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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa lapsiperhetapah-
tuma. Tarkoituksena oli edistää lapsiperheiden hyvinvointia, lapsen ja aikuisen 
välistä vuorovaikutusta sekä kuvata osallistujien kokemuksia saadun suullisen ja 
kirjallisen palautteen perusteella. Tarkoituksena oli kehittää tapahtumaa saatujen 
palautteiden ja kokemusten pohjalta. Lapsiperhetapahtuman aiheena oli aistit ja 
vuorovaikutus. Tapahtumassa oli toimintapisteitä, joiden avulla lapset ja heille 
tärkeät aikuiset tekivät vuorovaikutukseen liittyviä tehtäviä eri aisteja käyttäen. 

Tapahtuman toteutusta varten lainattiin, ostettiin tai askarreltiin toimintarasteilla 
käytettävät välineet. Toimintapisteet pyrittiin valmistamaan mahdollisuuksien mu-
kaan edullisista ja helposti saatavilla olevista materiaaleista. Tarkoituksena oli 
antaa osallistujien käyttöön ideoita aisteja aktivoivien tehtävien toteuttamisesta. 
Tapahtuma toteutettiin joulukuussa 2017 yhteistyössä Nicehearts ry:n kanssa. 
Toteutuspaikkana oli Lappeenrannan Me-talo. 

Tietoa tapahtuman tueksi kerättiin Internet-lähteistä sekä kirjalähteistä. Tapahtu-
man toimintapisteiden teemana oli aistit ja vuorovaikutus, joten teoriapohja ais-
teista ja vuorovaikutuksesta olivat tapahtuman suunnittelun tukena. Hyvinvointi 
ja taloudellinen hyvinvointi valikoituivat työssä käsiteltäviksi, koska ne liittyivät ta-
pahtuman tarkoitukseen ja vastasivat Me-talon toiminnan arvoja. Me-talo edistää 
lähialueen asukkaiden hyvinvointia tarjoamalla yhteistä tekemistä ja ilmaisia har-
rastusmahdollisuuksia.  

Tapahtumasta annettiin hyvää palautetta. Palautteesta kävi ilmi, että tapahtuma-
pisteet koettiin sekä huoltajalle että lapselle mieleisiksi. Osallistujat kokivat pis-
teet innostaviksi ja palautteen mukaan niitä aiottiin toteuttaa itsenäisesti. Kehitys-
kohteiksi nousivat toimintapisteiden sisällön haastavuus ja käytännön toteutuk-
sen toimivuus. Työssä esiteltiin tapahtuman valmistaminen, toteuttaminen ja ke-
hitysehdotukset, joiden avulla tapahtuman voi toteuttaa uudelleen. 

 

Asiasanat: lapsiperheiden hyvinvointi, taloudellinen hyvinvointi, vuorovaikutus, 
aistit
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Abstract 
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The purpose of this thesis was to organize an event for families with children. The 
main themes of this thesis were well-being of families with children, senses and 
interaction between a child and a parent. The aim of the work is to promote the 
well-being of families with children and to describe their experiences of the event 
and develop the event further. 

The theory part of the thesis was based on well-being and interaction. Economic 
well-being was one of the main topics. The information was gathered from litera-
ture and Internet. The event was organized in the Me-talo of Lappeenranta. The 
purpose of Me-talo is to provide equal access to hobbies and diminish inequality. 
The event was built up on several tasks based on senses and interaction. Partici-
pants attended the tasks and gave feedback.  

The data for this thesis were collected with varied methods. The methods were 
suitable for both children and adults. According to given feedback the event was 
successful. In the future should be made a few changes, some of the tasks need 
to be improved by making them either easier or more challenging. 

Keywords: the well-being of families with children, economic well-being, interac-
tion, senses 
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1 Johdanto 

Opinnäytetyömme aiheena on lapsiperhetapahtuma, jonka keskiössä on lapsi-

perheiden hyvinvointi. Tapahtuman tarkoituksena on huoltajien ja lasten välisen 

vuorovaikutuksen edistäminen ja lapsiperheiden hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoi-

tuksenamme on tarjota hetki, jolloin saa testata aistiärsykkeitä ilman ympäristön 

muita häiriötekijöitä sekä tarjota yhteistä tekemistä huoltajille ja lapsille. Ku-

vaamme tarkasti tapahtuman sisällön sekä palautteen ja kokemuksen pohjalta 

syntyneet kehitysehdotukset. Tämän ansiosta kuka tahansa voi toteuttaa tapah-

tuman uudelleen tai ottaa käyttöönsä mieleisiä toimintapisteitä. 

Lapsiperheiden hyvinvointia tarkastellessa tulee huomioida, että siihen vaikutta-

vat monet eri tekijät. Suomen yhteiskunnassa tuetaan lapsiperheiden hyvinvoin-

tia verovaroin. Merkittäväksi lapsiperheiden tukijaksi on yhteiskunnan ohella 

noussut kolmas sektori, sillä se täydentää palvelujärjestelmää ja voi tarjota juuri 

asiakasryhmälleen kohdennettuja palveluja. Teemme opinnäytetyön yhteis-

työssä Lappeenrannan Me-talon kanssa, joka on avattu alkuvuodesta 2017. Me-

talojen toimintaa rahoittavan me-säätiön tavoitteena on vähentää lasten, nuorten 

ja perheiden syrjäytymistä ja eriarvoistumista Suomessa. (Me-säätiö 2017.) Toi-

minta on Lappeenrannan ja koko Suomen alueella vielä uutta, ja meitä kiinnostaa 

olla mukana luomassa toimintaa, jolla voidaan edistää lapsiperheiden hyvinvoin-

tia. Tapahtuma on osallistujille ilmainen, kuten kaikki toiminta Me-taloissa. Opin-

näytetyössämme on tarkoitus käyttää toiminnallisia menetelmiä, jotka painottuvat 

aistien käyttöön ja vuorovaikutukseen huoltajan ja lapsen välillä. 

Opinnäyteyön kirjallisessa osuudessa käsittelemme lapsiperheiden hyvinvointia 

erityisesti taloudellisesta näkökulmasta, vuorovaikutusta lapsen ja aikuisen välillä 

sekä aistien merkitystä vuorovaikutuksessa. Käsittelemme taloudellista hyvin-

vointia osana työtä, sillä sen lisäksi, että se on läsnä lapsiperheiden arjessa, sen 

vaikutukset näkyvät usein sosionomin työssä työkentästä riippumatta. Lapsiper-

heiden arjessa taloudellinen hyvinvointi vaikuttaa muun muassa harrastusmah-

dollisuuksiin ja siten koettuun hyvinvointiin. Koettuun hyvinvointiin vaikuttaa kes-

keisesti perheen sisäinen vuorovaikutus. Otamme aistit osaksi työtä, sillä ne ovat 

osa vuorovaikutustilannetta ja niitä voi käyttää monipuolisesti tapahtuman toimin-

tapisteillä. 
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2 Lapsiperheiden hyvinvointi  

Tilastokeskus luokittelee perheet lapsettomiin tai lasten kanssa asuviin avio- ja 

avopareihin, rekisteröityihin mies- ja naispareihin sekä yhden vanhemman per-

heisiin. Lapsiperhe käsitettä käytetään, kun perheessä on vähintään yksi alle 18-

vuotias lapsi. (Tilastokeskus 2016.) 

Hyvinvoinnin määrittely ei ole yksinkertaista, sillä se on moniulotteinen käsite. 

Moniulotteisuuden vuoksi pitää ottaa huomioon monia osa-alueita, joiden mittaa-

minen ei ole mahdollista yhdellä mittarilla. Hyvinvointi voidaan jakaa kolmeen 

osa-alueeseen: terveys, materialistinen hyvinvointi sekä koettu hyvinvointi. Kes-

kitymme materialistiseen sekä koettuun hyvinvointiin, koska ne liittyvät vahvasti 

sosionomin ydinosaamiseen. Materialistinen hyvinvointi sisältää elinolot ja toi-

meentulon. Elinoloissa keskeistä on asumisen muoto, jonka valintaan vaikuttaa 

tulojen määrä. Pienituloisilla asumismenojen kattamiseen voi mennä merkittävä 

osuus tuloista, jolloin vapaa-ajan kuluihin käytettävä osuus jää pieneksi. (THL 

2017.) 

