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Toiminnallisen opinnäytetyöni tavoitteena on mahdollistaa Maikkulan nuorisotalon alakouluikäis-
ten lasten idea omasta cd-levystä, joka sisältää heidän itse suunnittelemiaan ja toteuttamiaan lau-
luja ja tarinoita äänimuodossa. Tavoitteenani on mahdollistaa luova, osallisuutta ja itsetuntoa 
vahvistava tavoitteellinen kokemus kaikille kiinnostuneille nuorisotalon ja iltapäivätoimintaryhmän 
lapsille. Luova, tavoitteellinen toiminta voi heijastua positiivisesti myös muuhun lähiympäristöön, 
kuten nuorisotalon muihin kävijöihin sekä heidän koulutovereihinsa.  
 
Opinnäytetyöni tietoperusta käsittelee lapsen osallisuutta ja itsetunnon vahvistamista sekä lapsen 
luovuutta osallisuuden edistämisessä. Työssäni tarkastelen lasten osallisuuden toteutumista Har-
tin (1992) ja Shierin (2001) osallisuuden tasomallien avulla ja niitä mukaillen Tietoperustassa kä-
sitellään myös musiikin vaikutusta lasten luovuuteen ja sadutusta. Opinnäytetyöni toiminnan si-
sältö on suunniteltu tietoperustan pohjalta. 
 
Opinnäytetyö toteutettiin Maikkulan nuorisotalolla kahdenkymmenen alakouluikäisen lapsen 
kanssa. Opinnäytetyön toteutus sisälsi suunnittelun, ideoinnin ja harjoittelun lisäksi noin kaksi-
kymmentä toimintakertaa äänitysstudiolla Toimintakerrat koostuivat lasten laulamisesta, soittami-
sesta, räppäämisestä ja tarinankerronnasta. Toiminnassa hyödynnettiin äänitysstudion musiik-
kiohjelmistoa.  
 
Lasten ja nuorisotyöntekijöiden palautteista voi päätellä, että lasten osallisuuden edistäminen to-
teutui cd-levyn tekoprosessissa. Palautteiden perusteella lapset pitivät sekä kokemuksesta että 
omista tuotoksistaan. Nuorisotyöntekijöiltä sain positiivista palautetta muun muassa siitä, että 
lapset olivat innostuneita oman cd-levyn tekemisestä, sitoutuivat toimintaan ja nauttivat osallisuu-
destaan.  
 
Opinnäytetyötäni voidaan käyttää nuorisotyössä esimerkkinä taiteellisesta, lasten osallisuutta ja 
itsetuntoa edistävästä luovasta, tavoitteellisesta toiminnasta.  
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The aim of my functional bachelor’s thesis is to enable Maikkula youth center’s children’s idea of 
their own CD which includes their own songs and stories in audio format. My aim is to enable a 
creative, goal-directed experience to youth center’s and afternoon care group’s children that 
strengthens their participation and self-esteem. Creative, goal-directed activity can also reflect to 
children’s environment, like other youth center visitors and schoolmates.   
 
My thesis’ knowledge base covers childrens participation, strengthening childrens self-esteem 
and children’s creativity in improving participation In my work I examine the fulfillment of chil-
dren’s participaion through participation models of Hart (1992) and Shier (2001) and adapting 
their models. The knowledge base also deals with music’s effect in children’s creativity and story 
telling. My thesis’ actions’ content is designed on the knowledge base. 
 
The thesis was carried out in Maikkula youth center with twenty children. In addition to planning, 
ideation and rehearsing, the execution of the thesis included about twenty sessions in Maikkula 
youth center’s recording studio. The studio sessions included children’s singing, playing, rapping 
and story telling. Studio computer’s music software was also utilised.  
 
Based on the children’s and youth workers feedback the CD project was succesful in improving 
children’s participation. Based on the feedback the chidlren liked both the experience and their 
output. I got positive feedback from youth centers youth workers. They said for example that the 
children were exited to make their own CD, they really engaged in the activity and enjoyed their 
participation.  
 
My thesis can be used in youth work as an example of artistic, goal-directed activity, which boosts 
chidren’s involvement and self-esteem.  
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1  JOHDANTO 

 

 

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 31. artiklassa todetaan, että sopimusvaltiot tunnustavat 

lapsen oikeuden lepoon ja vapaa-aikaan, hänen ikänsä mukaiseen leikkimiseen ja virkistystoimin-

taan sekä vapaaseen osallistumiseen kulttuurielämään ja taiteisiin. 31. artiklassa todetaan myös, 

että sopimusvaltiot kunnioittavat ja edistävät lapsen oikeutta osallistua kaikkeen kulttuuri- ja taide-

elämään ja kannustavat sopivien ja yhtäläisten mahdollisuuksien tarjoamista kulttuuri-, taide-, vir-

kistys- ja vapaa-ajantoimintoihin. (Lapsiasiavaltuutettu. Hakupäivä 7.10.2017, Unicef. Lapsen oi-

keuksien yleissopimus. Hakupäivä 7.10.2017, Finlex. Hakupäivä 8.10.2017.) 

Oulun kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaan tasa-arvoinen taide ja kult-

tuuri ovat keskeisiä lasten ja nuorten hyvinvointitekijöitä ja taiteen ja kulttuurin saavutettavuus ja 

saatavuus lapsille ja nuorille on turvattava (Oulun kaupunki. Hyvinvointisuunnitelma. 10–13. Vii-

tattu 20.10.2018). Hyvinvointisuunnitelmassa todetaan myös, että hyvinvoinnin edistämisessä 

luodaan mahdollisuuksia omaehtoiselle toiminnalle sekä tuetaan toimintoja, jotka lisäävät miele-

kästä elämää esimerkiksi harrastusmahdollisuuksien ja lasten tarvitseman aikuisen huomion ja 

tuen kautta. (Oulun kaupunki. Hyvinvointisuunnitelma. 10–13. Viitattu 20.10.2018) 

Opinnäytetyöni lyhyen aikavälin tavoite on tuottaa Maikkulan nuorisotalon avoimen toiminnan 

alakouluikäisten asiakkaiden ja 1.-2.-luokkalaisten iltapäivätoiminnan asiakkaiden sekä sisällöl-

tään että ulkoasultaan itse suunnittelema ja toteuttama cd-levy, joka sisältää lasten omia lauluja 

ja tarinoita. Opinnäytetyöni pitkän aikavälin tavoite on edistää lasten osallisuutta nuorisotalotoi-

minnassa luovan toiminnan kautta. Opinnäytetyöni tietopohja perustuu kirjallisuuteen osallisuu-

desta, luovuudesta, itsetunnosta, musiikista ja sadutuksesta. Opinnäytetyöni avainkäsitteet ovat 

lasten osallisuus ja lasten luovuus.  

Nurmen ja Rantalan (2011) mukaan osallisuuden toteutumiseksi ei riitä, että lapset ja nuoret ovat 

mukana toiminnassa ja osallistuvat passiivisesti. Tarvitaan sellaista toimintakulttuuria, jossa osal-

listujalla on mahdollisuuksia olla mukana toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa, Nurmi ja 

Rantala toteavat ja jatkavat, että ero osallistumisen ja osallisuuden välillä tulee selvemmäksi, kun 

pohditaan ja arvioidaan tilanteen muotoutumista. Kun joku on luonut valmiin tilanteen, johon osal-

listuja tulee, kyse on enemmän osallistumisesta. Kun osallistuja taas saa itse vaikuttaa tilanteen 

muotoutumiseen ja kulkuun, kyse on vahvemmin osallisuudesta. Osallisuus yhdistää toimijoita ja 
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yhteinen toiminnan suunnittelu avaa uudenlaisen yhteisen toimintaympäristön (Nurmi, Rantala 

2011. 140). 

Opinnäytetyöni aihe perustuu suoraan nuorisotalon ja iltapäivätoiminnan lasten ideoihin ja toivei-

siin omasta cd-levystä sekä nuorisotalon henkilökunnan ja esimieheni aloitteisiin luovasta, osallis-

tavasta, osallisuutta edistävästä toiminnasta lapsille. 

 

Opinnäytetyöni toiminta-/toteutusympäristö on Maikkulan nuorisotalo. Maikkulan nuorisotalolla 

järjestetään päiväsaikaan sekä avointa nuorisotalotoimintaa alakouluikäisille lapsille että iltapäivä-

toimintaa 1.-2.-luokkalaisille lapsille ja ilta-aikaan avointa nuorisotalotoimintaa yläkouluikäisille, al-

le 18-vuotiaille nuorille. Maikkulan nuorisotalon äänitysstudio on tarkoitettu alle 25-vuotiaille oulu-

laisille asiakkaille erilaisten musiikki- ja ääniprojektien suunnittelua, toteutusta ja taltiointia varten. 

Studio on toiminut oululaislasten ja -nuorten musiikkiprojektien, bändien ja harrastajien toiminta-

paikkana vuodesta 2005. 

 

Opinnäytetyöni kohderyhmä rajoittuu nuorisotalon avoimen toiminnan alakouluikäisiin asiakkaisiin 

sekä Maikkulan nuorisotalolla järjestettävän iltapäivätoiminnan 1.-2.-luokkalaisiin asiakkaisiin. 

Avoimen nuorisotilan asiakkaat ja iltapäivätoiminnan asiakkaat toimivat samoissa tiloissa Maikku-

lan nuorisotalolla, joka on osa Maikkulan monitoimitaloa. 

 

Pyrin opinnäytetyössäni toimimaan sosiaalialan kompetenssien mukaisesti projektimaisesti työs-

kennellen ja sosiaalialan arvojen ja ammattieettisten periaatteiden mukaan toimien. Pyrin luo-

maan lasten osallisuutta lisäävän ammatillisen suhteen luovan toiminnan avulla. Pyrin opinnäyte-

työssäni ymmärtämään eri lasten tarpeet sekä tukemaan lasten omien voimavarojen käyttöönot-

toa ja vahvistumista luovan, tavoitteellisen toiminnan avulla sekä ohjaamaan onnistuneesti ja ta-

voitteellisesti lapsia läpi koko cd-levyntekoprosessin. Pyrin toimimaan eettisesti kestävällä tavalla 

koko opinnäytetyöprosessin ajan lasten yksilöllisyyttä ja ihmisarvoa sekä oikeudenmukaisuutta 

kunnioittaen.  
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2 NUORISOTILATOIMINTA OULUSSA 

 

 

Nuorisotyö on ennaltaehkäisevää kasvatustyötä, jota tehdään monialaisena yhteistyönä eri toimi-

joiden kanssa. Nuorisopalveluja toteutetaan Oulussa sekä alueellisesti että keskitettyinä palvelui-

na. Nuorisopalveluiden tehtävänä on edistää lasten ja nuorten oikeuksien toteumista. Niiden to-

teutumiseksi vahvistetaan lasten ja nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia, tuetaan 

heidän kasvuaan, itsenäistymistään ja yhteisöllisyyttään sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen 

oppimista. Oulussa on 20 nuorisotilaa eri puolilla kaupunkia. Niiden ohjattuun toimintaan ovat ter-

vetulleita kaikki 7–17-vuotiaat. Nuorisotiloissa lapset ja nuoret voivat turvallisessa ympäristössä 

harrastaa ja tavata ikätovereitaan. Nuorisotiloilla järjestetään erilaisia kerhoja, kursseja, leirejä, 

retkiä ja tapahtumia. Oulun kaupungissa nuorisotilatoiminta luetaan yhteisöllisen nuorisotyön 

alaisuuteen. Perusopetuslain mukainen koululaisten iltapäivätoiminta, kehitysvammaisten lasten 

aamu- ja iltapäivätoiminta sekä loma-aikojen kokopäivätoiminta ovat osa Oulun kaupungin yhtei-

söllistä nuorisotyötä. Avoin nuorisotilatoiminta, ohjatut toiminnot, nuorten ryhmät, jalkautuva työ ja 

erilaiset alueelliset yhteistyömuodot ovat niin ikään osa Oulun kaupungin yhteisöllistä nuorisotyö-

tä. (Oulun kaupunki. Nuorisotyö. Hakupäivä 1.12.2017) 

 

Oulun kaupungin nuorisopalveluilla on vahvat perinteet lasten ja nuorten osallisuuden edistämi-

sessä. Osallisuus on iso osa Oulun kaupungin nuorisopalveluiden arvoja ja toimintakulttuuria. 

Lapset ja nuoret ovat esimerkiksi konkreettisesti mukana päättämässä nuorisotilojen toiminnoista 

ja hankinnoista ja alueelliset osallisuusryhmät toimivat vahvassa siteessä nuorisopalveluiden 

kanssa.  

