkälainenhan mieli tuolla lapsella on?

•

Mikä auttaa silloin kun on vihainen?

•

Jos lasta itkettää, mitä vanhemmat silloin tekevät?

•

Mikä saa lapset iloiseksi?

Yksilö-/ryhmätoiminta: Draamatyöskentely. Asettukaa rinkiin/vastakkain ja esittäkää yhdessä elein, ilmein ja äänin (ilman puhetta) erilaisia tunteita.
Tunteita voi esittää myös vuorotellen, jolloin toiset voivat arvata,
mikä tunne on kyseessä (säikähtänyt, äkäinen, surullinen, iloinen,
häpeissään, ylpeä).
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7. Osallisuus

Havainnoi seuraavia aihealueita vuorovaikutuksessa:
Erilaiset toiveet ja tarpeet, ketä kuunnellaan, arvottomuuden tunne, suunnittelu,
päätöksenteko (vaatteet, iltasatu, välipala, istumapaikka vs. kotiinlähtöaika, matkakohde ym.), oma paikka perheessä ja varhaiskasvatuksessa.

•

Mitähän tuo perhe tekee? (suunnittelee viikon aikatauluja)

•

Haluaako ne kaikki tehdä samoja asioita?

•

Ketkä kotona päättää asioista?

•

Mitä asioita lapset saa itse päättää?

•

Mitä asioita lapset ei voi päättää?

Yksilötoiminta:

Jos sinä saisit kokonaan päättää, mitä tänään tehdään,

niin näytäpä näillä legoilla, mitä teidän perhe tekisi ja minne se menisi. Voit myös selittää.

Ryhmätoiminta: Nosta legoperhe pöydälle.

Tänään on nurinkurin päivä, ja

asioista päättävätkin aivan väärät henkilöt. Osoittakaa sitä (legohahmoa), joka perheestä saisi päättää milloin mennään nukkumaan.
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Entä kuka päättäisi, mikä iltasatu luetaan? (minne matkustetaan,
mikä unilelu valitaan, mitkä vaatteet puetaan.)
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8. Turvallisuus:

Havainnoi seuraavia aihealueita vuorovaikutuksessa:
Kodin ilmapiiri, varhaiskasvatuksen ilmapiiri, turvalliset aikuiset, pelottavat aikuiset, kysymykset kuolemasta, pohdinnat avioerosta, pelot ja painajaiset, rasismi,
seksuaalinen suuntaus, perheväkivalta, kiusaaminen, turvapaikka, turvalelu,
hengelliset ja henkiset kysymykset.

•

Oho millainen huone, onko siellä jotain pelottavaa?

•

Tarviiko kotona pelätä?

•

Mikä auttaa silloin, jos pelottaa?

•

Kenen luo voi mennä, jos pelkää?

•

Mikä on maailman turvallisin paikka?

Yksilö- ja ryhmätoiminta:

Draamatyöskentely. (Voit laittaa rauhallista

taustamusiikkia). Jos on paha mieli tai pelottaa, voi myös itse lohduttaa itseä. Halatkaa itseänne (kädet ristiin halausotteeseen). Ulkona
ollessa puita voi halata myös.

Yksilötoiminta: Nostakaa kädet ilmaan, sulkekaa silmät ja olkaa hetki puita,
jotka huojuvat tuulessa.
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Ryhmätoiminta:

Jaa lapset niin, että joka toinen on puu ja joka toinen

halaaja. Puut nostavat (ohjaaja mukaan lukien) kädet ilmaan ja ollaan hetki puita, jotka huojuvat tuulessa. Halaajat kiertävät puiden
lomassa ja halaavat jokaista puuta vuorotellen. Sitten vaihdetaan
vuoroja.
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9. Sosiaaliset taidot:

Havainnoi seuraavia aihealueita vuorovaikutuksessa:
Yksinäisyys, kiusaaminen, syrjiminen, roolimallit, anteeksipyytäminen ja –antaminen, sosiaaliset suhteet digimaailmassa, riidat sovinnon tekeminen ja kaveritaidot (määräily, jakaminen, vuoron odottaminen, sopiminen).