Koettuun hyvinvointiin vaikuttavat kokijan mielikuva siitä, millainen elinolojen ja 

toimeentulon pitäisi olla, tai hyvän elämän ylipäätänsä. (Karvonen, Moisio & Vaa-

rama 2010.) Yhteiskunta, jossa eletään ja siellä oma sosioekonominen asema 

vaikuttavat keskeisesti perheiden koettuun hyvinvointiin. Sosioekonomisella ase-

malla tarkoitetaan työelämässä sijoittumisen, tulojen, omaisuuden sekä asumis-

tason muodostamaa kokonaisuutta. (THL 2017.) 

Huoltajan oma hyvinvointi on lähtökohta hyvinvoivalle perheelle. Lapsiperheen 

arki on usein hektistä ja siihen liittyy monenlaisia haasteita. Opiskelun tai uran 

yhdistäminen perheen kanssa vietettävään aikaan vaatii huoltajilta kykyä sovittaa 

arjen aikatauluja yhteen. Näiden lisäksi aikaa vievät päiväkodin ja koulun kanssa 

tehtävä yhteistyö, lasten harrastukset sekä huoltajien omasta hyvinvoinnista huo-

lehtiminen. Tämän vuoksi on tärkeää, että huoltaja kokee saavansa riittävästi ul-

kopuolista tukea. Ulkopuolista tukea voi tarjota kuka tahansa perheen sosiaali-

seen verkostoon kuuluva. Sen lisäksi tukea saa erilaisista palveluista ja tapahtu-

mista, joissa perheiden sisäistä vuorovaikutusta tuetaan, huoltajilla on mahdolli-

suus vertaistuelliseen toimintaan ja joissa on mahdollisuus muodostaa suhteita 
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muihin perheisiin. Huoltajan uupuminen on uhkana tilanteissa, joissa hän ei koe 

saavansa riittävästi tukea. (Suomen mielenterveysseura 2017; Lammi-Taskula & 

Karvonen 2014, 16; Kaikkonen & Hakulinen-Viitanen 2012, 52.) 

2.1 Taloudellisen tilanteen vaikutus perheiden hyvinvointiin 

Yksi hyvinvoinnin osatekijöistä on tulot, johon vaikuttaa koulutus. Haasteet tulo-

jen riittävyydessä heijastuvat myös muihin hyvinvoinnin osatekijöihin. Objektiivi-

nen tulojen tarkastelu ei vielä kerro, ovatko ne perheen kokemuksen mukaan riit-

tävät. Kokemus tulojen riittävyydestä on riippuvainen perheessä vallitsevista ku-

lutustottumuksista. (Kaikkonen & Hakulinen-Viitanen 2012, 48.) Elämme kulutus-

yhteiskunnassa, jossa kulutus on näkyvää esimerkiksi sosiaalisen median kana-

vissa. Näkyvyyden vuoksi muiden ja omien kulutustottumuksien vertaaminen voi 

tapahtua huomaamatta. Tämä vaikuttaa kokemukseen siitä, onko oma elintaso 

riittävä vallitsevassa ympäristössä. Jos oman elintason ei koe olevan riittävä, voi 

helposti kokea olevansa ulkopuolinen eikä yhteenkuuluvuuden tunnetta muiden 

kanssa synny. Näin ollen perustarpeiden täyttyminen on yhä enemmän sidok-

sissa taloudelliseen tilanteeseen. 

Maslown tarvehierarkian mukaan hyvinvointi koostuu perustarpeiden tyydyttämi-

sestä, joita ovat fysiologiset tarpeet, turvallisuuden tunne sekä sosiaaliset tar-

peet. Fysiologisiin tarpeisiin kuuluvat ravinto, juoma, lepo sekä seksuaalisuus. 

Turvallisuuden tunteeseen liittyy tunne oman sekä yhteiskunnan tilanteen vakau-

desta. Rakkaus ja yhteenkuuluvuuden tunne ovat sosiaalisia tarpeita. (McLeod 

2018.) 

Lapsiperheen taloudellinen tilanne vaikuttaa muun muassa harrastusmahdolli-

suuksiin perheessä. Lasten terveysseuranta –tutkimuksessa 2007-2008 (LATE) 

huomattiin selkeä yhteys äidin korkealla koulutustasolla lasten aktiiviseen osal-

listumiseen harrastustoimintaan. Lapsen osallistuminen harrastustoimintaan vai-

kuttaa positiivisesti lapsen kehitykseen, sillä se mahdollistaa kodin ulkopuolisia 

kokemuksia vertaistoiminnasta sekä sosiaalisten taitojen kehittymistä. (Kaikko-

nen & Hakulinen-Viitanen 2012, 48 & 55.) Hakovirran ja Rantalaihon (2012) mu-

kaan lapsiperheiden tuloerot vaikuttavat lapsen vapaa-ajan viettoon. Heikko ta-
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loudellinen tilanne perheessä voi johtaa ryhmän ulkopuolelle jäämiseen, kun lap-

sella ei ole mahdollisuutta osallistua maksulliseen harrastustoimintaan muiden 

ikätoveriensa kanssa. (Salmi, Lammi-Taskula & Sauli 2014.) 

2.2 Hyvinvoinnin tukeminen lapsiperheissä 

Suomessa lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen nähdään yhteiskunnan yhtei-

senä vastuuna ja sitä tuetaan perhepoliittisten tukitoimien avulla. Vahvoja perhe-

poliittisia ratkaisuja Suomessa on paljon, niihin lukeutuvat muun muassa erilaiset 

tulonsiirrot, perusterveydenhuolto, varhaiskasvatus sekä työjärjestelyt, joilla 

mahdollistetaan lapsen hoitaminen kotona. Nämä kaikki ratkaisut voidaan nähdä 

ennaltaehkäisevinä palveluina. Edellä mainittuja palveluita tuetaan verovaroin ja 

ne ovat tarjolla kaikille lapsiperheille. (STM 2013.) Yhteiskunnan varojen käyttä-

minen lasten hyvinvoinnin edistämiseen on sijoitus tulevaisuuteen, sillä ennalta-

ehkäisevät palvelut tulevat halvemmaksi järjestää, kuin korjaavat palvelut (Sipilä 

& Österbacka 2013, 44). Ennaltaehkäisevissä palveluissa pyritään ylläpitämään 

hyvinvointia sekä tunnistamaan ja ehkäisemään haasteita, jotka pitkittyessään 

saattavat aiheuttaa monitasoisia ongelmia, joiden korjaaminen on pitkäkestoista 

ja kallista (Rikoksentorjuntaneuvosto). Ennaltaehkäiseviin palveluihin kuuluvat 

esimerkiksi neuvolan vanhempainryhmät, perhekahvilat ja -kerhot sekä erilaiset 

kaikkien saavutettavissa olevat ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet (Kaikkonen & 

Hakulinen-Viitanen 2012, 52). 

Tällä hetkellä viidennes sosiaalipalveluista on järjestöjen tuottamaa (Kansalais-

yhteiskunta 2018). Kolmas sektori on noussut merkittäväksi lapsiperheiden tuki-

jaksi, sillä se täydentää palvelujärjestelmää ja voi tarjota kohderyhmälleen pa-

remmin kohdennettuja palveluja (Seppälä 2011, 27). Kolmas sektori pystyy rea-

goimaan muutoksiin ja asiakkaiden tarpeisiin nopeasti, sillä ne toimivat kansa-

laisten arjessa (THL 2018). Kuntien ja järjestöjen tekemä yhteistyö on merkittä-

vässä roolissa hyvinvointierojen tasoittamistyössä. Syrjäytymisvaarassa olevien 

etujen ajaminen ja heille tukitoimien tarjoaminen ovat keskeisiä järjestöjen tehtä-

viä. Järjestöjen tarjoamat tukitoimet ovat vertaistoiminnallisia ja perustuvat va-

paaehtoistyöhön. Näiden lisäksi ne tarjoavat tarvittaessa ammatillista apua. (THL 

2013.) 
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Läheiset ihmissuhteet, harrastusmahdollisuudet ja kokemus omasta pärjäämi-

sestä ovat merkittäviä suojaavia tekijöitä, joiden olemassaolo lapsuuden aikana 

tukee kasvua. Nimensä mukaisesti ne suojaavat ja turvaavat kasvua ja ehkäise-

vät syrjäytymistä (THL 2016a.)  Yksilön ja perheen tukeminen sekä ihmisten yh-

teiskuntaan kuuluvuutta tukevien rakenteiden luominen ennaltaehkäisevät syr-

jäytymisen riskiä. Syrjäytymisen ehkäisyllä vähennetään inhimillistä kärsimystä 

sekä yhteiskunnan taloudellisia menoja. Syrjäytyminen on ylisukupolvinen ilmiö, 

joten ehkäisemisessä tulee huomioida koko perhe ja mahdollisuuksien mukaan 

vaikuttaa siihen jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. (THL 2016b; Rikok-

sentorjuntaneuvosto.) 