 

Oulussa vanhemmat voivat hakea lapselleen paikkaa perusopetuksen iltapäivätoimintaan, mikäli 

hän on 1. tai 2. luokan oppilas tai mikäli lapsi opiskelee 3.–9. luokilla ja hänellä on erityisen tuen 

päätös. Iltapäivätoimintapaikka voidaan myöntää, mikäli molemmat huoltajat ovat töissä tai opis-

kelemassa tai on olemassa muu erityinen syy hoidon tarpeelle. Oulussa nuorisopalvelut koordi-

noivat koululaisten iltapäivätoimintaa ja iltapäivätoiminta tapahtuu usein nuorisotiloissa. Iltapäivä-

ryhmät toimivat klo 11–16.30 kouluilla, nuorisotiloissa ja seurakunnan tiloissa. Toimintaa järjestä-

vät nuorisopalveluiden lisäksi järjestöt ja evankelis-luterilainen seurakunta. Vuonna 2017 Oulu 

juhli iltapäivätoiminnan 20-vuotisjuhlaa. (Oulun kaupunki. Iltapäivätoiminta. Hakupäivä 

30.11.2017). 
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2.1 Kulttuurinen nuorisotyö 

 

Anttilan, Haapasen ym. (2012) mukaan kulttuurinen nuorisotyö pohjautuu taiteelliseen ja luovaan 

toimintaan. Taiteellisen ja luovan toiminnan määrittely on kuitenkin haastavaa, joidenkin mielestä 

mahdotonta. Intuitiivisesti määriteltynä tällä toiminnalla voidaan tarkoittaa kykyä luoda olemassa 

olevista elementeistä tai ideoista uusia teoksia tai ajatuksia toiminnassa, jossa vapaa kommuni-

kointi itsen ja ympäristön kanssa on mahdollista. (Anttila, Haapanen ym. 2012. 11) Kulttuurinen 

nuorisotyö taiteellisena ja luovana toimintana avaa portteja itsetuntemukseen, itsetuntoon, vuoro-

vaikutukseen, osallistumiseen ja luo yhteenkuuluvuutta. Nuoren tunne siitä, että hän voi vaikuttaa 

omaan elämäänsä ja ympäristöönsä kasvaa ja kypsyy yhteisöllisessä toiminnassa ja vaikuttaa 

ratkaisevasti nuoren hyvinvointiin. (Anttila, Haapanen yms. 2012. 20) 

 

Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen julkaisussa Nuorten osallisuus ja vaikuttaminen 

kulttuurisessa nuorisotyössä (2012) Anttila, Haapanen ym. toteavat, kulttuurinen nuorisotyö on 

yhteisöllistä toimintaa, jossa nuori luo ja osallistuu maailmankuvansa ja yhteisönsä rakentami-

seen kulttuurin, taiteen ja median keinoin. Anttilan, Haapasen ym. mukaan kulttuurisen nuoriso-

työn kasvatuksellinen työote ja osallistavat työmenetelmät ovat osoittautuneet vankoiksi työväli-

neiksi nuorten kasvun tukemiseen toimijoiksi ja aktiivisiksi kansalaisiksi. Osallisuudessa keskiös-

sä on usein taide tai taiteellinen toiminta, jonka tavoitteena on tuottaa tekijöilleen ja yleisöilleen 

hyvinvointina mielihyvää, osallistumisen kokemuksia ja osallisuuden vahvistamista (Helsingin 

kaupungin nuorisoasiankeskus. 2012. 4-10. Viitattu 22.10.2018).   

 

Kulttuurisen nuorisotyön tärkeimmät tavoitteet ovat Anttilan, Haapasen ym. mukaan kokemusten 

tuottaminen, voimaannuttaminen, yhteiskunnallisen toimijuuden mahdollistaminen, nuorisotyön 

sisällön ja muotojen kehittäminen, eettis-moraalinen kasvatus sekä kansalaiseksi kasvamisen tu-

keminen. Kulttuurinen nuorisotyö on nuorisotyön toimintamuoto, joka rakentuu taide- ja kulttuuri-

kasvatuksellisista sisällöistä demokratiakasvatuksen oppimisympäristössä. Kulttuurinen nuoriso-

työ vahvistaa nuorten ilmaisutaitoja ja luovaa osaamista. Se on osallistumista tukevaa, omaeh-

toista sekä nuorten kasvua ja oppimista edistävää toimintaa, jossa nuoret toimivat ensisijaisesti 

subjekteina. Osallisuus ja vuorovaikutus ovat vahvasti läsnä kulttuurisessa nuorisotyössä. 

 

Anttila, Haapanen ym. (2012) määrittelevät osallistumisen ja osallisuuden toisistaan. Heidän mu-

kaansa osallistuminen on yksilön aktiivista mukanaoloa yhteisöllisessä ja demokraattisessa pro-

sessissa, kun taas osallisuus taas on heidän mukaansa yksilön kokemus siitä, että hänellä on 
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halua, kykyä ja mahdollisuus vaikuttaa. Osallistuminen voi olla esimerkiksi lapsen osallistumista 

aikuisten suunnittelemaan ja päättämään toimintaan, kun taas lasten ollessa osallisia toiminnas-

sa, ovat he myös suunnittelemassa sitä ja tekemässä päätöksiä toiminnan suhteen. Voimaantu-

minen on Anttilan, Haapasen ym. (2012) mukaan yksilön sisäinen voimantunne hänen omakoh-

tainen kokemuksensa pystyvyydestä ja kyvykkyydestä. Vaikuttaminen on vaikutuksen ilmenemi-

nen tai muutoksen aikaansaaminen jossakin yhteisöllisessä prosessissa. (Anttila, Haapanen ym. 

2012. 7-8) 

 

Opinnäytetyölläni ja kulttuurisella nuorisotyöllä on vahva yhteys. Lasten osallisuuteen perustuva, 

lasten suunnittelema ja toteuttama cd-levy tuo lapsille taiteellisia elämyksiä, voimaantumista ja 

yhteenkuuluvuuden tunteen kasvua. 
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3 LAPSEN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN ITSETUNTOA TUKEVAN LUOVAN 

TOIMINNAN AVULLA 

 

 

Opinnäytetyössäni kohtaavat sekä lasten osallisuus, luova toiminta että itsetunto, jotka kaikki vai-

kuttavat toisiinsa. Itsetuntoa vahvistamalla ruokitaan luovuutta, luova toiminta taas edistää osalli-

suutta. Anttilan, Haapasen ym. (2012) mukaan osallistumalla kulttuuritoimintaan ihminen tuntee 

kuuluvansa johonkin itseään tukevaan yhteisöön ja saavuttavansa jotakin sekä hallitsevansa ti-

lanteita ja ympäristöään paremmin. Itsetunto vahvistuu taide- ja kulttuuriharrastusten myötä saa-

tujen uusien kokemusten, kommunikoinnin, avoimuuden ja empatian tunteiden myötä. Kulttuuri-

nen nuorisotyö taiteellisena ja luovana toimintana avaa portteja itsetuntemukseen, itsetuntoon, 

vuorovaikutukseen, osallistumiseen ja luo yhteenkuuluvuutta (Anttila, Haapanen ym. 2012. 10–

12).  

 

 

3.1 Osallisuus 

 

"Sai päättää ihan ite haluaako olla mukana ja että mitä tekkee, mutta onneksi aikuinen oli 

siinä mukana kans” 

(cd-levyn tekemiseen osallistunut lapsi) 

 

Isolan, Kaartisen ym. (2017) mukaan osallisuus on liittymistä (involvement), suhteissa olemista 

(relatedness), kuulumista (belonginess), yhteisyyttä (togetherness). Osallisuus on yhteensopi-

vuutta (coherence) ja mukaan ottamista (inclusion). Se on osallistumista (participation) ja siihen 

liittyen vaikuttamista (representation) ja demokratiaa. Se on myös kaiken edellä mainitun järjes-

tämistä ja johtamista (governance). Abstraktius ja monitahoisuus altistavat osallisuuden kielellisil-

le kamppailuille, mutta samalla juuri niiden ansiosta se voi rakentaa hallinnonalat, oppiaineet ja 

metodologiat ylittävää ymmärrystä. (Isola, Kaartinen ym. 2017. 3)  

 

Pajulammin (2014. 141) mukaan osallisuutta on kuvailtu ”yksiselitteisiä määritelmiä pakenevana 

liukkaana ilmiönä”. Kielitoimiston sanakirjan mukaan sana ”osallistua” tarkoittaa mukanaoloa jos-

sakin tai osan ottamista johonkin. Termeinä toisistaan voidaan Pajulammin mukaan erottaa osal-

lisuus, joka koostuu oikeudesta saada tietoa itseä koskevista asioista sekä mahdollisuudesta il-
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maista mielipiteensä niistä ja näin päästä vaikuttamaan näihin asioihin, ja osallistuminen, joka 

tarkoittaa konkreettisempaa osallisuuden toimintaa. Osallisuudessa on nähtävissä sekä yksilölli-

nen että yhteisöllinen elementti. Yksilö voi kokea itsensä arvokkaaksi osallistuessaan, ja toisaalta 

ympäröivän yhteisön ja yhteiskunnan on oltava sellainen, jossa osallisuus on mahdollista. 

 

Solatien (2009) mukaan luovuus on vaihtoehtojen etsimistä, uusien näkökulmien oivaltamista ja 

erilaisten keinojen kokeilemista. Luovuus on siis jotain muuta kuin analyyttista ajattelua, älykkyyt-

tä tai tiedon hallintaa. Luovuudessa ei ole oikeaa tai väärää tapaa tehdä asioita, ainoastaan lu-

kuisia mielenkiintoisia vaihtoehtoja. Löytyy lukuisia erilaisia teitä, ja ne kaikki johtavat erilaisiin 

lopputuloksiin. Luovuus vaatii rohkeutta ajatella ja toimia niin kuin haluaa, pelkäämättä muiden 

ihmisten arvostelua tai vähättelyä. Luova ihminen uskoo ideaansa, vaikka ihmiset hänen ympäril-

lään pitäisivät ideaa hulluna. Lopputulemana saattaa olla idea tai keksintö, jota kaikki pitävät it-

sestään selvänä ja ihmettelevät, miksei kukaan keksinyt sitä aikaisemmin (Solatie 2009. 20–22, 

33). 

 

Anttilan, Haapasen ym. mukaan osallistumalla kulttuuritoimintaan ihminen tuntee kuuluvansa jo-

honkin itseään tukevaan yhteisöön ja saavuttavansa jotakin sekä hallitsevansa tilanteita ja ympä-

ristöään paremmin. Itsetunto vahvistuu taide- ja kulttuuriharrastusten myötä saatujen uusien ko-

kemusten, kommunikoinnin, avoimuuden ja empatian tunteiden myötä. Kulttuurinen nuorisotyö 

taiteellisena ja luovana toimintana avaa portteja itsetuntemukseen, itsetuntoon, vuorovaikutuk-

seen, osallistumiseen ja luo yhteenkuuluvuutta. Nuoren tunne siitä, että hän voi vaikuttaa omaan 

elämäänsä ja ympäristöönsä kasvaa ja kypsyy yhteisöllisessä toiminnassa ja vaikuttaa ratkai-

sevasti nuoren hyvinvointiin. (Anttila, Haapanen, ym. 2012. 10–12)  

 

Nurmen ja Rantalan (2011) mukaan osallisuuden toteutumiseksi ei riitä, että lapset ja nuoret ovat 

mukana toiminnassa ja osallistuvat passiivisesti, vaan tarvitaan sellaista toimintakulttuuria, jossa 

osallistujalla on mahdollisuuksia olla mukana toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.. On 

todennäköistä, etteivät lapset välttämättä osaa hyödyntää omia osallisuuden mahdollisuuksiaan, 

kun niitä heille tarjotaan. Työntekijöiden onkin osattava hyödyntää ja käyttää lapsilta saamaansa 

tietoa. Lisäksi työntekijöiden rooliksi jää osallisuutta avaavien menetelmien opettaminen lapsille. 

Aikuisen tulee osoittaa lapsille luottamusta ja toimia kannustajana, aktivoivana osallistajana, pel-

kän toiminnan ohjaamisen sijaan (Nurmi, Rantala 2011. 140–143). 
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Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (2016) mukaan osallisuus rakentuu erilaisista osista, joiden 

keskinäiset suhteet voivat vaihdella ja lapsen kokemus osallisuudesta voi muuttua niiden muka-

na. Ensimmäisenä elementtinä osallisuudessa lapsella täytyy olla mahdollisuus valita osallistuuko 

johonkin prosessiin vai ei. On aina oltava myös oikeus olla osallistumatta.  Osallistumisesta kiel-

täytyminenkin voi olla osallisuuden muoto ja lapsella tulisi olla mahdollisuus valita myös tämä 

vaihtoehto. Toisena osallisuuden elementtinä lapsella on myös oltava mahdollisuus saada riittä-

västi oikeaa tietoa tilanteesta, työskentelyn prosessista, siihen osallistuvista tahoista, omasta roo-

lista ja omista oikeuksista. Kolmantena elementtinä on mahdollisuus vaikuttaa työskentelyproses-

siin. Tällaisia vaikuttamisen paikkoja ovat esimerkiksi sen pohtiminen, mitä asioita tietyssä pala-

verissa käsitellään tai ketä siihen osallistuu tai millä tavalla asioita käsitellään. Osallisuuden ra-

kentumisen neljäs elementti on mahdollisuus ilmaista itseään omalla tavallaan ja omalla äänel-

lään suhteissaan työntekijöiden ja muiden mukana olevien aikuisten kanssa. 

 

Lapsen voi olla vaikea saada selvää, mihin hänen ajatuksiaan tarvitaan tai mistä hänen odote-

taan olevan jotakin mieltä. Hän voi tarvita myös monenlaista tukea ja apua ajatustensa ilmaisemi-

seen. Jonkun lapsen kohdalla kyse voi olla rohkaisemisesta ja kannustamisesta. Joku toinen lap-

si saattaa puolestaan tarvita hyvin konkreettista apua, kuten tulkin tai apuvälineitä kommuni-

koidakseen työntekijöiden kanssa ja tullakseen ymmärretyksi. 