•

Onko tässä kuvassa kaikilla mukavaa?

•

Minkä niminen kaveri sinulla on?

•

Mitä tykkä(isi)t tehdä kaverin kanssa?

•

Mitä voi tehdä, jos tulee riitaa? (pyytää anteeksi tai halata)

•

Minkälaisen kaverin kanssa on mukava leikkiä?

•

Millainen kaveri sinä olet?

Yksilötoiminta:

Lapsi saa kirjoittaa (kirjain)palikoilla oman tai kaverin ni-

men. Voitte myös keksiä joka kirjaimesta yhden lapsen/ystävän luonteenpiirteen.

Ryhmätoiminta: Nosta kirjainpalikat pöydälle.

Lapset saavat va-

lita (kirjain)palikoista oman nimen ensimmäisen kirjaimen. Kirjaimista
kootaan yhdessä ryhmälle salainen intiaaninimi. Lausutaan se yhteen ääneen.
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10. Mediakasvatus

Havainnoi seuraavia aihealueita vuorovaikutuksessa:
Ruutuaika, lapsilukot, omat medialaitteet, aikuisten läsnäolo, roolimallit mediassa
ja median käytössä, tietoisuus digimaailman riskeistä, pelot ja tunteet videoihin
ja peleihin liittyen, oma älypuhelin ja sen sovellukset.

•

Mitä laitteita tässä huoneessa on (ipad/tietokone/televisio)?

•

Saako lapset käyttää niitä? Milloin?

•

Voiko videoita katsoa niin paljon kuin haluaa? Miksi (ei)?

•

Onko jotkut pelit/videot liian jännittäviä tai pelottavia? Miksi?

•

Onko pelaamisen/katsomisen lopettaminen helppoa/vaikeaa? Miksi?

•

Mistä tietää, ovatko videolla näkyvät asiat totta?

Yksilötoiminta:

Lapsi saa piirtää tabletille auringon ja värittää sen.

Ryhmätoiminta:

Piirrä tabletille ympyrä ja pyydä jokaista lasta vuorollaan
piirtämään siihen yhden terälehden. Lopuksi voitte värittää kukin oman terälehtenne.
(kuinka näppärästi lapset käyttävät tablettia?)
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11. Luovuus ja leikki

Havainnoi seuraavia aihealueita vuorovaikutuksessa:
Mielikuvitus, digitaaliviihde vs. perinteinen leikki, tylsyys, lempileikit, lempikirjat,
lempihahmot, käsillä tekeminen, lempimusiikki, tanssi, piirtäminen.

•

Missä tuo tyttö istuu? (pahvilaatikossa) Mitähän se leikkii?

•

Oletko sinä koskaan tehnyt pahvilaatikosta laivaa tai autoa?

•

Minkälaiset leikit ovat parhaita?

•

Kuka leikit keksii?

•

Milloin lapset voi leikkiä?

•

Leikitkö sinä joka päivä? (leikki on lasten työtä - aika mukavaa!)

Yksilö-/ryhmätoiminta: Lapset rakentavat palikoista mahdollisimman korkean
tornin. Yhdessä tai erikseen.
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12. Unelmat:

Havainnoi seuraavia aihealueita vuorovaikutuksessa:
Toiveet ja innostuksen kohteet, haluttomuus, masennus, roolimallit, unelma-ammatti, fantasiat, “jos voisit tehdä mitä vain, mitä tekisit?”

•

Onpa hienoja piirustuksia! Mitä niissä on?

•

Mitähän tuo poika suunnittelee? (retkeä, seikkailua, aarteenetsintää)

•

Mitä sinä haluaisit maailmassa nähdä?

•

Mitä sinä haluaisit isona tehdä? / Mikä sinusta voisi tulla isona? (mikä kiinnostaa: liikunta/käsityöt/tietokoneet/lukeminen)

Yksilö-/ryhmätoiminta:

Lapset piirtävät kuvan itsestään aikuisena
(“isona haluan olla...”)