3 Vuorovaikutus lapsen ja aikuisen välillä 

Vuorovaikutus on ihmisten välillä tapahtuvaa vastavuoroista kommunikaatiota. 

Sanojen ja puheen lisäksi vuorovaikutus voi olla katseita, eleitä ja ilmeitä. (Väes-

töliitto 2017.) Lapsuuden läheiset vuorovaikutussuhteet ovat yleensä lapsen ja 

aikuisen välisiä. Lapsen varhaiset kokemukset vuorovaikutuksesta antavat val-

miudet kommunikoinnin oppimiselle, jota edistää sosiaalisesti toimiva ympäristö. 

Lapsen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä tukevat palkitsevat kokemuk-

set vuorovaikutuksessa aikuisen kanssa. (Kauppila 2011, 13, 134.) Aikuinen on 

vastuussa vuorovaikutuksen opettamisesta ja sen sujumisesta lapsen kanssa. 

Aikuisen tulisi opettaa lapselle myönteistä vuorovaikutusta, joka tapahtuu anta-

malla palautetta, mallintamalla ja opettamalla sekä vahvistamalla lapsen onnis-

tumisia. Näiden keinojen avulla lapsi saa mahdollisuuden opetella omia vahvuuk-

siaan ja saa turvallisesti kokeilla eri tapoja olla vuorovaikutuksessa. (Suomen 

mielenterveysseura.) 

Aikuisen ja lapsen välinen yhteinen suunnitteleminen, neuvotteleminen sekä toi-

minta lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta, joka vahvistaa arvostusta ja luotta-

musta (Lajunen, Andell, Ylenius-Lehtonen 2015, 19). Positiivista vuorovaikutusta 

vanhemman ja lapsen välillä ovat muun muassa läsnäolo ja huomioiminen, lap-

sen rohkaiseminen, kannustaminen sekä tukena ja turvana oleminen (Suomen 
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mielenterveysseura). Vuorovaikutuksen laatu vaikuttaa keskeisesti ihmisen käsi-

tykseen itsestään sekä hänen käyttäytymiseen vuorovaikutuksessa. Ihmisten it-

seluottamusta parantaa positiivinen vuorovaikutus. (Ojala & Uutela 1992, 27.)  

Vuorovaikutustyylejä on erilaisia ja ne vaikuttavat eri tavoin vuorovaikutuksen 

laatuun sekä vuorovaikutuksessa olevien kokemukseen itsestään. Vuorovaiku-

tuksen perusmuotoja on kahdeksan: ystävällinen, ohjaava, hallitseva, uhmainen, 

aggressiivinen, epävarma, alistuva ja joustava. Esimerkiksi ohjaavassa vuorovai-

kutustyylissä henkilö mielellään ohjaa ja tekee ehdotuksia sekä huolehtii keskus-

telukumppanistaan. Tämä luo keskustelukumppanille parhaimmillaan turvallisuu-

den tunnetta, mutta ollessaan liian voimakasta, se aiheuttaa vähäarvoisuuden 

tunteita ja kokemuksen omien mielipiteiden merkityksettömyydestä. Vuorovaiku-

tustyyleihin vastaan eri tavoin, jos henkilöön kohdistetaan usein esimerkiksi hal-

litsevaa vuorovaikutustyyliä, saattaa hänen omasta vuorovaikutustyylistään tulla 

alistuva. (Kauppila 2011, 52-60.) 

3.1 Läsnäolon merkitys vuorovaikutuksessa 

Kaiken vuorovaikutuksen edellytyksenä on vastavuoroinen läsnäolo vuorovaiku-

tuksessa olevien henkilöiden välillä. Vuorovaikutus on haastavaa, jos ympäris-

tössä on melua tai muita häiriötekijöitä. Vuorovaikutus katkeaa helposti, jos tilan-

teeseen ei pysty keskittymään aidosti. Läsnäoloa voi osoittaa katsomalla silmiin, 

antamalla jakamattoman huomion, luomalla kiireettömän tunnelman ja keskitty-

mällä yhteiseen toimintaan. Ihmisillä on luontainen kyky muokata omaa tunneti-

laansa ja käyttäytymistään vuorovaikutustilanteissa toisten vireys- ja tunnetilan 

mukaan. Surullista ihmistä lohdutetaan ja toisen ilo tarttuu helposti. Kaikki arjen 

tilanteet, joissa kohdataan toinen ihminen ovat vuorovaikutustilanteita. Vuorovai-

kutuksen toimimiseen vaikuttavat ennakko-oletukset, osallistujien tilanteeseen 

valmistautuminen ja keskittyminen yhteiseen tekemiseen. Yhteisellä tekemisellä 

ei aina tarvitse olla etukäteen tehtyä suunnitelmaa tai tavoitetta. Tekemiseen 

osallistujat luovat tilanteen yhdessä. On tärkeää nauttia yhdessä tekemisestä ja 

jakaa ajatuksia. (Papunet 2015.)  
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Perheen aikuisten antama huomio ja yhteinen aika perheen kesken on lapsille ja 

nuorille tärkeää. Yhteiseen tekemiseen ei tarvita hienoja välineitä, isoa tapahtu-

maa tai ammattilaisia ohjaamaan toimintaa. Järjestetty toiminta tai ennalta sovittu 

kohde voivat kuitenkin auttaa yhteisen tekemisen suunnittelussa. Kahdenkeski-

nen tekeminen aikuisen ja lapsen välillä on hyvä tapa osoittaa välittämistä ja an-

taa lapselle tilaa keskustella aikuisen kanssa kiireettömästi. (Helsingin kaupunki 

2018.) 

Medialaitteiden rooli keskeisenä osana arkea haastaa perinteistä vuorovaiku-

tusta. Varhaislapsuudessa opitaan keskustelun normeja, joihin kuuluu vastavuo-

roisuus eli esimerkiksi oletus siitä, että esitettyyn kysymykseen saadaan vastaus. 

Kun vuorovaikutustilanteeseen lisätään medialaite, vie se herkästi keskustelijan 

huomion pois keskustelusta. Tällöin kysymykseen ei saada vastausta ja se rikkoo 

keskustelun normeja. (Mantere & Raudaskoski 2015, 205-226.) Myös yhteiskun-

nallisessa keskustelussa on huomioitu medialaitteiden negatiivinen merkitys lap-

sen puheen kehitykselle (mm. Marttala 2015; Puttonen 2017). 

3.2 Aistit vuorovaikutuksessa  

Aistikokemukset vaikuttavat vuorovaikutustilanteisiin, sillä niiden avulla luodaan 

kuva vuorovaikutustilanteesta ja siitä henkilöstä, jonka kanssa vuorovaikutuk-

sessa ollaan. Kehittyessään ihminen oppii sulkemaan häiritseviä aistiärsykkeitä 

keskittyäkseen tiettyyn tekemiseen eli hän säätelee omaa tarkkaavaisuuttaan. 

Vielä pikkulapsena tarkkaavaisuus häiriintyy herkästi ja aistikokemukset ohjaavat 

voimakkaammin toimintaa. Tämän vuoksi toiminta keskeytyy useammin tai muut-

tuu herkemmin. Tarkkaavaisuuden kehittyessä vuorovaikutustilanteista tulee pit-

käkestoisempia. (Papunet 2017.) 

Ihmisellä on viisi perusaistia, jotka ovat näkö-, haju-, maku-, kuulo- ja tuntoaisti 

sekä tasapaino- ja asentoaistit. Aistihavainto syntyy kehon ulko- tai sisäpuolisen 

ärsykkeen siirtyessä aistimuksena aivoihin. Jokaisella aistilla on oma aivoalu-

eensa, joka vastaanottaa aistihavaintoja. Aistihavainto synnyttää elämyksiä ja ko-

kemuksia. Aistikokemukset muodostuvat eri aistien yhdistyessä ja näiden avulla 

ihminen muodostaa käsityksen itsestään ja ympäröivästä maailmasta. (Papunet 

2017.) 
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Aistit välittävät ihmiselle tärkeää tietoa hänen kehostaan ja ympäristöstään. Näkö 

ja kuulo kertovat, mitä kehon ulkopuolella tapahtuu. Näön avulla luomme perus-

tietoisuuden vallitsevasta ympäristöstä, siitä keitä tai mitä siihen kuuluu. (Ayres 

2008, 74-75.) Näkö on vuorovaikutustilanteissa tärkeä, sillä suuri osa kommuni-

kaatiosta tapahtuu sanattomasti viestien, ilmeiden ja eleiden avulla. Sanaton 

viestintä on luotettavampaa, kuin sanallinen viestintä. Vuorovaikutuksessa on tär-

keää, että eleet ja kuultu informaatio ovat yhdenmukaisia, muuten saatu viesti on 

ristiriitainen eikä luotettava. (Kauppila 2011, 33.) Kuulon kehittymiseksi ja kuule-

malla saadun informaation ymmärtämiseksi vaaditaan myös muita aistihavain-

toja. Erityisesti näkö tukee kuulon kehitystä, sillä niiden saamat viestit yhdistyvät 

aivoissa. (Ayres 2008, 76.) 