 

Lasten tilanteet ja mahdollisuudet tehdä itsenäisesti omaan elämään vaikuttavia päätöksiä vaihte-

levat. Nuorten kohdalla itsenäisesti tehtävien ratkaisujen määrä on usein suurempi kuin pienten 

lasten osalta. Toisaalta työntekijöillä tulisi olla myös valmius tunnistaa ne asiat, joissa pienelläkin 

lapsella on mahdollisuus tehdä valintoja ja päätöksiä. Voi olla, esimerkiksi olla, että lapsi valitsisi 

jotain muuta tekemistä neuvottelussa kuin piirtämisen nurkassa nysäksi kuluneilla liiduilla ja kui-

vuneilla tusseilla, jos hänelle annettaisiin mahdollisuus valita. (THL 2016. Hakupäivä 4.1.2018) 

 

 

 

3.2 Hartin ja Shierin osallisuuden tasomallit 

 

"Joo, ollaan kyllä ihan tuolla tikapuitten ylimmällä portaalla” 

(cd-levyn tekemiseen osallistunut lapsi) 
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Lasten osallisuus ja sen erilaiset muodot esitetään usein porras- tai tikapuumallisena kuvaajana: 

tikkaiden alapäässä osallisuutta ei ole ja tikkaiden yläpäästä löytyy osallisuuden korkeimmat ta-

sot. Roger Hart (1992) on kuvannut lasten osallisuuden tikapuumaista tasomallia 1992 Unicefin 

julkaisemassa teoksessa Children’s participation - from tokenism to citizenship. Hartin malli on 

kahdeksanportainen. Kolme alinta tasoa ei vielä edusta osallisuutta, korkeintaan osallistumista. 

Viisi ylintä tasoa kuvaavat varsinaisen osallisuuden tasoja ylimmän tason edustaessa parhaiten 

toteutunutta osallisuutta. Hartin (1992) mallin ensimmäisellä tasolla lasten näkemyksiä kunnioite-

taan aikuisten tehdessä päätökset, toisella tasolla aikuiset suunnittelevat ja toteuttavat toiminnan 

ja lasten mielipiteet otetaan kunnioittavasti huomioon. Kolmannella tasolla lapset suunnittelevat ja 

toteuttavat alun perin aikuisilta tulleita ideoita, neljännellä tasolla lapset ideoivat ja tekevät pää-

tökset toteutuksesta aikuisten ollessa taustalla. Viidennellä, osallisuuden korkeimmalla tasolla 

lapset ideoivat, järjestävät toiminnan ja kutsuvat aikuiset mukaan päätöksentekoon (Hart. 1992. 

8-10. Viitattu 22.10.2018) 

 

Myös Shier (2001) kuvaa osallisuuden tasoja porrasmaisesti. Shierin tasomallissa lasten osalli-

suus jaetaan niin ikään viiteen eri tasoon. Ensimmäisellä, alimmalla osallisuuden tasolla lapsia 

kuullaan, toisella tasolla lapsia tuetaan ilmaisemaan näkökantojaan. Kolmannella osallisuuden 

tasolla lasten näkökannat otetaan huomioon, neljännellä tasolla lapset ovat osallisina päätöksen-

tekoprosessissa. Viidennellä, korkeimmalla, osallisuuden tasolla lapsilla on todellista vastuuta 

päätöksenteossa (Shier, 2001. 110). Shierin mukaan lasten osallisuuden toteutumiseksi myös 

kasvattajien/aikuisten tulee yhtä lailla sitoutua. Shierin tasomallissa esiintyy kolme sitoutumisen 

vaihetta, joiden tehtävänä on selkeyttää kasvattajien sitoutuneisuutta.   Nämä sitoutumisen vai-

heet ovat avautuminen (opening), mahdollistaminen (opportunity), sekä velvoittaminen (obligati-

on). (Shier, 2001. 110–113. Viitattu 7.5.2018)  
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(KUVA 1 Osallisuuden tasot mukaillen Hartin (1992) ja Shierin (2001) osallisuuden tasomalleja) 

 

 

Hartin (1992) ja osittain myös Shierin (2001) osallisuuden tasomalleja mukaileva lasten osallisuu-

den tikapuumainen mittari (KUVA 1) toimii opinnäytetyössäni eräänlaisena peilinä, jota käytän 

lasten osallisuutta arvioidessani. Myös lapsilta keräämäni palaute perustuu lasten kokemuksiin 

osallisuudesta ja sen tasoista. Olen muokannut Hartin osallisuuden tasomallia vastaamaan tätä 

nimenomaista toimintaa, lasten osallisuutta edistävää, tavoitteellista toimintaa Maikkulan nuoriso-

talolla, varten. 

 

 

 

Lapset ovat toiminnassa todellisia subjekteja. Toiminta 

tapahtuu heidän ehdoillaan. Aikuiset ovat taustalla. 

Lapset päättävät toiminnasta aikuisten avustuksella. Ai-

kuiset ovat auttamassa lapsia toteuttamisessa. 

Toiminnan idea tulee aikuisilta, mutta lapset ovat mu-

kana, osallisina päätöksenteossa. 

Aikuiset vastaavat toiminnasta, lapset ymmärtävät toi-

minnan ja heidän ehdotuksiaan voidaan toteuttaa. 

Aikuiset vastaavat toiminnasta, lapset voivat halutes-

saan osallistua ja heidän mielipiteitään kuunnellaan. 

Aikuiset päättävät toiminnan, lasten mielipiteitä 

kuunnellaan näennäisesti. 

Lapset osallistuvat valmiiseen tapahtumaan esi-

merkiksi esiintymällä, luomalla tunnelmaa.. 

Aikuiset sanovat tai ehdottavat mitä lasten tulee 

tehdä. Aikuiset voivat hyödyntää lasten ideoita mi-

käli haluavat. 
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3.3 Itsetunto 

 

"Me ajateltiin, että jos sitte tän jälkeen ku me ollaan tehty tää, me voitais tehä toinen levy!" 

(cd-levyn tekemiseen osallistunut lapsi) 

 

Ahosen (1994) mukaan minäkuvaan kuuluu itseluottamus, itsevarmuus, itsensä rakastaminen ja 

itsensä arvostaminen. Hyvä itsetunto ei rakennu omien suoritusten tai omien ja toisten arvostelun 

varaan. Ihmisen ei tarvitse todistaa itselleen omaa arvoaan, jos hän todella arvostaa itseään. 

Myöskään hänen ei tarvitse tuntea syyllisyyttä siitä, jos ei saavuta itselleen asettamiaan epärea-

listisia tavoitteita. Sen sijaan hän voi muuttaa tavoitteensa. (Ahonen. 1994. 62–63) Hyvään itse-

tuntoon kuuluu itsekunnioitus, itseluottamus ja tarkoitukselliseksi koettu elämä. Henkilö, jolla on 

hyvä itsetunto, hyväksyy omat ja toisten voimavarat, heikkoudet ja erityislahjat. Hän tuntee yh-

teenkuuluvaisuutta toisten kanssa, pystyy ratkomaan tielleen tulevia ongelmia, rohkenee ottaa 

tarvittaessa kunnian itselleen ja tuntee vastuuta omista toimistaan. Huono itsetunto tarkoittaa sitä, 

että henkilö ei pidä itsestään tai hän pitää itseään tavalla tai toisella toisia huonompana tai avut-

tomampana. Ihminen, jolla on huono itsetunto, ei uskalla ottaa riskejä epäonnistumisen pelosta. 

Hän on usein kykenemätön kohtaamaan häneen kohdistetut vaatimukset, mikä sitten lisää huo-

nommuuden tunnetta ja myötävaikuttaa noidankehän syntymiseen. Huono itsetunto estää oppi-

misen ja kehittymisen, omien voimavarojen hyödyntämisen, Ahonen toteaa. (Ahonen. 1994. 62–

63).  

 

Suomen mielenterveysseuran mukaan Itsetunto on persoonallisuuden yksi keskeinen ominai-

suus. Kuitenkaan arvoamme tai onnistuneisuuttamme ei voi mitata sen mukaan. Itsetunto on vain 

yksi ominaisuus kaikkien muiden joukossa. Hyvä itsetunto helpottaa elämää, mutta heikko itse-

tunto ei tarkoita epäonnistumista elämässä. Heikonkin itsetunnon kanssa voi opetella tulemaan 

toimeen, ja sitä on mahdollista myös kohentaa (Suomen mielenterveysseura. Viitattu 5.1.2018). 

 

Voidakseen jäsentää asioita sekä oivaltaakseen uutta lapsen täytyy ehtiä hengähtää ja rauhoit-

tua. Hyvä itsetunto ja usko omaan ainutlaatuisuuteen ovat luovan kasvatuksen rakennusaineita. 

Hyvää itsetuntoa ei kuitenkaan saavuteta pelkästään onnistumalla. Onnistuminen suorastaan 

vaatii epäonnistumista, kokeiluja, joista opitaan koko ajan lisää, toteaa Solatie (Solatie 2009. 36, 

43). 
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Mannerheimin lastensuojeluliiton mukaan lapsen kehityksen ulkoiset piirteet on helppo havaita: 

hän oppii uusia, aina vaativampia taitoja, kuten konttaamaan, kävelemään, juoksemaan, pyöräi-

lemään tai hyppäämään voltteja trampoliinilla. Lapsi kasvaa pituutta ja muuttuu ulkoiselta ole-

mukseltaan vauvasta pikkulapseksi ja edelleen leikki-ikäiseksi, sitten koululaiseksi. Itsetunnon 

kehittymistä ei voi mitata eikä silmällä havaita, mutta tämä psyykkinen osa-alue kehittyy myös 

vähitellen (MLL 2017. Hakupäivä 15.1.2018). 

 

Hyvä itsetunto tarkoittaa myönteistä realismia omista mahdollisuuksista ja rajoitteista. Se ei tar-

koita itsensä näkemistä yltiöpositiivisessa valossa tai itsensä korottamista muiden yläpuolelle. Se 

on myönteinen, mutta totuudenmukainen arvio itsestä. Vahva itsetunto kehittyy lapsuudessa ja 

nuoruudessa, myönteisten kasvukokemusten avulla. Vanhemmilta tai muilta tärkeiltä aikuisilta 

saatu hyväksyntä, huolenpito ja rakkaus tukevat hyvän itsetunnon kehittymistä. Myöhemminkin it-

setuntoa voi vahvistaa, ja itsetunto on usein erilainen eri elämän vaiheissa (Suomen Mielenter-

veysseura. Hakupäivä 5.1.2018). 

 

Nurmen ja Rantalan mukaan kokemus vahvasta yhteydestä omaan minuuteen, kyvykkyydestä 

saada aikaan muutoksia eli vaikuttaa maailmaan sekä varmuus joukkoon kuulumisesta ovat mie-

lenterveyden kulmakiviä. Vahvistamalla lapsen ja nuoren mahdollisuutta osallistua toimivana, tun-

tevana, ajattelevana ja luovana yksilönä kussakin kehitysvaiheessa varmistetaan hänen muodos-

tumistaan ehyeksi yksilöksi. Erilaiset osallisuuden kokemukset vahvistavat lapsen kehittyvän per-

soonan eri puolia. Hän löytää itsestään enemmän piirteitä, kun eri ihmiset vastaavat hänen aloit-

teisiinsa eri tavoilla sekä tarjoavat hänelle omia aloitteitaan. Osallisuus on siis syvimmältä ole-

mukseltaan aina vuorovaikutuksellista. Lapsen ja nuoren ainutkertainen minuus muodostuu juuri 

osallistuvan vuorovaikutuksen tilanteissa. Lapsi ja nuori tarvitsevat myös perheen ulkopuolisia ai-

kuisia huomaamaan hänet ja antamaan hänelle mahdollisuuksia osallistua (Nurmi, Rantala 2011. 

14–22).  

 

Luovien ihmisten itsetunto on hyvin vahva. He todella uskovat olevansa luovia. Suuri osa ihmisis-

tä ei kuitenkaan usko omaan luovuutensa. He uskovat olevansa ”vain” tavallisia ihmisiä, kenties 

ahkeria puurtajia mutta luovuuden saralla kuitenkin varsin osaamattomia. (Solatie 2009. 33–35). 

Solatien mukaan hyvä itsetunto ja usko omaan ainutlaatuisuuteen ovat luovan kasvatuksen ra-

kennusaineita. (Solatie, 2009. 35) 
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Hartin (1992) ja Shierin (2001) osallisuuden tasomalleja (KUVA 1) tarkastellessa voi huomata, et-

tä osallisuuden vaatimattomillakin tasoilla lapsilla on mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi lapsille 

suunnatun, luovan toiminnan suunnitteluun. Osallisuuden ylimmillä tasoilla lapset ovat todellisia 

subjekteja ja aikuisten rooli on toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa huomattavasti pie-

nempi. 

 

 

3.4 Luovuus 

 

"Tuntuu niin hauskalta, ku on tehny tän ite!”  

(cd-levyn tekemiseen osallistunut lapsi) 

 

Einonin (2003) mukaan lapset ovat luontaisesti luovia. He toimivat ensin ja ajattelevat vasta sit-

ten. Lapset oppivat tekemällä ja heidän synnynnäiset lahjansa kehittyvät kokemuksen kautta. Ai-

kuiset voivat tarjota kokemuksille sopivan ympäristön, mutta lapsen on itse hyödynnettävä mah-

dollisuuksia, joita hänelle on annettu. Aikuiset voivat ohjata, selittää, kehua ja neuvoa lapsia ja 

edistää lasten osallistumista herättämällä heidän uteliaisuutensa ja odottamalla, että he itse teke-

vät aloitteen (Einon. 2003. 8). 

 

Opetusministeriön luovuusstrategian loppuraportin mukaan lasten välinen eriarvoisuus itsensä il-

maisemisessa ja kehittämisessä näkyy sekä koulutuksessa että harrastustoiminnassa. Muun mu-

assa taiteen perusopetukseen osallistuu vain pieni osa ikäluokasta. Kasvatus-, koulutus- ja muis-

sa lapsiin vaikuttavissa toimissa on siksi huolehdittava, että kaikilla on mahdollisuus ilmaista itse-

ään, tapahtuipa se taiteellisen, taidollisen, tiedollisen, teknisen tai muun osaamisen alueilla (Ope-

tusministeriön julkaisuja 2006. 8). 