Maku- ja hajuaistit kertovat keholle, mitä sen sisälle menee. Hajut muodostavat 

erilaisia mielleyhtymiä ja vaikuttavat siten valintoihin sekä vuorovaikutustilantei-

siin. Esimerkiksi turvallisuuteen liitetyn tuoksun haistaminen vuorovaikutustilan-

teessa luo turvallisuutta ja epämiellyttävät hajut voivat tehdä muuten turvallisesta 

tilanteesta turvattoman tuntuisen. Tuntoaisti vaikuttaa tunteisiin ja vireystilaan. 

Sanattomassa viestinnässä myös kosketuksella on oma merkityksensä. Sen 

avulla voi viestiä välittämisen ja turvallisuuden tunteita. Vuorovaikutustilanteissa 

läheisten ihmisten välillä esiintyy kosketusta eniten. (Ayres 2008, 77; Kauppila 

2011, 33-34.) 

4 Me-talo 

Me-talo on kaikille avoin toimipaikka, jonka tiloja voivat hyödyntää niin yksityis-

henkilöt, kuin järjestötkin. Me-taloissa tapahtuva toiminta on ilmaista sekä osal-

listujille, että järjestäjälle. Toiminta muokkautuu jokaisessa kaupungissa oman-

laisekseen, asukkaiden toiveiden, tarpeiden ja kiinnostuksen kohteiden mukaan. 

Tavoitteena Me-talojen toiminnalla on mahdollistaa kaikille alueen asukkaille il-

maista harrastustoimintaa ja yhteistä tekemistä sekä parantaa ihmisten hyvin-

vointia. Me-talojen toimintaa rahoittaa Me-säätiö, jonka tavoitteena on vähentää 

syrjäytyneiden lasten, nuorten ja perheiden määrää Suomessa. Me-säätiön ta-

voite on, ettei Suomessa ole vuonna 2050 yhtään syrjäytynyttä lasta tai nuorta. 

(Me-talot.)  
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Lappeenrannan Me-talon toiminta alkoi helmikuussa 2017. Lappeenrannan Me-

talon toimintaa johtaa ja koordinoi Nicehearts ry. Sen vastuulla on muun muassa 

huolehtia Me-talon tilavarauksista niin, että kaikki toiminnat mahtuvat toteutu-

maan niille sovittuina aikoina. (Nicehearts.) Ensimmäisen toimintavuoden aikana 

alueen lapset, nuoret ja perheet sekä maahanmuuttajat ovat nousseet tärkeim-

miksi kohderyhmiksi (Kupiainen 2018). Nicehearts ry toimii Lappeenrannassa ja 

pääkaupunkiseudulla, yhdistys on perustettu vuonna 2001. Nicehearts ry:n ar-

voja ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys ja ilo. (Nicehearts.)  

Jenni ja Jessica ovat olleet sosionomi (AMK) opintoihin sisältyvässä ammatilli-

sessa harjoittelussa Nicehearts ry:llä. He toteuttivat harjoittelun aikana aistiradan 

lapsille, joka toimi innoittajana toiminnalliselle opinnäytetyölle. Opinnäytetyön to-

teuttamista varten meidän ja Me-talon tarpeet ja arvot kohtasivat hyvin. Tapah-

tuma, johon lapsiperheet voivat osallistua ilmaiseksi, tarjoaa kaikille mahdollisuu-

den mielekkääseen kodin ulkopuoliseen toimintaan, taloudellisesta tilanteesta 

riippumatta. Lappeenrannan Me-talo sijaitsee kaupungin keskustassa, joten se 

on helposti saavutettavissa myös julkisen liikenteen kulkuyhteyksillä. Me-taloon 

on avaamisen jälkeen kehittynyt jatkuvaa, viikoittaistakin, toimintaa koko per-

heelle, yhdessä ja erikseen. Tapahtuman järjestäminen Me-talon tiloissa mahdol-

listi Me-taloon ja sen toimintaan tutustumisen heille, jotka eivät olleet siellä aikai-

semmin käyneet. Näin he halutessaan voivat jatkossa osallistua Me-talossa tar-

jottavaan toimintaan ja saavat mahdollisesti uuden harrastuksen.  

5 Selvitystehtävät  

Opinnäytetyössämme on kolme selvitystehtävää: 

1. Suunnitella ja toteuttaa tapahtuma, joka tukee lapsen ja aikuisen hyvin-

vointia. 

2. Kuvata osallistujien kokemuksia saadun suullisen ja kirjallisen palautteen 

perusteella.  

3. Tapahtuman jatkokehittäminen saatujen palautteiden ja kokemusten poh-

jalta. 
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Suunnittelemme ja toteutamme tapahtuman, jolla tuetaan lapsiperheiden hyvin-

vointia. Jotta voimme tukea lapsiperheitä, perehdymme siihen liittyvään teoriaan. 

Luomme tapahtuman toimintapisteet aisteihin ja vuorovaikutukseen liittyvän teo-

rian sekä aikaisemman kokemuksen pohjalta. 

Tapahtumassa keräämme osallistujilta kirjallista ja suullista palautetta. Jokaisen 

toimintapisteen jälkeen osallistujat vastaavat toimintapistettä koskevaan kysy-

mykseen. Kysymys on esillä kirjallisena, mutta vastaus pyydetään erilaisilla toi-

minnallisilla menetelmillä.  Näin pienetkin lapset pääsevät osallistumaan palaut-

teen antamiseen. Lopuksi osallistujilta kysytään yleistä palautetta koko tapahtu-

masta kirjallisena. Tavoitteenamme on saada mahdollisimman laaja aineisto pa-

lautteista. Saadun palautteen ja omien havaintojemme pohjalta esitämme kehit-

tämisen kohteita. 

6 Tapahtuman järjestäminen 

Järjestämme Yhdessä aistien –lapsiperhetapahtuman joulukuussa 2017. Tapah-

tuma toteutetaan 100 euron budjetilla, joka käytetään materiaalikuluihin. Valmis-

tamme materiaaleista itse rasteille tarvittavat välineet. Osallistujilla on mahdolli-

suus kiertää tapahtumassa ohjaajan opastamana tai itsenäisesti. Ohjeistamme 

huoltajia jättämään älylaitteet ja valokuvaamisen pois tapahtuman ajaksi, jotta 

heillä on mahdollisuus aitoon vuorovaikutukseen lastensa kanssa. 

Tapahtuman toimintapisteet valikoidaan hyödyntäen aikaisempia kokemuksia 

sekä teoriaa vuorovaikutuksesta, aisteista ja hyvinvoinnista. Millään toimintapis-

teellä ei ole aikarajaa, vaan tekemisen parissa saa olla rauhassa ja niin pitkään, 

kuin haluaa. Haluamme luoda tapahtumaan kiireettömän tunnelman vastapai-

noksi mahdollisesti kiireisellekin lapsiperhearjelle. Rauhallinen ympäristö helpot-

taa aidon läsnäolon syntymistä, kun huomion ei tarvitse jakautua useaan asiaan 

samanaikaisesti. Jokaisen toimintapisteen taustalla on ajatus siitä, että lapsi ja 

huoltaja toimivat yhteistyössä. Aikaisemman kokemuksen perusteella toiminta-

pisteiksi valikoituvat tunnustelupallot, maustemaalaus sekä mehumaistiaiset. 

Näillä toimintapisteillä korostuu yhdessä ihmettely ja tutkiminen. Huoltaja ja lapsi 

ovat yhdessä tilanteessa, jossa aikuinenkaan ei tiedä oikeaa vastausta. Yhdistä 
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kuvio, magneettikalastus sekä esterata valikoituvat tapahtumaan, sillä ne edellyt-

tävät vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Toimintapisteet vaativat lapsen ja huoltajan 

yhteistä suunnittelua sekä toimintaa. Varjorastilla sekä esteradalla osallistujilla on 

mahdollisuus lempeään kosketukseen vuorovaikutuksen aikana. Tämän lisäksi 

toimintapisteillä suunnitellaan ja tehdään ratkaisuja yhdessä. Kurkkaa peiliin toi-

mintapiste suuntaa osallistujien huomion vain toisiinsa, ilman muuta konkreettista 

tekemistä. Katsekontakti ja sen puuttuminen ovat muutamalla toimintapisteellä 

keskeisessä roolissa. Katsekontaktin avulla voi osoittaa kiireetöntä sekä aitoa 

läsnäoloa. 

Tapahtumassa jokaisella toimintapisteellä on palautekysymys ja lopuksi saa an-

taa yleistä palautetta tapahtumasta. Toimintapisteiden palautekysymyksissä käy-

tämme erilaisia lapsille sovellettuja menetelmiä, esimerkiksi oman vastauksen 

merkkinä toimi nappi tai palapelin pala, joka laitetaan purkkiin. Eri purkkeihin kir-

joitetaan erilaisia vastausvaihtoehtoja. Tämä on nopea ja yksinkertainen tapa an-

taa palautetta ja toisaalta myös kerätä sitä. Yleisen palautteen antoa ohjataan 

apukysymyksillä, joihin osallistujia pyydetään vastaamaan. Kysymykset kirjoite-

taan isoille papereille, jotka laitetaan seinille. Oma vastaus kirjoitetaan postit-la-

pulle, joka liitetään isolle paperille. Näin kaikki yleinen palaute tapahtumasta saa-

daan ryhmiteltyä suoraan sitä koskevan kysymyksen alle. Kirjaamme tapahtu-

man jälkeen omat ajatuksemme ja huomiomme ylös yhteiseen päiväkirjaan. Mah-

dollinen suullisesti saatu palaute kirjataan päiväkirjaan. Hyödynnämme tätä ma-

teriaalia tapahtuman kehittämiseen. 

Tapahtuman yleinen palaute teemoitellaan. Teemoittelu on aineistolähtöinen me-

netelmä, jossa tutkitaan aineiston sisällä esiintyviä yhdistäviä tai toisistaan eroa-

via kohtia. Teemoittelun avulla saadaan selville aineiston keskeisimmät informaa-

tiot, ja niille voidaan löytää yhdistävä nimittäjä eli teema. (Saaranen-Kauppinen 

& Puusniekka, 2006.) Toimintapisteiltä saatu palaute kootaan ympyrädiagram-

meihin. 
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Maustemaalaus 

Tarkoitus: Toimintapisteellä on tarkoitus antaa useita aistiärsykkeitä samanai-

kaisesti eri tuoksuisten maalien ja kulkusten avulla. Osallistujista yksi maalaa sil-

mät suljettuina ja toinen ohjeistaa mitä tulee piirtää. Tarkoituksena on päätellä 

hajuaistin avulla, mitä maustetta maaliin on sekoitettu.  

Toteuttaminen: Maustemaalauspisteellä sekoitettiin eri väristen maalien sekaan 

mausteita (curry, kaakaojauhe, kaneli ja pizzamauste). Pensseleihin kiinnitettiin 

kulkuset, jotta myös kuuloaisti saisi ärsykkeitä (Kuva 1). Käytännön toteutusta 

sovellettiin tarvittaessa osallistujille sopivaksi. Erityisesti pienten lasten kohdalla 

korostui se, etteivät he halunneet maalata silmät suljettuina. Maalin haistelu ko-

ettiin jopa kiinnostavammaksi kuin maalaaminen. 

 

Kuva 1 Maustemaalaus 

Magneettikalastus 

Tarkoitus: Toimintapisteellä yksi kalastaa sokkona ja muut ohjeistavat, jonka jäl-

keen rooleja vaihdetaan. Ohjeistajien tulee antaa ohjeita niin, ettei kalastaja ka-

lasta harvinaista timanttifisua. Tarkoituksena on osoittaa sanallisen kommunikaa-

tion haastavuus ainoana kommunikaation keinona.  

Toteuttaminen: Magneettikalastusta varten oli kolme lampea, joissa oli askarrel-

tuja kaloja sekä onkia. (Kuva 2). Jokaisessa lammessa oli yksi timanttifisu. Pienet 
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lapset eivät hahmottaneet millaisia ohjeita silmät kiinni oleva voi noudattaa. Oh-

jeita antaessa lapset eivät huomioineet sitä, että toinen ei pysty näkemään. Hyvä 

esimerkki lapsen antamasta ohjeesta toimintapisteellä on: "siirrä onkea tänne 

päin".  

  

Kuva 2 Kalalampi 

Esterata 

Tarkoitus: Toimintapisteellä osallistujat kulkevat radan yhdessä niin, että aikui-

nen ja lapsi pitävät toisiaan käsistä kiinni, ja toinen ohjaa radalla kulkemista. Tar-

koituksena on yhdessä suunnitella reitti, jonka molemmat pystyvät kulkemaan.  

Toteuttaminen: Esterataa varten rajasimme yhdestä huoneesta tuolien ja soh-

vien avulla pienen alueen, jonne teimme radan narusta. Esterata oli sopivan 

haastava ja innosti lapsia ja aikuisia. 3-4-vuotiaat lapset eivät halunneet pitää 

aikuisia käsistä kiinni, koska halusivat päästä radan läpi mahdollisimman nope-

asti. Jotkut lapset menivät myös tuoleilla olevien narujen yli tai ali. Emme olleet 

ajatelleet, että tuoleja voi käyttää osana esterataa, mutta se oli hyvä oivallus lap-

silta. 

Kurkkaa peiliin 
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Tarkoitus: Toimintapisteellä yksi ryhmästä menee verhon toiselle puolelle ja lo-

put jäävät peiliksi toiselle puolelle. Toimintapisteellä on tarkoitus miettiä, miltä 

muut ryhmäläiset näyttävät eri tunnetiloissa.  

Toteuttaminen: Rajasimme alueen verholla puoliksi. Ohjaaja neuvoi miettimään, 

miten aikuinen näyttää nämä tunteet. Tunteita olivat iloinen, surullinen, innostu-

nut ja väsynyt. Sekä aikuinen, että lapsi ottivat tämän ilmeen ja asennon. Kun he 

olivat valmiita, ohjaaja siirsi verhon heidän väliltään sivuun, jotta lapsi ja aikuinen 

näkivät toisensa. Toimintapiste oli pienemmille lapsille vaikea ymmärtää. Sen si-

jaan isompien lasten kanssa se toimi hyvin. 

Tunnustelupallot 

Tarkoitus: Toimintapisteellä on tarkoitus tuntoaistia hyödyntäen selvittää, missä 

ilmapalloissa ja minigrip-pusseissa on sama sisältö. 

Toteuttaminen: Tunnustelupallopistettä varten täytettiin ilmapalloja sekä minig-

rip-pusseja makaroneilla, herneillä, vehnäjauhoilla, riisillä sekä saippualla (kuva 

3). Toimintapisteellä ei ollut oikeita vastauksia näkyvillä, koska koimme tehtävän 

sen verran helpoksi aikuiselle. Osa toimintapisteellä käyneistä olisi kuitenkin kai-

vannut oikeita vastauksia tehtävän päätteeksi. 

   

Kuva 3 Tunnustelupallot ja minigrip-pussit 

Yhdistä kuvio 

Tarkoitus: Kootaan palapelejä yhteistyössä hyödyntäen näkö- ja tuntoaistia. 

Toteuttaminen: Toimintapisteellä pahveille oli maalattu 3D-maaleilla talo, sydän, 

kukka ja tähti. 3D-maali kuivuu koholle, joten siitä jäi tunnusteltava pinta. Pahvit 
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oli leikattu palasiksi niin, että niistä muodostui palapeli. Palapelien kokoaminen 

koettiin haastavaksi. Pienimpien lasten kanssa osallistuneet eivät kokeilleet toi-

mintapistettä. 

Mehumaistiaiset 

Tarkoitus: Maistetaan kaksi annosta appelsiinimehua, joista toinen on värjätty 

vihreäksi. Toimintapisteellä osoitetaan näköaistin vaikutus koettuun makuaisti-

mukseen.  

Toteuttaminen: Mehumaistiaisia varten täytimme kaksi kannullista appelsiinime-

hua, joista toisen värjäsimme vihreäksi (kuva 4). Toimintapisteelle saapuessaan 

ryhmä sai maisteltavakseen molempia mehuja. Heidän tuli pohtia miltä mehut 

maistuivat ja onko niissä eroja. Lopuksi ryhmälle kerrottiin, että molemmissa la-

seissa oli samaa mehua ja, että toinen oli vain värjätty vihreäksi. Mehupisteellä 

vihreä väri hämmensi osallistujia, mutta mehuja juotiin silti mielellään. 