 

Solatien (2009) mukaan luovuutta voi oppia. Kukaan ei synny täydellisen luovana, vaan luovuus 

vaatii aina harjoittelua. Jos lapsi ei tätä oivalla, voivat vanhemmat tukea ja kannustaa häntä. Las-

ta ei voi pakottaa harjoitteluun, mutta kannustaa kylläkin. Solatien mukaan voidakseen jäsentää 

asioita sekä oivaltaakseen uutta lapsen täytyy ehtiä hengähtää ja rauhoittua. Hyvä itsetunto ja 

usko omaan ainutlaatuisuuteen ovat luovan kasvatuksen rakennusaineita. Hyvää itsetuntoa ei 

kuitenkaan saavuteta pelkästään onnistumalla. Onnistuminen suorastaan vaatii epäonnistumista, 

kokeiluja, joista opitaan koko ajan lisää. Luovuus yhdistetään usein taiteeseen, taidemaalareihin, 

kirjailijoihin, musiikkiin tai kuvanveistoon (Solatie. 2009. 33–35). Solatie jatkaa kertomalla, että tai-
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teilijoita pidetään luovina. Taide on kuitenkin vain yksi luovuuden ilmentymismuodoista. Eivätkä 

kaikki taiteilijat edes luo uutta. Luovuutta ei siis kannata jättää taiteilijoiden yksinoikeudeksi. Myös 

muilla on lupa hyötyä luovuudesta. Luovuus ei ole älykkyyttä, eikä se ole taiteellisuutta. Luovuus 

on jotain paljon suurempaa ja laajempaa kuin sitä koskeva rajoittunut arkikeskustelu. (Solatie 

2009. 36, 43) Luovien ihmisten itsetunto on hyvin vahva. He todella uskovat olevansa luovia. 

Suuri osa ihmisistä ei kuitenkaan usko omaan luovuutensa. He uskovat olevansa ”vain” tavallisia 

ihmisiä, kenties ahkeria puurtajia mutta luovuuden saralla kuitenkin varsin osaamattomia. (Solatie 

2009. 33–35). 

 

Lapsi voi kehittää taitoja käyttää luovan ilmaisun työkalujaan: miten hän esittää musiikkia tai 

tanssia tai puhuu sanoja. Näiden taitojen kehittämiseksi lapset tarvitsevat opettajia. Lapsi ei opi 

soittamaan pianoa tai laulamaan, jos hän ei saa rakentavaa kritiikkiä ja lähesty toimintaansa 

suunnitelmallisella tavalla. (Einon. 2003, 25) Luovuuskasvatuksessa lapsen myönteinen kannus-

taminen on erittäin tärkeää. Kun lapsen ajatuksia ja ideoita kehutaan, hän rohkaistuu ja innostuu 

kehittämään niitä lisää. Jos lasten ideoihin suhtaudutaan kielteisesti ja vähätellen, loppuu ideoi-

den esittäminen yleensä saman tien. Pienellä rohkaisulla idean esittäjän voi saada innostumaan 

ja kehittelemään ajatustaan eteenpäin. Mitä enemmän innostut lapsen ajatuksista ja kannustat 

häntä viemään niitä eteenpäin, sitä luovemmaksi lapsi kehittyy (Solatie 2009. 45–46).  

 

Einonin (2003) mukaan lapset, joilla on hyvä itsetunto, ovat luovempia eivätkä kulje massan mu-

kana. Erittäin luovilla lapsilla on yleensä erittäin hyvä itsetunto. Kun lapsen luovuutta edistetään ja 

tuetaan, hän pitää itsestään ja hänen onnistumisen mahdollisuutensa paranevat. Nämä hyödyt 

saavat yleisemmän luonteen kun lapsi kasvaa, ja ne vaikuttavat itsetunnon ja luovuuden lisäksi 

vanhempien ja lapsen suhteen turvallisuuteen. 

 

Anttilan, Haapasen ym. (2012) mukaan luova yhteisö, jossa toiminta tapahtuu, luo parhaimmil-

laan pohjaa yksilön osallistumiseen yhteisön toimintaan ja sitä kautta voimaannuttaa yksilöä ja 

ryhmää osallistumaan laajemminkin ympäröivän yhteiskunnan rakentamiseen (Anttila, Haapanen 

ym. 2012. 13). Osallisuuden ja vaikuttamisen prosessit lähtevät kokemuksellisuudesta, joka liittyy 

johonkin taiteelliseen toimintaan ja luovaan ilmaisuun, Anttila, Haapanen ym. toteavat (Anttila, 

Haapanen ym. 2012. 19). Opinnäytetyöni perustuu lasten osallisuuteen ja tavoitteelliseen toimin-

taan. Toiminnan saavuttaessa osallisuuden ylimmät tasot, joilla lapset ovat suunnittelijoina, päät-

täjinä ja toimijoina, aikuisten ollessa pienessä roolissa (KUVA 1), lapset saavat tärkeitä subjektiu-
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den, luovuuden, onnistumisen ja ryhmänä toimimisen kokemuksia, joilla voi olla kauaskantoisia 

vaikutuksia heidän elämässään. 

 

 

3.5 Musiikki ja sadutus 

 

"Tosi kiva tehä niinku ihan ommaa mussiikkia!”  

(cd-levyn tekemiseen osallistunut lapsi) 

 

Ahosen (1997) mukaan musiikki stimuloi ihmistä yhtä aikaa sekä psyykkisesti että fyysisesti. Sillä 

on neurologisfysiologisia ja psykologisia vaikutuksia samanaikaisesti. Musiikki saa aikaan tapah-

tumien sarjan, jossa sekä keho että mieli aktivoituvat ja auttavat ihmistä saamaan yhteyden ja 

kosketuksen niihin (Ahonen 1997. 41). Vilén kertoo, että musiikki edustaa ihmisessä varhaista ei-

kielellistä ja kokonaisvaltaista kokemusmaailmaa, se koskettaa tavalla tai toisella kaikkia ihmisiä. 

Lapsen itsetuntemus, sisäinen rytmi, sosiaalinen toiminta, vuorovaikutusvalmiudet, kommunikaa-

tiotaidot ja motoriset valmiudet kehittyvät musiikillisten kokemusten ja ryhmään liittymisen kautta. 

Vuorovaikutuksellisen toiminnan kautta syntyy vahva yhteenkuuluvaisuuden tunne. Vilénin mu-

kaan musiikillisesta toiminnasta muodostuu yhteinen iloinen kokemus, joka lujittaa ryhmää ja an-

taa tilaa sekä yksilölliselle että ryhmässä tapahtuvalle ilmaisulle ja toiminnalle (Vilén ym. 2006, 

503–504). 

 

Juvosen, Lehtosen ja Ruismäen (2012) mukaan musiikkiharrastus näyttää vahvistavan minäku-

vaa ja uskoa omaan pärjäämiseen. Musiikin harrastajilla myös erityyppisistä kouluaineista pitämi-

nen on usein voimakkaampaa kuin muilla. Musiikilla on myös kielellisiä elementtejä: musiikki on 

tunneilmaisua ja kommunikaatiota, joka hyödyntää monia puheeseen ja kieleen liittyviä element-

tejä, intonaatioita, rytmejä ja muitakin merkityksiä. Musiikkiharrastus on selvästi yhteydessä mi-

näpystyvyyteen, minäkuvaan sekä sisäiseen motivaatioon. (Juvonen, Lehtonen, Ruismäki. 2012. 

22–23. Viitattu 25.10.2018) 

 

Soiton- ja laulunopetus musiikkioppilaitoksissa perustuu yleensä aikuisten säveltämän musiikin 

soittamiselle ja laulamiselle, eikä lasten omaa kykyä säveltää juurikaan käytetä opetuksessa hy-

väksi. Lasten säveltämistä tutkinut musiikkikasvattaja Joanna Glover (2000, 2) toteaa, että lasten 

musiikkikasvatus keskittyy yleensä esittämiseen ja kuuntelemiseen, ja improvisoiminen ja sävel-

täminen jäävät vähäisiksi. Tilannetta voidaan hänen mukaansa verrata siihen, että äidinkielen 
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opettamisessa keskityttäisiin kuuntelemiseen ja lukemiseen muttei opetettaisi lainkaan puhumista 

ja kirjoittamista. (Leppänen 2010. 145) 

 

Vielä joitakin vuosikymmeniä sitten lapset kävivät harrastamassa musiikkia lähinnä soittotunneil-

la, ja he aloittivat tämän harrastuksen harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta vasta sitten, kun he 

suoriutuivat tunneille menemisestä ja harrastuksen vaatimasta harjoittelusta itsenäisesti. Musiikin 

harrastamisen intensiivisyys ei ole lasten harrastusten joukossa poikkeuksellista. Lasten harras-

taminen on viime vuosikymmeninä muuttunut yhä kiihtyvässä vauhdissa yhä intensiivisempään ja 

aikaa vievämpään suuntaan. (Leppänen 2010. 133–134) 

 

Vaikka länsimainen taidemusiikki on Leppäsen (2010) mukaan vain pieni osa lasten arkipäiväs-

sään kohtaamasta musiikin virrasta, juuri tämä musiikin alue saa suhteettoman suuren huomion 

kasvatuksen käytännöissä. Säveltäjä on taidemusiikkikulttuurissa arvostettu henkilö, jonka tahtoa 

pyritään musiikkiesityksissä tarkasti noudattamaan. Lasten säveltäminen rikkoo ainakin kahta 

länsimaisille säveltämisen käytännöille tyypillistä piirrettä: ammatillisuutta ja yksilöllisyyttä (Lep-

pänen 2010. 146–147). 

 

Sadutus on suomalainen sosiaalinen innovaatio, jonka keksi valtiotieteen tohtori Monika Riihelä ja 

sitä on ollut kehittämässä kasvatustieteen tohtori Liisa Karlsson sekä suuri joukko lapsia ja aikui-

sia Suomessa ja muissa maissa. Sadutus on laajasti kokeiltu, toimivaksi havaittu ja palkittu me-

netelmä (mm. kansainvälisyyspalkinto, EU:n lasten mielenterveyttä edistävä mallitoiminto). Sa-

dutusta on käytetty menestyksellisesti vuoden ikäisistä vanhuksiin. Oppilaat ovat saduttaneet toi-

siaan. Aikuisetkin ovat saduttaneet keskenään ja näin kuunnelleet toistensa muistoja, tarinoita ja 

kokemuksia esimerkiksi nuoruudesta, vanhemmuudesta ja työssä löytyneistä oivalluksista (LKT, 

2010. Hakupäivä 10.1.2018). 

 

Sadutus - omien satujen kertominen ja niiden dokumentointi - on yksi parhaimmista tavoista ottaa 

lasten osallisuus ja aloitteentekomahdollisuus konkreettisesti huomioon. Se on lasten kuuntelun 

menetelmä. Pyytämällä lapsia kertomaan oman sadun aikuinen saa tietoa siitä, mitä lapsi ajatte-

lee ja mistä hän on kiinnostunut. Kun aikuinen kirjoittaa lapsen sadun muistiin aivan niin kuin lapsi 

sen kertoo puutumatta itse lainkaan sadun kerrontaan, hän viestittää samalla lapselle arvosta-

vansa ja kunnioittavansa tätä (Vilén ym. 2006, 481).  
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Maailmankoulu mainitsee sadutuksen olevan yksi globaali- ja yhdenvertaisuuskasvatuksen peda-

gogisista, toiminnallisista menetelmistä. Maailmankoulun mukaan sadutus korostaa kaiken ikäis-

ten lasten kuuntelua ja osallistuvaa työskentelyä ja sadutus on erinomainen työväline niin käytän-

nön työssä, kehittämisessä kuin tutkimuksessakin. Se on narratiivinen menetelmä, jossa uusi sa-

tu tai tarina syntyy kertojan ja saduttajan välillä. Menetelmä sopii kenelle tahansa kulttuurista tai 

iästä riippumatta. (Maailmankoulu. Viitattu 24.10.2018) 

 

Sadutuksen lähtökohtana on, että jokainen ihminen osaa kertoa satuja ja jokaisella ihmisellä on 

ainutlaatuisia omakohtaisia kokemuksia, ajatuksia ja kertomuksia, joita hän voi välittää muille ih-

misille. Sadutuksessa kuunnellaan lasta aidosti ja kiireettömästi. Aikuinen varmistaa, että tila, jos-

sa sadutus tapahtuu, on rauhallinen ja että sadutus tapahtuu ilman ulkopuolisen keskeytystä. 

Vuorovaikutus suuntautuu lapsesta aikuiseen, kun lapset toimivat oman kertomakulttuurinsa luo-

jina. Aikuinen toimii intensiivisenä kuuntelijana, ei opeta lasta, vaan kirjoittaa sadun paperille juuri 

niin, kuin lapsi on tarinansa ilmaissut. Sadutus tapahtuu joko yksin, kaverin kanssa tai pienryh-

mässä aikuisen toimiessa kirjurina (Vilén ym. 2006, 481). 

 

Opinnäytetyöni lähtökohtana on antaa lasten toteuttaa itseään haluamallaan tavalla, ilman pelkoa 

oikein tai väärin toimimisesta. Tämä pätee myös lasten mahdollisesti cd-levylle tekemään musiik-

kiin ja lauluihin. Jokaisella osallisella lapsella on oikeus luoda, soittaa tai laulaa juuri sellaista mu-

siikkia kuin hän itse haluaa, yrittämättä täyttää mitään taiteellisia tai musiikillisia velvollisuuksia 

ketään kohtaan. Kerron lasten oman cd-levyn tekemiseen mukaan haluaville lapsille sadutusme-

netelmästä, mikäli he eivät keksi minkälaista sisältöä cd-levylle tehdä. Tuon saduttamisen esiin 

hauskana vaihtoehtona tarinan keksimiselle myös, mikäli lapset kokevat omien tarinoiden suunni-

telmallisen keksimisen hankalana tai epämiellyttävänä. Sadutuksen avulla lapset voivat kokea 

vapautumisen tarinoiden keksimisen mahdollisesta vaikeudesta. Lasten säveltämissä ja sanoit-

tamissa lauluissa sekä lasten itse luomissa tarinoissa on taiteellisuuden lisäksi vahvasti kyse las-

ten osallisuudesta. Kun lapset saavat luoda omia laulujaan ja tarinoitaan, itse haluamallaan taval-

la, aikuisten ollessa taustaroolissa, on lasten osallisuus hyvin korkealla tasolla myös Hartin 

(1992) ja Shierin (2001) osallisuuden tasojen valossa (KUVA 1) ja lapset ovat parhaimmillaan 

toiminnassa todellisia subjekteja. 

 

”Kerro satu (tai tarina), sellainen kuin itse haluat. Kirjaan sen juuri niin kuin sen minulle 

kerrot. Lopuksi luen tarinasi, ja voit muuttaa tai korjata sitä, mikäli haluat.” 

(Karlsson 2014. 24) 
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”Kun mä ajattelen aivoilla jotakin, niin sitten tulee suusta ulos puhetta, siinä on se satu” 

Henri 5 v.  

(Karlsson. 2005. 5) 
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4 KOHDERYHMÄT JA HYÖDYNSAAJAT  

 

 

Opinnäytetyöni kohderyhmä on Maikkulan nuorisotalon alakouluikäiset kävijät sekä Maikkulan 

nuorisotalolla toimivan iltapäivätoimintaryhmän 1.-2.-luokkalaiset lapset. Opinnäytetyöstäni hyöty-

vät suoraan kohderyhmäni, eli mukana olevat lapset, jotka ovat osallisena tavoitteellisessa, luo-

vassa ja mielekkäässä toiminnassa. Välillisiä hyötyjiä ovat niin ikään osallistuvien lasten van-

hemmat ja lähipiiri. Osallistava, luova, tavoitteellinen toiminta voi heijastua positiivisesti myös 

muuhun lähiympäristöön, esimerkiksi nuorisotalon muihin kävijöihin sekä heidän koulutove-

reihinsa. Mikä tahansa nuorisotila voi saada opinnäytetyöstäni kipinän vastaavanlaiselle luovalle, 

tavoitteelliselle toiminnalle. 

 

Opinnäytetyössäni lasten luovien ideoiden konkretisoituminen lasten omaksi, valmiiksi cd-levyksi 

vahvistaa lasten omia käsityksiä itsestään, omista ominaisuuksistaan ja taidoistaan ja osoittaa et-

tä lasten omat ideat ovat arvokkaita ja toteuttamisen arvoisia. Lasten yhteinen, oma cd-levy osoit-

taa sen, kuinka omista pieneltäkin tuntuvista ideoista voi yhdessä muiden kanssa saada aikaan 

hienon, konkreettisen ja kestävän tuotoksen. Lasten osallisuus on cd-levyn tekemisessä hyvin 

tärkeä, olennainen asia. Lasten oma idea omasta cd-levystä, lasten itse tuottama sisältö ja lasten 

sitoutuminen cd-levyn tekemiseen ovat vahvoja esimerkkejä lasten vahvan osallisuuden toteutu-

misesta. Osallisuuden tasoihin (KUVA 1) peilatessa, cd-levyn tekeminen on lapsilähtöistä, lasten 

osallisuutta vahvistavaa toimintaa, jossa lapset ovat parhaimmillaan toiminnan subjekteja ja ai-

kuinen mahdollistajan roolissa. Lapset voivat myös olla vaihtelevasti eri tasoilla osallisuudessa ja 

esimerkiksi ajoittain kaivata enemmän aikuisen tukea. 

 

Cd-levyn tekemiseen mukaan haluavat lapset ilmoittautuvat suoraan minulle. Koska cd-

levyprojekti on Maikkulan nuorisotalon omaa toimintaa, lupaa lasten vanhemmilta ei tarvita. Tie-

dotan cd-levyn tekemisestä osallistuvien lasten vanhemmille kirjeitse (LIITE 1). Osallistuvien las-

ten määrä voi heidän kiinnostumisestaan riippuen olla suuri tai pieni. Lasten määrä vaikuttaa suo-

raan siihen, kuinka kauan cd-levyn tekemisessä kestää. 
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5 TAVOITTEET  

 

 

Opinnäytetyöni tavoite on edistää lasten osallisuutta nuorisotalolla ja kannustaa nuorisotalon ja il-

tapäivätoiminnan lapsia itsetuntoa kohottavaan, luovaan ilmaisuun tavoitteellisen toiminnan kaut-

ta. Tavoitteenani on saada nuorisotalon ja iltapäivätoiminnan lapset tietoisiksi heidän omasta 

osallisuudestaan sekä vaikutusmahdollisuuksistaan luovan toiminnan kautta ja olla mahdollista-

massa lapsille suunnattua, mahdollisimman korkeille osallisuuden tasoille (KUVA 1) kohoavaa 

toimintaa, jossa lapset ovat todellisia subjekteja aikuisen ollessa taustaroolissa, mahdollistamas-

sa lasten ideoita. Tavoitteenani on myös edistää opinnäytetyöni kautta nuorisotalon ja iltapäivä-

toiminnan lasten yhteistä toimintaa ja pitkän tähtäimen tavoitteenani on luoda vuosittaisesta nuo-

risotalon omasta cd-levystä jatkuva käytäntö. Koska tarvittavat tilat ja laitteet ovat jo olemassa 

Maikkulan nuorisotalolla ja nuorisotalon äänitysstudiolla, on lasten cd-levyn vuosittainen tekemi-

nen mahdollista ilman merkittäviä kustannuksia. 

 

Opinnäytetyöni lyhyen aikavälin tavoite on saada Maikkulan nuorisotalon kävijöitä osalliseksi luo-

vaan, mielenkiintoiseen, tavoitteelliseen toimintaan, joka konkretisoituu lasten omana cd-levynä. 

Osallistuvat lapset näkevät cd-levyntekoprosessin myötä, kuinka heidän omat ideansa ja tuotok-

sensa (laulut, tarinat ym.) muodostuvat valmiiksi, omaksi cd-levyksi, joka sisältää lasten itsensä 

tekemää musiikkia ja tarinoita, on lasten itse kuvittamin kansin varustettu ja lasten itsensä ni-

meämä.  

Opinnäytetyöni pitkän ajan kehitystavoite on tehdä lasten luovasta toiminnasta omasta cd-levystä 

(tai cd-levyjen muuttuessa yhä harvinaisemmiksi, pelkästään tiedostopalvelimelle ladatuista tuo-

toksista) jatkuva, vuosittainen toimintatapa. Tällöin joka vuosi uusilla lapsilla on mahdollisuus 

saada olla osallisena luovassa, tavoitteellisessa toiminnassa vapaa-ajallaan, nuorisotalolla. Opin-

näytetyöni tarkoitus on luovan toiminnan kautta syventää lasten osallisuutta omassa vapaa-

ajassaan.  

Tavoitteiden saavuttamista mittaan lapsilta saadulta palautteella, sitä Hartin (1992) ja Shierin 

(2001) osallisuuden tasomalleihin peilaten ja niitä mukaillen (KUVA 1). Kerään jokaiselta osallisel-

ta lapselta/parilta/ryhmältä palautteen sekä heidän omien laulujensa/tarinoidensa tekoprosessin, 

että cd-levyn valmistumisen jälkeen. Sisällöllisiä tavoitteita lasten tuotoksille (lauluil-

le/saduille/tarinoille) ei ole. 
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5.1 Laatutavoitteet 

 

Sosiaali- ja terveysalan tavara- ja palvelutuotteiden sekä niiden yhdistelmien laatu kiinnostaa se-

kä tuotteiden käyttäjiä, maksajia, omaisia että kouluttajia ja muita alan asiantuntijoita. Käyttäjän 

näkökulmasta laadukas tuote vastaa hänen tarpeisiinsa, ja tuotteen tuoma vaikutus tyydyttää asi-

akkaan odotukset mahdollisimman hyvin. Tuottajan näkökulmasta laadukas tuote on kilpailuky-

kyinen, tuote mainostaa itse itseään. Laadukas tuote aiheuttaa myös muita vähemmän kielteistä 

palautetta ja korjaustarvetta (Jämsä, Manninen. 2000. 127) 

 

Opinnäytetyöni laatutavoitteita voidaan tarkastella cd-levyn näkökulmasta. Jotta cd-levyä voidaan 

kokonaisuutena pitää laadukkaana, tulee sen näyttää ja ennen kaikkea kuulostaa hyvältä. Cd-

levyn äänenvoimakkuuden täytyy vastata yleistä standardia: mikäli cd-levyä kuunnellessa täytyy 

lisätä äänenvoimakkuutta muihin vastaaviin cd-levyihin verrattuna, ei sen äänenlaatu voimakkuut-

ta mitattaessa ole hyvä. Mikäli cd-levyn ääni kuulostaa ohuelta tai epäselvältä, on kyse niin ikään 

puutteesta laadussa. Cd-levyn kansilehdestä tulee käydä ilmi missä, milloin ja kenen toimesta cd-

levy on tehty ja ketkä sillä esiintyvät. 

 

 

5.2 Oppimistavoitteet 

 

Tavoitteenani on oppia tukemaan, vahvistamaan ja edistämään lasten osallisuutta nuorisotalolla 

sekä luovan toiminnan avulla edesauttaa heidän itsetuntonsa vahvistumista. Tarkastelen lasten 

osallisuuden toteutumista Hartin (1992) ja Shierin (2001) osallisuuden tasoja tarkkaillen (KUVA 

1). Kohtelen koko cd-levyntekoprosessin ajan osallistuvia lapsia yhdenvertaisesti, tasapuolisesti 

ja kunkin lapsen ainutkertaisuuden huomioiden ja yksilöllisyyttä kunnioittaen. En esimerkiksi suosi 

yhtä lapsiryhmää ja panosta heidän tuotokseensa enemmän ja kunnioitan kunkin lap-

sen/lapsiryhmän mielenkiinnon kohteita. Kunnioitan kunkin lapsen omaa ideaa tarinasta, laulusta 

tms., enkä pyri vaikuttamaan sen sisältöön. 

 

Pyrin opinnäytetyössäni toimimaan sosiaalialan kompetenssien mukaisesti projektimaisesti työs-

kennellen ja sosiaalialan arvojen ja ammattieettisten periaatteiden mukaan toimien. 
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Pyrin luomaan lasten osallisuutta lisäävän ammatillisen suhteen luovan toiminnan avulla. Pyrin 

opinnäytetyössäni ymmärtämään eri lasten tarpeet sekä tukemaan lasten omien voimavarojen 

käyttöönottoa ja vahvistumista luovan, tavoitteellisen toiminnan avulla sekä ohjaamaan onnistu-

neesti ja tavoitteellisesti lapsia läpi koko cd-levyntekoprosessin. Pyrin toimimaan eettisesti kestä-

vällä tavalla koko opinnäytetyöprosessin ajan lasten yksilöllisyyttä ja ihmisarvoa sekä oikeuden-

mukaisuutta kunnioittaen.  

 

 

5.3 Opinnäytetyöni tuote 

 

Jämsän ja Mannisen (2000) mukaan tuotteella tarkoitetaan sekä perinteisiä, materiaalisia tavaroi-

ta että nykyään myös palveluita. Tuote voi olla myös tavaran ja palvelun yhdistelmä. Tuotteen tu-

lee olla selkeästi rajattavissa, hinnoiteltavissa ja sisällöltään täsmennettävissä. Sosiaali- ja ter-

veysalan tuotteen keskeisiin ominaisuuksiin kuuluu myös se, että tuote ostetaan terveyden, hy-

vinvoinnin ja elämänhallinnan edistämiseksi. (Jämsä, K., Manninen, E. 2000. 13–14) 

Sosiaali- ja terveysalan tuotteiden suunnittelu ja kehittäminen jäsentyy tuotekehityksen perusvai-

heiden mukaan. Tuotekehitysprosessin tavoitteet ja aikaansaannokset määräytyvät hankekohtai-

sesti. Jos päätös tuotteesta ja sen ominaisuuksista on tehty jo alkuvaiheessa, pääpaino on tuot-

teen valmistamisessa. Tuotekehitysprosessista voidaan erottaa viisi vaihetta: 

 

1. Ongelman tai kehitystarpeen tunnistaminen 

- nuorisotalon lasten tavoitteellisen toiminnan vähyys, lasten halu tehdä oma cd-levy 

2. Ideointi ratkaisujen löytämiseksi 

- pohtiminen yhdessä lasten kanssa, mitä cd-levy voi sisältää 

3. Tuotteen luonnostelu 

- laulujen/satujen/tarinoiden yms. suunnittelu ja harjoittelu 

4. Tuotteen kehittely 

- lasten laulujen/satujen/tarinoiden harjoittelu ja äänitys äänitysstudiolla 

5. Tuotteen viimeistely 
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- lasten valmiiden laulujen/satujen/tarinoiden tallentaminen cd-levyille, cd-levyn 

kansien tekeminen 

(Jämsä, K., Manninen, E. 2000. 28) 

 

CD eli Compact Disk on optinen digitaalisen tiedon tallennusmedia (tietoväline eli tiedon tallen-

nusväline). Cd-levylle voidaan tallettaa muun muassa ääntä ja tietokoneen tiedostoja. Audio-CD -

levy sisältää ääntä noin 74 minuuttia. CD-R eli Compact Disc - Recordable on tyhjä Cd-levyn ai-

hio, johon voidaan tallettaa tietoa joko CD-ROM- tai Audio-CD -muodossa. (Koulutuskeskus Sal-

paus, hakupäivä 7.5.2018).  