 Kuva 4 Mehumaistiaiset 

 

Varjorasti 

Tarkoitus: Muodostetaan varjokuvia käsien ja pahvimallien avulla. Toimintapis-

teellä tutkitaan valon vaikutusta näköhavaintoihin sekä kannustetaan yhteistyö-

hön varjokuvien toteuttamisessa.  
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Toteuttaminen: Toteutusta varten varattiin kokonainen huone, jotta saimme sää-

deltyä valon määrää. Huoneessa oli pahvimalleja, tulostettuja malleja sekä tas-

kulamppuja varjojen muodostamista varten (Kuva 5). Pahvimallien avulla oli mah-

dollista tehdä kilpikonna, hirvi, kirahvi, jänis tai kotilo. Ohjaajan oli hyvä olla mu-

kana ohjeistamassa toimintaa. Monet osallistujat tekivät niin, että he yhdessä 

muodostivat käsistään kuvion, käyttämällä lapsen toista kättä ja aikuisen toista 

kättä. 

 

Kuva 5 Pahvimalli 

Jumppatauko 

Tarkoitus: Toimintapiste tehdään ruuhkatilanteita varten. Pisteelle voi mennä va-

paasti touhuamaan siksi aikaa, että muille toimintapisteille vapautuu tilaa. Jump-

patauko on ohjeistamaton, joka tuo vaihtelua tarkkaan ohjeistetuille rasteille. 

Toteuttaminen: Jumppatauko-toimintapisteellä käytetyt tavarat lainattiin Sai-

maan ammattikorkeakoululta. Toimintapisteellä oli tasapainorata sekä muita ta-

sapainoiluvälineitä, patjoja temppuja varten, tunneli sekä vanteita. Liikuntapis-

teellä viihdyttiin aika pitkään, sillä siellä oli juuri sopivasti lapsille tekemistä. Toi-

mintapisteellä lapset ottivat vieraisiin lapsiin kontaktia, näyttivät mallia ja neuvoi-

vat toisiaan. Toimintapiste houkutteli lähinnä lapsia, mutta tasapainoiluvälineet 

kiinnostivat myös aikuisia. 

7 Tulokset: Tapahtuman kehittäminen  

Tässä luvussa kerromme, millaista palautetta saimme osallistujilta sekä kuinka 

tapahtumaa voisi jatkossa kehittää. Käymme läpi kehittämisehdotuksia, jotka 
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ovat syntyneet sekä meidän, että osallistujien kokemuksen ja heiltä saadun pa-

lautteen perusteella. Esittelemme niistä esiin nousseita teemoja. 

7.1 Saatu palaute 

Tapahtuman yleisen palautteen perusteella voimme todeta, että tapahtuman si-

sältö ja toimintaympäristö ovat olleet mielekkäitä. Tapahtuman osallistujat kokivat 

tehneensä sekä aikuiselle että lapselle mielekkäitä asioita yhdessä. Tapahtu-

maan osallistuneet aikuiset saivat ideoita myös omaan arkeensa sekä muuhun 

toimintaan. Toimintaympäristössä ei ole ollut häiriötekijöitä, joten se on ollut mie-

lekäs.  

Palautekysymykset, joissa kysyttiin, millaista toimintapisteillä oli, saivat pääasi-

assa positiivisia vastauksia. Toimintapiste, jolla kysyttiin toiminnan haastavuutta, 

osoittautui palautteen mukaan melko haastavaksi. Yleisesti ottaen tapahtuman 

palaute oli positiivista. Muutaman toimintapisteen palautteesta oli havaittavissa, 

että ne myös haastoivat osallistujia. Alla olevassa taulukossa 1 on teemoiteltu 

tapahtumasta saatua yleistä palautetta. Palautteista nousi kolme teemaa; yhtei-

nen toiminta, toistettavuus ja toimintaympäristö.  

Osallistujilta saatu pa-

laute 

Päätelmä Teema 

“Toimintapisteiden sisältö 

oli oikein mielekästä sekä 

aikuiselle että lapselle.” 

Toiminta oli kohderyhmäl-

leen sopivaa. 

Yhteinen toiminta 

“Sain hyviä ja kivoja ide-

oita kotiin sekä lastenkir-

kon toimintaan.” 

Toimintapisteiden sisältö 

on helposti otettavissa 

käyttöön eri ympäristöissä. 

Toistettavuus 

“(Toimintaympäristössä) 

ei ollut häiriötekijöitä.” 

Vuorovaikutukselle suo-

tuisa toimintaympäristö. 

Toimintaympä-

ristö 

Taulukko 1. Teemat 
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Ympyrädiagrammit kuvaavat toimintapisteiltä saatua palautetta. Valitsimme dia-

grammeihin (taulukko 2, taulukko 3) vastaukset, joissa oli vastausvaihtoehtojen 

välillä eniten hajontaa. Muiden toimintapisteiden palautteet olivat yhteneviä.  

  

Taulukko 2 Maustemaalaus   Taulukko 3 Yhdistä kuvio 

7.2 Tapahtuman kehittäminen osallistujilta saadun palautteen perus-

teella 

Tapahtumasta saatu palaute oli positiivista ja isoja kehittämisen alueita ei nous-

sut esille. Saadun palautteen perusteella tapahtuma oli mielekäs kokemus osal-

listujille. Toimintapisteet koettiin innostaviksi ja miellyttäviksi. Yhdistä kuvio –toi-

mintapiste haastoi osallistujia. Palautteen mukaan palat voisivat olla perinteisen 

palapelin palan muotoisia, jolloin tehtävä ei olisi niin haastava ja palat pysyisivät 

paremmin paikoillaan.  

Tapahtumassa oli noin kaksikymmentä osallistujaa. Toimintapisteiden palauteky-

symyksiin saatiin toimintapisteestä riippuen 8-11 vastausta. Palautteen määrä jäi 

siis suppeaksi, joten jatkossa tulee kiinnittää enemmän huomiota siihen, että 

osallistujat antavat palautetta.  

7.3 Toimintapisteiden kehittäminen järjestäjän kokemuksen pohjalta 

Päiväkirjaan kirjoitettujen kokemusten perusteella löytyi kaksi kehittämisen alu-

etta: toimintapisteiden haastavuus sekä toimintapisteiden käytännön toteutuksen 

toimivuus.  

6
2

3

Maustemaalaus. 
Innostiko, häiritsikö vai 
oliko tavallista maalata 

tällä tavalla?

Innosti Häiritsi Oli tavallista

3

2

3

Yhdistä kuvio. 
Oliko toimintapiste 

haastava?

Kyllä Ei Osittain
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Toimintapisteiden haastavuus 

Kokemuksemme ja suullisen palautteen perusteella osa toimintapisteistä oli help-

poja, osa taas haastavia. Tunnustelupallo -toimintapisteellä vastausvinkkeinä toi-

mineet minigrip-pussit helpottivat vastaamista liikaa, sillä vastaukset pystyttiin 

päättelemään niiden avulla, eikä pelkällä tunnustelulla ollut niin suurta roolia. Toi-

mintaa voisi muuttaa niin, että myös minigrip-pussit ovat aluksi piilossa. 

Magneettikalastus toimintapisteellä timanttifisuja olisi voinut olla lammessa 

enemmän ja ne olisivat voineet olla pienempiä, jolloin niitä olisi ollut haastavam-

paa vältellä. Toteutuksessa timanttifisu oli niin painava, että saadakseen sen, piti 

todella keskittyä sen kalastamiseen. Ohjeistusta voisi muuttaa myös niin, että ti-

manttifisu täytyy saada kalastettua, jolloin painavuus toisi haastetta. Osa toimin-

tapisteiden ohjeistuksista oli epäkäytännöllisiä tai vaikeasti ymmärrettäviä ja niitä 

muokattiin jo tapahtuman aikana toiminnan sujuvuuden varmistamiseksi. Mag-

neettikalastus toimintapisteellä voisi parantaa muuttamalla ohjeistusta. Toimin-

nan voisi aloittaa kokeilemalla kalastusta tavallisesti ja jokainen ryhmä saisi edetä 

omien taitojensa salliessa seuraavaan kohtaan. Vasta seuraavassa kohdassa 

olisi ohjeena kalastaa silmät kiinni ja välttää timanttifisua. 

Käytännön toteutuksen toimivuus 

Usealla toimintapisteillä oli ohjeistuksena pitää silmiä kiinni, jatkossa näköaistin 

merkitystä voisi osoittaa monipuolisemmilla keinoilla. Erilaiset silmälasit, jotka 

vääristävät näköhavaintoa voisivat olla yksi tällainen keino. Tapahtuman Kurkkaa 

peiliin -toimintapiste ei tuntunut toimivan alle kouluikäisillä ja sitä voisi kehittää 

monilla eri tavoilla. Tunne, jota täytyy esittää, voitaisiin nostaa tunnekorttipakasta, 

jolloin tunne on kaikille osallistujille yllätys. Toisaalta peilin edessä olevalle oh-

jaaja voisi kuiskata tunteen, jota osallistujan tulee esittää. Peilinä olevan pitäisi 

matkia peilin edessä olevaa ja arvata mitä tunnetta hän esittää.  

Esterata vaatii myös muokkaamista, sillä naru, jota käytimme, oli liian ohutta ja 

joustavaa, se löystyi helposti. Tilaan oli haastava luoda esterataa, koska narulle 

ei ollut riittävästi sopivia kiinnityskohtia. Maalauspisteellä siveltimiin kiinnitetyt kul-

kuset olivat huonosti sijoitetut, jonka vuoksi ne osuivat maaliin, eikä ääntä enää 
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kuulunut. Kulkusten kiinnitystapaa ja kokoa voisi muuttaa isommaksi, äänen kuu-

lumisen varmistamiseksi. 

Kokonaisuuden kehittäminen 

Tapahtumassa oli hyötyä siitä, että osallistujien mukana kiersi ohjaaja, joka tar-

peen vaatiessa pystyi ohjeistamaan vielä sanallisesti osallistujia ja kannusta-

maan myös aikuisia osallistumaan. Toinen tapa toteuttaa ohjaajan läsnäolo olisi 

se, että jokaisella toimintapisteellä on oma ohjaajansa. Tämä oli alkuperäinen 

suunnitelmamme, mutta se ei onnistunut ohjaajien vähyyden vuoksi. Kirjallisia 

ohjeita olisi hyvä olla enemmän ja sijoitettuna useammalle kohdalle tilassa, jossa 

toimintapiste on. 

Tapahtuman mainostaminen olisi voinut olla tehokkaampaa. Pääsimme käyttä-

mään sosiaalista mediaa vasta tapahtumaviikolla. Tekemäämme mainosta oli 

tarkoitus levittää paperisena kolme viikkoa etukäteen, mutta se viivästyi reilulla 

viikolla yhteistyötaholta viime hetkellä tulleiden muutospyyntöjen vuoksi. Kolme 

viikkoa olisi toteutuessaan ollut riittävä aika mainostukseen. 

Tapahtumaa kehittäessä tulee ottaa huomioon palautekysymyksien sanavalin-

nat, niiden täytyy olla riittävän selkeät myös lapsille. Johdattelevuutta tulee vält-

tää. Palautekysymyksiä voi tarkentaa vielä enemmän niin, että niiden vastauksilla 

saadaan oleellista tietoa.  

8 Yhteenveto 

Päätavoitteena opinnäytetyössämme oli lapsiperhetapahtuman luominen. Lapsi-

perhetapahtumassa aiheena oli hyvinvointi, vuorovaikutus ja aistit. Tapahtuman 

tarkoituksena oli huoltajien ja lasten välisen vuorovaikutuksen edistäminen ja lap-

siperheiden hyvinvoinnin lisääminen. Tapahtumassa lapset ja heille tärkeät aikui-

set kiersivät toimintapisteitä, joiden teemana oli aistit. Toimintapisteiden sisältö 

muodostui teorian ja aikaisempien kokemuksien pohjalta. Me-talolta saatu bud-

jetti oli sata euroa, jotka käytettiin tapahtuman tarvikkeisiin. Tapahtuma järjestet-

tiin yhteistyötahomme Me-talon tiloissa 2.12.2017. Tapahtumaan osallistui noin 

20 henkilöä. Mainostus jäi vähäiseksi, koska yhteistyötaholta saadut mainoksen 
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korjausehdotukset tulivat pyydettyä myöhemmin. Tapahtumaa mainostettiin noin 

viikon ajan.  

Palautteen mukaan tapahtumassa oli rauhallinen ja viihtyisä tunnelma. Toiminta-

pisteiden sisältö koettiin mieleiseksi ja helposti uudelleen käytettäviksi eri ympä-

ristöissä. Toimintapisteiden palautteenantomenetelmät olivat luovia. Palautteen-

antotavat oli suunniteltu lasta osallistavaksi. Kysymykset osoittautuivat muuta-

milla rasteilla vaikeaselkoisiksi lapsille. Joillakin rasteilla toiminta muokkautui ta-

pahtuman edetessä, jolloin kysymykset eivät enää vastanneet toteutunutta toi-

mintaa. Kysyimme muutamalla toimintapisteellä, millaista toiminnan suorittami-

nen oli, jolloin saimme pääasiassa vastaukseksi, että toiminta oli mukavaa. 

Oman kokemuksen pohjalta kehittämiskohteiksi nousi toimintapisteiden haasta-

vuus ja käytännön toteutuksen toimivuus sekä palautekysymysten sanavalinnat. 

Osa toimintapisteistä oli sisällöltään liian helppoja tai liian haastavia kohderyh-

mälle. Tapahtuman aikana toimintapisteitä muokattiin paremmin osallistujille so-

veltuviksi. Palautekysymysten sanavalinnat olivat lapsille osittain vaikeita ymmär-

tää, eli sanavalintojen olisi pitänyt olla selkeämpiä. 

9 Pohdinta 

Päädyimme tekemään opinnäytetyön toiminnallisesti toteuttamalla lapsiperheille 

aistitapahtuman. Suurimpana innoittajana aiheelle toimi Jennin ja Jessican am-

matillinen harjoittelu yhteistyökumppanillamme Nicehearts ry:llä. Harjoittelun ai-

kana Jenni ja Jessica toteuttivat lapsille suunnatun aistiradan, joka sai kiitosta 

sekä osallistujilta että harjoittelun ohjaajilta.  Ajatus toiminnallisesta opinnäyte-

työstä sai alkunsa aistiradan toteutuksen jälkeen. Tarkoituksenamme oli hyödyn-

tää enemmän sosionomin ydinosaamista sen sijaan, että keskittyisimme pelkäs-

tään aisteihin. Opinnäytetyössämme toteutus oli laajempi ja keskittyi lasten ja 

huoltajien väliseen vuorovaikutukseen. 

Opinnäytetyön toteuttaminen toiminnallisesti on tukenut ammatillista kasvu-

amme. Lapsiperhetapahtuman suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen 

liittyy paljon sosionomin osaamiselle keskeisiä taitoja, joita pääsimme käytän-

nössä harjoittelemaan. Suunnitteluvaiheessa piti osata huomioida kohderyhmälle 
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ominaiset erityistarpeet ja suunnitella tapahtuman sisältö niin, että sekä aikuiset 

että lapset kokevat toiminnan mielekkääksi. Tapahtumapäivän aikana pääsimme 

ohjaamaan perheitä, jolloin ohjattavan ryhmän ikähaarukka oli iso. Ohjaustilan-

teissa vuorovaikutustaidot, kannustaminen ja innostaminen olivat erittäin keskei-

sessä roolissa. Tapahtumassa huomasimme konkreettisesti, kuinka ohjaajan in-

nostus ja ohjaaminen vaikuttavat aikuisen innostuneisuuteen. Tämän merkitys on 

tärkeää huomioida esimerkiksi varhaiskasvattajan työtehtävissä, joihin meistä jo-

kainen suuntautuu. Tapahtuman kehittämistä pohdittaessa meidän täytyi rehelli-

sesti arvioida niin omaa toimintaamme kuin suunnitelmiamme ja niiden toteutu-

mista.  Ihmisläheisessä työssä on olennaista kokeilla rohkeasti erilaisia menetel-

miä, mutta toisaalta osata tunnistaa milloin ne eivät toimi tai miten ne olisivat toi-

mineet paremmin. Omaa toimintaa tulee tarkastella mahdollisimman objektiivi-

sesti. Työelämää varten saimme itsellemme hyviä keinoja hyödyntää arkisia ma-

teriaaleja uudella tavalla ja näin pystymme vastaisuudessakin tulevilla työpai-

koilla järjestämään erilaista toimintaa pienilläkin resursseilla. 