Opinnäytetyöni lopputuote on valmis cd-levy, joka sisältää kaikkien osallisten las-

ten/parien/ryhmien laulut ja tarinat.  

Opinnäytetyöni välituotoksia ovat lasten/parien/ryhmien valmiit laulut ja tarinat. Cd-levyllä jokai-

nen eri laulu/satu/tarina on oma raitansa cd-levyllä. Raitojen määrä riippuu laulu-

jen/satujen/tarinoiden määrästä. Mikäli cd-levyllä on lopulta viisi laulua, myös cd-levyllä on viisi 

raitaa. Asetettaessa cd-soittimeen tunnistaa soitin laulut omiksi erillisiksi kappaleiksi ts. raidoiksi. 

Cd-levyt, jotka osallistuvat lapset lopulta saavat itselleen ovat tarkemmin sanottuna CD-R -levyjä. 

CD-R -levy on tyhjä cd-levy, johon voidaan tallentaa tiedostoja (tässä tapauksessa musiikkia) ää-

nitysstudion tietokoneeseen liitettävällä, kirjoittavalla cd-asemalla. Koska cd-levy on todennäköi-

sesti osalle lapsista vieras tai unohdettu formaatti, lataan cd-levyn sisällön myös mp3-

äänitiedostoina Dropbox-tiedostopalveluun, ns. pilvipalveluun, salasanalla suojattuun virtuaali-

seen kansioon. Täten fyysisen cd-levyn kuunteleminen ei ole edellytys cd-levyn sisällöstä nautti-

miseen, vaan internet-yhteys ja musiikin toistamiseen kykenevä laite (älypuhelin, tietokone, tab-

letti tms.) ovat riittäviä. 

 

On osallistuvien lasten oma päätös millaista sisältöä he cd-levylle tekevät. Koska kyseessä on 

cd-levy, rajaa se sisällön äänimuotoiseen sisältöön. Täten lasten tekemä sisältö tulee olemaan 

lähinnä lauluja / satuja / tarinoita. 
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6 TOTEUTUS 

 

Tässä luvussa kerron opinnäytetyöni ympäristöstä, jossa yhdessä lasten kanssa toteutimme las-

ten oman cd-levyn. Luvussa tuon ilmi, minkälaisen cd-levyn osallisten lasten kanssa suunnitte-

limme ja toteutimme. Kerron myös opinnäytetyöni tavoitteet.  

 

 

6.1 Osallisuuden tasot toiminnassa 

 

Koko cd-levyn tekeminen oli lapsista lähtöisin oleva idea. Cd-levyn tekemiseen osallistuneiden 

osallisuus oli prosessissa kantava voima. Ajallisesti, ideasta valmiiksi cd-levyksi, cd-levyn teke-

minen oli pitkä prosessi. Osa lapsista oli aluksi innoissaan esimerkiksi oman tarinan suunnittelus-

ta ja kirjoittamisesta, mutta ajan myötä heidän innostuksensa saattoi hiipua tai muut asiat, kuten 

askartelu, leikkiminen tai liikunta veivät heidän huomionsa muualle. Osa lapsista taas olivat hyvin 

innokkaita osallistumaan, mutta he eivät keksineet mitä voisivat cd-levylle tehdä. Tällaisissa vai-

heissa minulla ohjaajana täytyi toimia niin, että lapset jatkoivat osallistumistaan cd-levyn tekemi-

seen.  

 

Esimerkkinä osallisuuden tasoilla (KUVA 1) liikkumisesta kerron, kuinka kaksi tyttöä halusivat 

osallistua cd-levyn tekemiseen, mutta eivät keksineet mitä levylle haluaisivat tehdä. Kun ohimen-

nen kuulin heidän itse keksimäänsä riimittelyä/räppäämistä, ehdotin tytöille että he keksisivät li-

sää riimejä ja niistä voisi muodostaa oikean rap-kappaleen, johon studiolla voitaisiin tehdä taus-

tamusiikki. Tytöt innostuivat asiasta kovasti ja alkoivat keksiä lisää riimejä ja sanoituksia ja opetel-

la niitä ulkoa. Kun he olivat edenneet keksimisessään, taltioin tyttöjen riimit digitaaliselle saneli-

melle. Näin he pystyivät jatkamaan ideointia ja vanhat ideat olivat kätevästi muistissa ja saatavis-

sa. Tämän kaltainen lasten apuna oleminen ja kannustaminen olivat koko cd-levyn tekemisen ai-

kana osa ohjausotettani.  

 

Peilatessa edellä mainittua esimerkkiä osallisuuden tasoihin (KUVA1), voidaan ajatella, että tytöt 

olivat aluksi osallisuuden alimmalla tasolla (taso 4), jossa lapset voivat vaikuttaa valmiiseen toi-

mintaan. Kannustaessani tyttöjä ja antaessani heille idean omasta räpistä tyttöjen oma toiminta 

kohosi välittömästi toisiksi ylimmälle osallisuuden tasolle (taso 7) jossa lapset ovat toiminnan 

suunnittelijoita ja toteuttajia, aikuiset heidän apunaan. 
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Jotkut lapset taas saattoivat vain kaivata hieman muistuttelua esimerkiksi oman tarinansa kirjoit-

tamisen viimeistelystä. Tällöin oli nähtävissä osallisuuden tason 7 piirteitä, jolloin lapset ovat 

suunnittelijoita ja toimijoita ja aikuiset apuna. Jotkut lapset eivät kaivanneet aikuisen ohjausta 

lainkaan, vaan esimerkiksi kirjoittivat tarinansa valmiiksi ja pyysivät sitten päästä äänittämään 

sen. Tämän kaltaiset tilanteet täyttivät osallisuuden 8. tason tunnusmerkistöä, jolloin lapset ovat 

suunnittelijoita ja toteuttajia ja aikuinen mahdollistajana, esimerkiksi äänitysstudion käyttäjänä. 

 

Viimeistään äänitysvaiheen lähestyessä kaikki cd-levyn tekemisessä mukana olleet lapset olivat 

saavuttaneet osallisuuden kaksi ylintä tasoa (tasot 7-8). Osa lapsista poukkoili osallisuuden eri 

tasoilla enemmän, osa vähemmän ja osa ei lainkaan. Lapset ovat erilaisia toimiessaan esimer-

kiksi tämän kaltaisen, luovan toiminnan parissa. On aikuisen, ohjaajan velvollisuus tunnistaa eri 

lasten eri tarpeita ja esimerkiksi eri osallisuuden tasoja, joilla lapset toimivat. Ohjaajan toiminnalla 

lapsia voidaan täten ohjata kohoamaan ylemmäs osallisuuden tasoilla, kohti tikapuiden huippua. 

 

 

6.2 Tavoitteet 

 

Opinnäytetyöni tavoite oli edistää lasten osallisuutta Maikkulan nuorisotalolla ja kannustaa nuori-

sotalon ja iltapäivätoiminnan lapsia, itsetuntoa kohottavaan, luovaan ilmaisuun tavoitteellisen toi-

minnan kautta.  

 

Opinnäytetyöni lyhyen aikavälin tavoite oli saada Maikkulan nuorisotalon kävijöitä osalliseksi luo-

vaan, mielenkiintoiseen, tavoitteelliseen toimintaan, joka konkretisoituu lasten omana cd-levynä. 

Osallistuvat lapset näkivät cd-levyntekoprosessin myötä, kuinka heidän omat ideansa ja tuotok-

sensa (laulut, tarinat ym.) muodostuivat valmiiksi, omaksi cd-levyksi, joka sisältää lasten itsensä 

tekemää musiikkia ja tarinoita, on lasten itse kuvittamin kansin varustettu ja lasten itsensä ni-

meämä.  

Opinnäytetyöni pitkän ajan kehitystavoite oli tehdä lasten luovasta toiminnasta omasta cd-levystä 

(tai cd-levyjen muuttuessa yhä harvinaisemmiksi, pelkästään tiedostopalvelimelle ladatuista tuo-

toksista) jatkuva, vuosittainen toimintatapa. Tällöin joka vuosi uusilla lapsilla on mahdollisuus 

saada olla osallisena luovassa, tavoitteellisessa toiminnassa vapaa-ajallaan, nuorisotalolla.  

Opinnäytetyöni tarkoitus oli luovan toiminnan kautta syventää lasten osallisuutta omassa vapaa-

ajassaan ja mahdollistaa lasten osallisuuden kannalta mahdollisimman korkealle yltävän toimin-
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nan toteutuminen, jossa lapset ovat tekijöitä, toteuttajia ja päätöksentekijöitä, aikuisen ollessa 

mahdollisimman pienessä roolissa. 

 

6.3 Lasten idea omasta levystä 

 

Toiminnallinen opinnäytetyöni sai alkusysäyksen syksyllä 2017, kun useat Maikkulan nuorisotalon 

ja iltapäivätoimintaryhmän lapset ilmaisivat minulle innostuksensa ”oman levyn” tekemiseen. Lap-

set tiesivät, että nuorisotilojen yhteydessä on äänitysstudio, jossa voi äänittää musiikkia. Oman 

cd-levyn tekemisestä kiinnostuneita lapsia oli niin iltapäivätoimintaryhmän kuin nuorisotalon kävi-

jöidenkin joukossa. Sain positiivista vahvistusta lasten idean valjastamiseen opinnäytetyöhöni kol-

legoiltani Maikkulan nuorisotalolla, esimieheltäni sekä Oulun ammattikorkeakoulun opettajiltani, 

joten aloin hahmottelemaan opinnäytetyöni suunnitelmaa. Oli hienoa, että lapset olivat aloitteelli-

sia oman cd-levyn tekemisen ideassaan, tämä kertoo todellisesta lapsilähtöisestä ja osallistavas-

ta toiminnasta. 

 

Kun lasten idea heidän omasta levystään vahvistui opinnäytetyöni aiheeksi, aloin selvittämään 

kuinka monta lasta haluaisi sitoutua cd-levyn tekemiseen. Loppusyksyyn mennessä olin kerännyt 

levynteosta kiinnostuneiden lasten nimet ylös, sekä iltapäivätoiminnan että nuorisotalon osalta. 

Oli loogista rajata osallistujat alakouluikäisiin, jotka osallistuivat nuorisotalon toimintaan ja iltapäi-

vätoimintaan arkisin samaan aikaan. Osa lapsista oli aloitteellisempia kuin muut. Osalla oli jo 

valmis visio esimerkiksi omasta tarinasta, kun taas osa halusi olla mukana, mutta ei tiennyt miten. 

Osallisuuden tasoihin (KUVA 1) peilaten, osa lapsista oli siis jo lähtötilanteessa korkeammilla 

osallisuuden tasoilla, subjekteina (tasot 7-8), osa matalammilla tasoilla (tasot 5-6) kaivaten 

enemmän esimerkiksi aikuisen tukea ja suunnitteluapua. 

 

Iltapäivätoimintaryhmä oli lähes muuttumaton ryhmä syksystä 2017 kesään 2018 saakka. Heidän 

kiinnostuneisuuttaan kyselin usealla ohjatulla yhteisellä kokoontumisella, joita pidettiin iltapäivä-

toiminnassa lähes päivittäin. Halukkaiden osallistujien lisäksi kirjasin ylös lasten ideoita, joita he 

levylle haluaisivat toteuttaa. Nuorisotalon alakouluikäisten lasten kiinnostuneisuutta kyselin pi-

demmällä aikavälillä. Nuorisotalon kävijät eivät ole iltapäivätoimintaryhmän kaltainen muuttuma-

ton ryhmä, vaan lapset saattavat käydä nuorisotalolla lähes päivittäin tai parin viikon välein. Tä-

män takia tarvitsin riittävästi aikaa nuorisotalon kävijöiden innostuneisuuden selvittämiseen. 
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Jouluun 2017 mennessä minulla oli lista oman levyn tekemisestä kiinnostuneista iltapäivätoimin-

nan ja nuorisotalon lapsista, sekä yhdessä lasten kanssa keskustellen päätetty ajankohta levyn 

tekemiselle. Ajankohta olisi viimeistään keväällä 2018. 

 

 

6.4 Valmistelu, harjoittelu 

 

Vaikka cd-levyyn liittyvä toiminta ei varsinaisesti ollut alkanut, alkukeväällä 2018 usein muistutin 

lapsia loppukeväälle ajoittuvasta levyn tekemisestä ja kävin läpi yksilökohtaisesti cd-

levyntekosuunnitelmia mukana olevien lasten kanssa. Koska lasten innostuneisuus on usein ly-

hytkestoista, muistuttelu, kannustaminen ja apuna oleminen esimerkiksi lasten omien tarinoiden 

suunnittelussa oli välillä tarpeen. Katsottaessa osallisuuden tasoja (KUVA 1), kaikki lapset eivät 

tässä vaiheessa siis olleet ylimmillä osallisuuden tasoilla, joilla lapset ovat vahvoja subjekteja ja 

päätöksentekijöitä, vaan arvioni mukaan osa lapsista oli neljänneksi ylimmällä osallisuuden tasol-

la, jossa aikuiset vastaavat toiminnasta, lapset ymmärtävät toiminnan ja heidän ehdotuksiaan 

voidaan toteuttaa. 

 

Suurin osa lapsista oli alkukeväällä 2018 muodostanut haluamiansa pareja tai pieniä ryhmiä. Osa 

lapsista halusi levylle omaa lauluaan, osa omaa soittoaan. Osa taas halusi levylle oman tarinan-

sa. Kannustin lapsia tekemään muistiinpanoja ideoistaan ja harjoittelemaan niitä. Järjestin rauhal-

lista harjoittelutilaa ja -aikaa kaikille sitä haluaville lapsille ja kävin seuraamassa heidän suunnitte-

lu- ja harjoittelutyönsä etenemistä. Osa lapsista halusi suunnitella omaa tarinaansa tai lauluansa 

useina päivinä ja viikkoina, osa suunnitteli tarinoitaan myös kotioloissa. Lapset olivat siis osalli-

suuden tasoja tarkastellessa eri tasoilla, osa kahdella ylimmällä, osa neljänneksi tai kolmanneksi 

ylimmällä tasolla (KUVA 1). 

 

Annoin keväällä 2018 jokaiselle cd-levyn tekemisessä mukana olevalle lapselle kirjeen vietäväksi 

vanhemmille (LIITE 1.). Kirjeessä kerroin cd-levyn tekemisestä ja myös sen osallisuudesta opin-

näytetyöhöni.  
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6.5 Tuotokset cd-levyllä 

 

Cd-levyn äänitys tapahtui toukokuussa 2018. Lasten aikatauluja kyselemällä laadimme heidän 

kanssaan aikataulun, jonka mukaan saimme toteutettua kaikkien halukkaiden lasten tuotokset 

äänitysstudiolla. Eri lasten laulut ja tarinat olivat erilaisia toteutettavia äänitysstudiolla. Joidenkin 

lasten tarinoiden äänitys oli suhteellisen nopeaa, kun taas toisten kanssa teimme enemmän aikaa 

vievää työtä useana eri kertana. Tuotosten, joiden musiikki tehtiin äänitysstudiolla, tekeminen 

kesti kauimmin. Valmis cd-levy sisältää yhdeksän lasten tuotosta, sekä yhden nuorisotyöntekijöi-

den tuotoksen. Cd-levyn kannessa on kahden lapsen itse taiteilema kansikuva. 

 

Cd-levyn musiikkituotoksista yksi on kahden lapsen viuluilla soittama musiikkikappale. Kappaleen 

taustamusiikki lapsilla oli jo valmiina. Samalla kappaleella viulistit osallistuvat myös Maikkulan 

alakoulun omaan Talent-kykykilpailuun. Toisena musiikkituotoksena mainittakoon kahden lapsen 

yhdessä laulama/räppäämä laulun, jonka sanoituksissa seikkailivat Maikkulan nuorisotalon ohjaa-

jat, minä mukaan lukien. Laulun taustamusiikki tehtiin äänitysstudion musiikkiohjelmistojen (mm. 

Pro Tools, GarageBand) avulla.  

 

Esimerkki tarinamuotoisesta tuotoksesta on kahden lapsen pitkään ja hartaasti suunnittelema ja 

kirjoittama tarina, joka sijoittui Ouluun. Tarinan tehosteiksi etsimme ja liitimme lasten kanssa ää-

nimaisemia ja -efektejä YouTube- ja Spotify-suoratoistopalveluista. Toisena tarinamuotoisena 

tuotoksena mainittakoon kolmen lapsen yhdessä suunnittelema, satuolentoja sisältävä tarina, jo-

ka sijoittui taikametsään. Myös tämän tarinan tehosteina käytettiin äänimaisemointia ja -efektejä.   

 

Jotkin lasten tuotoksista poikkesivat yleisemmästä musiikki-/tarinalinjasta. Yksi kahden lapsen to-

teuttama tarina tehtiin käyttämällä sadutusmenetelmää, jota avaan kohdassa 3.5. Kirjasin lasten 

kertoman tarinan paperille, jonka jälkeen tarinaan tehtiin lasten haluamat muutokset, minkä jäl-

keen tarina äänitettiin. Yksi tuotoksista oli kahden pojan omaperäinen konemusiikkikappale. Kap-

paleen musiikkiosuudet tehtiin äänitysstudion tietokoneohjelmilla (mm. Pro Tools, GarageBand). 

Poikien säveltämän elektronisen musiikin lisäksi kappale sisälsi poikien tarinointia/räppäystä. 

 

Myös Maikkulan nuorisotalon nuorisotyöntekijät halusivat tehdä oman, yhteisen tarinansa cd-

levylle, enkä luonnollisestikaan evännyt heidän pyyntöään. Tarina oli lapsille suunnattu, humoris-

tinen, fiktiivinen tarina Maikkulan seudun entisvanhaisesta elämästä ja asukkaista. 
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Arvioitaessa cd-levyn tuotoksia osallisuuden tasojen (KUVA 1) kautta, löytyy kaikista tuotoksista 

cd-levyn tekemisen äänitysvaiheessa kahden ylimmän osallisuuden tason piirteitä. Kaikissa tuo-

toksissa lapset saivat suunnitella ja toteuttaa haluamansa laulut, sadut ja tarinat juuri haluamal-

laan tavalla minun ollessa mahdollistajan ja studiotyöntekijän roolissa. Osa lapsista kävi proses-

sin aikana myös alemmilla osallisuuden tasoilla, joissa he tarvitsivat muistuttelua, kannustamista, 

apua suunnittelussa ja toteutuksessa.  

 

 

6.6 Äänitys, miksaus, kannet 

 

Kun kaikkien lasten omien tuotosten äänittäminen oli tehty, edessä oli kappaleiden miksaus, joka 

oli minun itsenäisesti tekemääni työtä. Miksaustyössä esimerkiksi säädetään eri äänielementtien 

tasapainoa toisiinsa nähden, vaikutetaan eri äänilähteiden äänenväriin, ja lisätään efektejä, kuten 

kaikua.  

 

Miksaustyön valmistuttua tallensin kaikki valmiit tuotokset tyhjille cd-r-levyille. Skannasin lasten 

taiteileman kansikuvan digitaaliseen muotoon ja saatoin Gimp-kuvankäsittelyohjelmalla kansileh-

den tulostettavaan muotoon. Kansikuvan toisella puolella oli lasten tuotosten numerot ja tekijöi-

den etunimet. Tulostin kansilehdet, leikkasin ne cd-levyjen kansiin sopiviksi ja laitoin kannet pai-

koilleen. 

 

Latasin levylle taltioidut tuotokset myös mp3-tiedostoina Dropbox-tiedostopalveluun, ns. pilvipal-

veluun. Loin Dropbox-palvelussa lasten tuotoksille oman virtuaalisen kansion, jolle loin salasa-

nan. Tulostin Dropbox-kansion URL-osoitteen sekä salasanan pienille lapuille ja sisällytin lapun 

jokaiseen cd-levykoteloon. Näin ollen jokainen mukana ollut lapsi voi kuunnella tuotoksia tietoko-

neen tai älypuhelimen kautta, vaikka hänellä ei cd-soitinta olisikaan. Moni cd-levyn tekemisessä 

osallisena ollut lapsi ei omien sanojensa mukaan kuuntele fyysisisiä cd-levyjä, mutta cd-levy kan-

sineen on heille silti tärkeä, konkreettinen todiste heidän omista tuotoksistaan. 
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7 ARVIOINTI 

 

Keräsin palautetta jokaiselta lapselta/parilta/ryhmältä heidän tuotoksensa äänittämisen jälkeen. 

Taltioin palautteen sähköisellä tallentimella. Keräsin lapsilta palautetta myös cd-levyn valmistumi-

sen jälkeen, kun he saivat kukin oman, valmiin cd-levynsä. Nuorisotyöntekijöiden palautteen ke-

räsin niin ikään cd-levyn valmistumisen jälkeen. 

 

 

7.1 Lasten ja nuorisotyöntekijöiden palaute 

 

Sain cd-levyn tekemisessä mukana olleilta lapsilta erittäin positiivista palautetta. Kaikkien lasten 

mukaan oli hienoa kun nuorisotalolla pääsi tekemään ihan oikeaa, omaa levyä. Keskustelin jokai-

sen cd-levyn yksittäisen tuotoksen äänittämisen jälkeen lasten kanssa. Avasimme osallisuuden 

käsitettä. Kerroin lapsille esimerkiksi, että osallisuus voi olla sitä, kukaan aikuinen ei pakota osal-

listumaan yhteiseen, aikuisten suunnittelemaan toimintaan, vaan lapset voivat itse keksiä, suunni-

tella ja toteuttaa haluamiaan asioita nuorisotalolla, ja aikuiset ovat mahdollistamassa lasten 

suunnitelmia. Käytin kuvaa osallisuuden tasomallista (KUVA 1) apuna palautekeskusteluissa. 

Keskustelimme lasten kanssa osallisuuden tasoista käytännön esimerkkien kautta ja he arvioivat 

omaa osallisuuttaan cd-levyn tekemisessä. Kysyin lapsilta, arvioivatko he oman osallisuutensa 

cd-levyn tekemisessä huonoksi (tikkaiden alapää) vai hyväksi (tikkaiden yläpää). Kaikki lapset 

olivat sitä mieltä, että heidän osallisuutensa sijoittui tikkaiden yläpäähän, vähintään toiseksi ylim-

mälle tasolle. Mielestäni tämä pitääkin paikkaansa hyvin, tosin cd-levyprosessin aikana lapset 

saattoivat välillä ”pudota” alemmille osallisuuden tasoille ja esimerkiksi aikuisen muistuttelun, 

kannustamisen ja suunnittelu-/ideointiavun myötä nousta taas ylemmäs tikapuilla. 

 

Cd-levyn valmistuttua kuuntelimme yhdessä mukana olleiden lasten kanssa kaikki tuotokset nuo-

risotalon oleskeluhuoneessa ja jokainen lapsi sai oman cd-levynsä. Sain positiivista palautetta 

lapsilta myös valmiista cd-levystä. 

 

 

"On kiva kuunnella mitä kaikki muutkin on tehny tähän levyyn”  

(cd-levyn tekemiseen osallistunut lapsi) 
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Tärkeä osa lasten oman cd-levyn tekemistä on lasten yhteinen, yhteisöllinen kokemus. Kun eri 

lapset ovat omilla tuotoksillaan osa suurempaa, yhteistä tuotosta, antaa se kokemuksen yhteises-

tä onnistumisesta, yhdessä tekemisestä ja vaikuttamisesta itseä suurempiin asioihin. 

 

 

"On kivaa laulaa ja äänittää studiolla, kun sen kuulee silleen hienosti kuulokkeista." 

(cd-levyn tekemiseen osallistunut lapsi) 

 

Äänitysstudiossa toimiminen ei ole jokapäiväistä toimintaa lapsille. Oman levyn tekeminen oike-

assa studiossa on jo itsessään uusi ja hieno kokemus alakouluikäisille lapsille 

 

 

"Tarinan tekeminen oli kivaa ja sitte ku sai miettiä kaikkea että mitä siihen vielä lisäis." 

(cd-levyn tekemiseen osallistunut lapsi) 

 

Kun lapset keksivät omia lauluja ja tarinoita, antaa se lapsille mahdollisuuden käyttää omaa mie-

likuvitustaan ja luoda uutta. Osallisuuden ohella luovuus on olennainen osa koko cd-levyn teko-

prosessia. 

 

 

"Ollaan ehkä tulevaisuuessa eri kouluissa, niin on sitten aina tämä muisto olemassa." 

(cd-levyn tekemiseen osallistunut lapsi) 

 

Oma cd-levy on konkreettinen, pysyvä muisto lasten toiminnasta ja tietystä ajanjaksosta heidän 

elämässään. Kun lapset ajan kuluessa saattavat muuttaa tai siirtyä eri kouluihin, on cd-levy tär-

keänä muistona, jonka äärelle voi palata yhä uudestaan. 

 

 

Cd-levyn valmistumisen jälkeen sain palautetta Maikkulan nuorisotalon nuorisotyöntekijöiltä. Tal-

tioin palautteen digitaalisella tallentimella. Heidän mukaansa cd-levyprojekti toi hienoa, uudenlais-

ta sisältöä nuorisotalon ja iltapäivätoimintaryhmän lasten arkeen. He antoivat minulle tunnustusta 

pitkän projektin saattamisesta kunnialla alusta loppuun saakka. Heidän mukaansa lapset olivat 

erittäin kiinnostuneita cd-levyn tekemisestä ja iloisia ja ylpeitä omien tuotostensa suunnittelusta ja 

toteutuksesta. Heidän mielestään oli myös mukavaa, että niinkin nuoret, alakouluikäiset lapset si-
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toutuivat cd-levyn tekemiseen erittäin vahvasti. Työntekijöiden mielestä cd-levyprojektin kaltainen, 

lapsia osallistava, vuosittainen tavoitteellinen toiminta olisi erittäin tervetullutta nuorisotalolle. 

Keskustelimme lasten osallisuudesta cd-levyn toteuttamisessa myös osallisuuden tasomallin 

(KUVA 1) avulla. 

 

”Kun lapset sai itse valita, että mitä ne haluaa tehä. Tosi paljon kannustit siihen lasten 

osallisuuteen ja luovuuteen." 

 

"Lapset ideoi ja ei ollu niinku koko ajan aikuinen ohjaamassa vaan keskenään tekivät ja 

suunnittelivat ja joutuivat sopimaan yhessä." 

 

"Se oli monelle uutta ja totta kai elämyksellistä ja sitten ne vielä sai sen rauhan ja huomion 

aikuiselta siinä samassa." 