Teemanamme lapsiperhetapahtuman toimintapisteillä oli aistit, ja se olisi mah-

dollistanut huomattavasti monipuolisemman toteutuksen. Keskityimme monella 

toimintapisteellä näköaistiin ja sen pois sulkemiseen. Tämän sijaan olisimme voi-

neet hyödyntää esimerkiksi näköaistin vääristämistä ja kokonaisuudessaan mui-

takin aisteja enemmän. Tulevaisuudessa osaamme kiinnittää tähän paremmin 

huomiota ja monipuolistaa vastaavanlaista toimintaa. 

Kokonaisuudessaan koemme, että tämän lapsiperhetapahtuman järjestäminen 

antoi meille paljon eväitä tulevaisuuteen. Saimme kokeilla, millainen prosessi ta-

pahtuman järjestäminen kokonaisuudessaan on ja opimme, mitä kaikkea tulee 

huomioida. Tutkimme paljon erilaisia vaihtoehtoja toimintapisteiksi ennen tapah-

tumaa, joten ne ja toteutuneet toimintapisteet jäävät meille käyttöön tulevaisuutta 

ajatellen. Tapahtuman järjestäminen kasvatti jokaisen itseluottamusta, ja saimme 

kokemuksen siitä, että kykenemme pitkän ja aikaa vievän prosessin suunnitte-

luun ja toteuttamiseen. Koemme, että olimme valmistautuneet tapahtumapäivään 

hyvin ja meillä oli jonkin verran varavaihtoehtoja erilaisten tilanteiden varalle. 
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Opinnäytetyön viimeistelyvaiheessa koemme prosessin olleen pitkä ja monivai-

heinen. Olisimme saaneet työn valmiiksi jo aikaisemmin, jos olisimme aikataulut-

taneet työn tekemisen tiiviimmäksi. Ajattelemme kuitenkin, että prosessin pituus 

on antanut meille mahdollisuuden nähdä toteutuksesta ne asiat, jotka ovat mer-

kittäviä. 

Suullisesti saadun palautteen perusteella lapset pitivät luovista palautteen anta-

misen tavoista ja odottivat sen antamista. Huomasimme, että osa kysymyksistä 

ja vastausvaihtoehdoista oli muotoiltu lapsille hieman hankalasti ymmärrettäviksi 

ja niitä piti sanallisesti selittää, jotta lapsi pystyi antamaan vastauksensa. Osa 

palautekysymyksistä ei enää sopinut toimintapisteellä toteutuneeseen toimin-

taan, sillä toimintaa muutettiin tapahtumahetkenä paremmin osallistujille soveltu-

vaksi. Melkein jokaisen osallistujaryhmän mukana kiersi koko ajan ohjaaja, mikä 

saattaa vaikuttaa palautteen luotettavuuteen. On mahdollista, että kaikki osallis-

tujat eivät halunneet antaa negatiivista palautetta ohjaajan läsnä ollessa. 

Keräämämme palaute oli hyvin positiivista, eikä sen pohjalta juuri noussut kehit-

tämisen kohteita. Oman kokemuksemme pohjalta löysimme monia kohtia, joita 

voisimme kehittää vastaavanlaista toteutusta suunniteltaessa ja toteutettaessa. 

Halusimme kuvata tapahtuman ja toimintapisteiden sisällön tarkasti kirjallisessa 

osuudessa, jotta tapahtuman toteuttaminen olisi ulkopuolisellekin mahdollisim-

man helppoa. Näin ollen oli luonnollista kertoa kohdat, jotka eivät toimineet ja 

joihin koimme löytäneemme vaihtoehtoisen toteutustavan. 
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Liite 1 Tapahtuman mainos 
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Liite 2 Tapahtumaesite 

Tervetuloa lapsiperhetapahtumaan 

 Yhdessä aistien!  

Tapahtumasta löydätte erilaisia toimintarasteja, joita saatte 
kiertää vapaassa järjestyksessä ja niin monta kertaa, kuin halu-
atte. Vastaattehan toimintapisteiden palautekysymyksiin sekä 
annattehan yleistä palautetta tapahtumasta palauteseinälle. 
Keräämme vastauksia opinnäytetyötä varten, kehitämme toi-
mintaa vastausten perusteella.  

Me-talossa on keittiö, jossa voi tarvittaessa syödä omia 
eväitä.   Mikäli tulee kysyttävää, kääntykää Sosionomi-huppa-
reihin pukeutuneiden henkilöiden puoleen, autamme mielel-
lämme!   

Toivomme, ettei tapahtumassa käytetä medialaitteita, halu-
amme tarjota mahdollisuuden lapsen ja aikuisen mukavaan ja 
häiriöttömään yhdessäoloon.  

Alta löydätte toimintapisteet ja niiden ohjeistukset.   

MAUSTEMAALAUS  
Tartu siveltimeen ja testaa  
-miltä tuntuu maalata silmät kiinni  

-miltä tuntuu maalata silmät kiinni, kun lapsi kertoo aikuiselle, mitä aikuisen pitää 
maalata  

-entä kun vaihdatte rooleja?  

TUNTOPALLOT  
Tunnustelkaa yhdessä ilmapalloja  
- mitä niiden sisällä voisi olla?  

- yhdistä ilmapallot oikean materiaalin alle  

- kun olette valmiit, purkakaa vastaus seuraavia osallistujia varten  

ESTERATA  
Kulkekaa esterata yhdessä ja valitkaa, kuinka liikutte  
- toistenne käsistä kiinni pitäen  
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- aikuinen silmät kiinni  

- lapsi silmät kiinni  

- niin, että vain kolme jalkaa koskettaa maahan samaan aikaan  

MAGNEETTIKALASTUS  
Lähtekää yhdessä kalastusretkelle, mutta välttäkää harvinaista timanttikalaa  
- onnistutteko, jos kalastajalla on silmät kiinni ja toinen kertoo, missä kaloja on  

- entä kun vaihdatte rooleja?  

VARJORASTI  
Kokeilkaa muodostaa yhdessä erilaisia varjokuvia  
- varjokuvamallien avulla  

- ilman malleja  

- keksittekö omia varjokuvia?  

KURKKAA PEILIIN  
Käykää vastakkain  
- toinen teistä on peili, eli matkii toisen liikkeitä, eleitä ja ilmeitä  

- sulkekaa silmät ja ottakaa molemmat ilme, joka peilin edessä seisovalla on, hänen 
ollessa iloinen, surullinen, innostunut, väsynyt. Olivatko ilmeenne samanlaisia?  

- vaihtakaa rooleja  

MEHUMAISTIAISET  
Maistakaa molempia mehuja  
- mitä mehuja ne olivat?  

- oliko niillä makueroa?  

- kumpi oli parempaa?  

YHDISTÄ KUVIO  
yhdistä samanväriset pahvin palaset keskenään niin, että niistä muodostuu jokin seu-
raavista  
- talo, kukka, tähti, sydän, puu  

yhdestä väriyhdistelmästä muodostuu yksi kuvio  

JUMPPATAUKO 
Kokeilkaa erilaisia liikuntavälineitä ja esittäkää hienoimmat temppunne! Huomi-
oikaa myös muut tilassa olevat ja palauttakaa välineet omille paikoilleen käytön 
jälkeen.  
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Liite 3 Palautekysymykset 

Palautekysymykset  

  

Maustemaalaus  

Innostiko, häiritsikö vai oliko tavallista maalata tällä tavalla?  

 Tunnustelupallot   

Millaista oli tunnustella ilmapalloja? Miellyttävää/ällöttävää/Tylsää?  

Esterata  

Kummalle köysiesterata oli vaikeampi? Aikuiselle vai lapselle?  

Magneettikalastus  

Jäikö timanttikala veteen? Kyllä/Ei?    

Yhdistä kuvio  

Oliko rasti liian haastava? Kyllä/Ei/Osittain?  

Kurkkaa peiliin  

Selitettiinkö ohjeet hyvin? Kyllä/Ei?   

Varjorasti  

Kumpi oli hauskempi tapa tehdä varjokuvia? Pelkät kädet vai pahvimallit?  

Mehumaistiaiset  

Yllättikö vastaus? Kyllä/Ei/En osaa sanoa?  
  

Palauteseinäkysymykset  

Oletko aikaisemmin käynyt täällä Me-talolla?  
Oliko ympäristössä häiriötekijöitä, jotka estivät toimintapisteillä keskittymistä?  
Oliko toimintapisteiden sisältö sekä aikuiselle että lapselle mielekästä?  
Saitko tapahtumasta uusia ideoita, joita voisit toteuttaa kotona? Voit myös ker-
toa mitä nämä ideat olivat.  

Muuta vapaata palautetta?  