 

"Sinun niinku ohjausote on ollu tosi semmonen osallistava ja kannustava ja semmonen 

tsemppaava ja inspiroiva. Ku sie näät sen että siellä on se pieni kipinä niin sie kannustat 

siihen että se niinku leimahtaa." 

 

"Välillä ku aatellaan, että siis toki ohjattua ja täytyyki olla, mutta just tuo lapsilähtöisyys. 

Nehän sai päättää ite mitä ne tekee." 

(Maikkulan nuorisotalon nuorisotyöntekijät) 

 

 

Työntekijöiden mielestä onnistuin tukemaan, tsemppaamaan ja kannustamaan lapsia heidän 

omien laulujensa ja tarinoidensa suunnittelussa ja toteutuksessa, kun he apua tarvitsivat. Työnte-

kijöiden mielestä lasten osallisuus oli avainasia cd-levyn tekemisessä ja minun työotteeni oli osal-

listava. Työntekijöiden palautetta osallisuuden tasoihin (KUVA 1) peilaten onnistuin ohjaamaan 

lapsia kohti ylimpiä osallisuuden tasoja, olemaan toiminnan tekijöitä ja toteuttajia ollen itse mah-

dollistajana. Mikäli lapset tarvitsivat apua, tukea ja kannustusta ja olivat ajoittain osallisuuden 

alemmilla tasoilla, otin enemmän ohjia käsiini ja esimerkiksi vahvistin positiivisesti lasten käsityk-

siä heidän omien ideoidensa toteuttamiskelpoisuudesta. 
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7.2 Itsearviointi 

 

Arvioin opinnäytetyöprosessini aikana omaa toimintaani jokaisen tuotoksen äänittämisen jälkeen, 

sekä cd-levyn valmistumisen jälkeen. Peilasin omaa arviointiani lapsilta ja nuorisotalon työnteki-

jöiltä saatuun palautteeseen sekä Hartin (1992) ja Shierin (2001) osallisuuden tasoihin (KUVA 1) 

ja niitä mukaillen. Itsearvioinnin kautta kehitin työotettani esimerkiksi siten, että ensimmäisten tuo-

tosten äänittämisen jälkeen varasin seuraaville äänityksille enemmän aikaa. Jokainen tuotos oli 

kuitenkin ainutlaatuinen, eikä niiden äänittämiseen ja työstämiseen kuluvaa aikaa voinut tarkkaan 

ennalta arvioida. Eniten aikaa kului tuotoksiin, joihin tehtiin musiikkia. Osa tuotoksista vaati useita 

äänitysstudion käyttökertoja, osa taas äänitettiin yhdellä kerralla. 

 

Arvioitaessa cd-levyn tekemisen prosessia Hartin (1992) ja Shierin (2001) osallisuuden tasojen 

kautta, toiminta toteutui suurelta osin kahden ylimmän osallisuuden tason kriteerit (KUVA 1), käy-

den välillä osallisuuden alemmilla tasoilla ja palaten sitten taas ylemmäs. Koska cd-levyn tekemi-

seen sisältyi erityisosaamista vaativaa toimintaa äänitysstudiolla, eivät lapset olisi pystyneetkään 

toteuttamaan cd-levyä keskenään, eikä se toiminnan tarkoitus ollutkaan.  Aikuisena toimin ni-

menomaan lasten toiminnan ja ideoiden mahdollistajana, lasten apuna heidän sitä tarvitessaan. 

Ajoittain lapset olivat esimerkiksi ajallisesti pitkäkestoisen cd-levyprosessin aiheuttaman innostu-

neisuuden hiipumisen myötä alemmilla osallisuuden tasoilla, mutta nousivat jälleen ylemmille ta-

soille kun esimerkiksi cd-levyn äänitysvaihe lähestyi.  

 

Kun cd-levyn valmistumisen jälkeen tein itsearviointia, totesin että levyn valmistumisen ajankohta 

oli ehkä liiankin lähellä koululaisten kesälomaa. Mikäli olisin esimerkiksi sairastunut, olisi levyn 

valmistuminen ollut suuressa vaarassa. Tämän vuoksi lasten toteuttaessa omaehtoista, tavoit-

teellista toimintaa, on tärkeää, että toimintaa mahdollistavia aikuisia on useampi kuin yksi. Näin ei 

tässä tapauksessa ollut ja cd-levyn tekninen toteuttaminen ja sen valmistuminen oli pelkästään 

minun varassani.  

 

Jämsän ja Mannisen (2000) mukaan sosiaali- ja terveysalan tavara- ja palvelutuotteiden laatu 

kiinnostaa sekä tuotteiden käyttäjiä, maksajia, omaisia että kouluttajia ja muita alan asiantuntijoi-

ta. Käyttäjän näkökulmasta laadukas tuote vastaa hänen tarpeisiinsa, ja tuotteen tuoma vaikutus 

tyydyttää asiakkaan odotukset mahdollisimman hyvin. Tuottajan näkökulmasta laadukas tuote on 

kilpailukykyinen, tuote mainostaa itse itseään. Laadukas tuote aiheuttaa myös muita vähemmän 
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kielteistä palautetta ja korjaustarvetta (Jämsä, Manninen. 2000. 127). Cd-levy vastasi ja jopa ylitti 

lasten odotuksia ja he olivat tyytyväisiä siihen. 

 

Laatutavoitteita voidaan tarkastella myös cd-levyn näkökulmasta. Jotta cd-levyä voidaan koko-

naisuutena pitää laadukkaana, tulee sen näyttää ja ennen kaikkea kuulostaa hyvältä. Cd-levyn 

äänenvoimakkuuden täytyy vastata yleistä standardia. Mikäli cd-levyn ääni kuulostaa ohuelta tai 

epäselvältä, on kyse niin ikään puutteesta laadussa. Cd-levyn kansilehdestä tulee käydä ilmi mis-

sä, milloin ja kenen toimesta cd-levy on tehty ja ketkä sillä esiintyvät. 

 

Jämsän ja Mannisen (2000) mainitsemia, sekä cd-levyn laatutavoitteita tarkastellessa opinnäyte-

työni tuote, cd-levy, oli onnistunut. Cd-levyn ääni ja ulkoasu ovat laadukkaita ja osalliset lapset 

ovat siihen kaikin puolin tyytyväisiä. 

 

 

7.3 Johtopäätökset 

 

Sekä osallisten lasten, Maikkulan nuorisotalon nuorisotyöntekijöiden että minun näkemyksieni 

mukaan osallisuus ja sen edistäminen on toteutunut toiminnassa. Hartin (1992) ja Shierin (2001) 

osallisuuden tasojen valossa (KUVA 1) lasten osallisuus on ollut toiminnassa pääosin kahdella 

ylimmällä tasolla. Toiminta on siis ollut lapsilähtöistä ja lasten itsensä suunnittelemaa ja toteutta-

maa, aikuisen (minun) ollessa mahdollistajan roolissa. Välillä ajan kulumisen ja innostuksen hii-

pumisen vuoksi lapset saattoivat käydä osallisuuden alimmilla tasoilla (tasot 4-5), mutta eivät ta-

soilla 1-3, joita ei lueta osallisuuteen kuuluviksi. Kaikki mukana olleet lapset olivat koko ajan osal-

lisina prosessissa, eikä ketään pakotettu mukaan toimintaan.   

 

Oma osaamiseni on kasvanut keräämäni tietoperustan sekä kaiken opinnäytetyöprosessiin liitty-

vän toiminnan myötä. Cd-levyn tekemisessä mukana olleet lapset ovat tyytyväisiä cd-levyn teke-

misen prosessiin ja lopputulokseen, omaan cd-levyyn. 

  

Taiteellista arviointia opinnäytetyöni ei sisällä, koska kyseessä on lasten omien ideoiden ja mie-

lenkiinnon kautta luotuja taiteellisia tuotoksia, joita ei ole tarvetta arvioida. Ne ovat kaikki onnistu-

neita juuri sellaisina kuin ne cd-levyllä ovat.  
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On erittäin todennäköistä että cd-levyn tekemisen kaltainen, vuosittainen, taiteellinen, tavoitteelli-

nen toiminta jatkuu tulevina vuosina Maikkulan nuorisotalolla. 
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8 POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyöprosessini alkoi syksyllä 2017 aiheen valinnalla. Opinnäytetyön suunnitelman teke-

misen aloitin niin ikään syksyllä 2017 ja jatkoin sitä keväällä 2018. Opinnäytetyöni suunnitelma 

hyväksyttiin toukokuussa 2018, ja aloitimme äänitykset lasten kanssa silloin. Cd-levy valmistui 

ennen lasten kesälomaa 2018. Syksyllä 2018 aloin kirjoittamaan opinnäytetyöni raporttia. Opin-

näytetyöprosessissa pidimme erityisen paljon toteutusvaiheesta, lasten omien laulujen ja tarinoi-

den äänittämisestä. Toiminnallinen opinnäytetyö oli minulle hyvä valinta, sain yhdistää työni ja 

opiskeluni ja toteuttaa lapsista lähtöisin olevan hienon idean alusta loppuun, ideasta valmiiksi cd-

levyksi. 

 

Maikkulan nuorisotalon työntekijät sekä esimieheni suhtautuivat opinnäytetyöhöni erittäin positii-

visesti. Työntekijät arvostivat työpanostani suuresti ja olivat tyytyväisiä silminnähden innostunei-

siin, omia tuotoksia suunnitteleviin ja toteuttaviin lapsiin. Tavoitteellinen, luova ja osallistava työ 

on nuorisotyön ydintä. 

 

Oma roolini lasten cd-levyssä oli olla ohjaaja, mahdollistaja, tukija ja innostaja sekä äänitysstudi-

on toiminnasta vastaava henkilö. Kaikki cd-levyyn liittyvä toiminta tehtiin lasten ehdoilla alusta 

loppuun. Cd-levy oli lasten idea ja he saivat toteuttaa omat laulu-, tarina- ym. ideansa juuri siten 

kun halusivat. Ainoana rajoitteena oli tuotosten muoto, niiden täytyi olla äänimuodossa. Olen erit-

täin tyytyväinen siihen, että cd-levyllä mukana oli monen ikäisiä alakoululaisia tyttöjä ja poikia, 

jotka toteuttivat hienoja, omaperäisiä, monimuotoisia musiikkikappaleita ja tarinoita. Alkuvaihees-

sa pelkäsin, että lapset eivät välttämättä ole valmiita sitoutumaan toimintaan, mutta pelkoni osoit-

tautui turhaksi. 

 

Lapsilta ja nuorisotyöntekijöiltä saatu positiivinen palaute toi hyvää mieltä ja vahvisti ajatuksiani 

hyvästä opinnäytetyön aiheen valinnasta. Kun kuuntelimme lasten kanssa valmiin cd-levyn nuori-

sotalolla ja jokainen mukana ollut lapsi sai oman cd-levynsä, tuntui tehty työ erittäin onnistuneelta 

ja arvokkaalta. 

 

Pyrin opinnäytetyössäni toimimaan sosiaalialan kompetenssien mukaisesti projektimaisesti työs-

kennellen ja sosiaalialan arvojen ja ammattieettisten periaatteiden mukaan toimien. Pyrin luo-

maan lasten osallisuutta lisäävän ammatillisen suhteen luovan toiminnan avulla. Pyrin opinnäyte-
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työssäni ymmärtämään eri lasten tarpeet sekä tukemaan lasten omien voimavarojen käyttöönot-

toa ja vahvistumista luovan, tavoitteellisen toiminnan avulla sekä ohjaamaan onnistuneesti ja ta-

voitteellisesti lapsia läpi koko cd-levyntekoprosessin. Pyrin toimimaan eettisesti kestävällä tavalla 

koko opinnäytetyöprosessin ajan lasten yksilöllisyyttä ja ihmisarvoa sekä oikeudenmukaisuutta 

kunnioittaen.  

 

Olen saanut opinnäytetyöstäni paljon hyötyä, tietoa ja osaamista työhöni nuorisotyöntekijänä ja 

tulevana sosionomina. Etsimäni tieto lasten osallisuudesta, luovuudesta ja itsetunnosta on lisän-

nyt työkaluja nuorisotyökalupakissani. Lapsilta ja työntekijöiltä saadun palautteen perusteella ko-

en, että on ehdottomasti tärkeää jatkaa tavoitteellisten, osallisuutta lisäävien, luovien, itsetuntoa 

kohottavien taiteellisten toimintojen toteuttamista nuorisotalolla. Opinnäytetyöprosessini myötä 

osaamiseni tällä saralla on kehittynyt huomattavasti. Tärkein oppimiseni on tullut tietopohjan kir-

jallisuuden kautta, etenkin kun on saanut mahdollisuuden yhdistää sen konkreettisesti työhön las-

ten kanssa. Opin opinnäytetyöprosessini myötä tukemaan ja vahvistamaan lasten osallisuutta 

nuorisotalolla sekä luovan toiminnan avulla edesauttamaan heidän itsetuntonsa vahvistumista. 

Kohtelin koko cd-levyntekoprosessin ajan osallistuvia lapsia yhdenvertaisesti, tasapuolisesti ja 

kunkin lapsen ainutkertaisuuden huomioiden ja yksilöllisyyttä kunnioittaen.  

 

Opinnäytetyöni tavoitteet osallisuutta lisäävän luovan, itsetuntoa vahvistavan toiminnan mahdol-

listamisen kannalta täyttyivät. Pitkän aikavälin tavoitteenani oli tehdä tämän kaltaisesta toiminnas-

ta nuorisotalolla vuosittaista, ja pidän tämän tavoitteen toteutumista erittäin todennäköisenä asia-

na. Peilatessa opinnäytetyötäni Hartin (1992) ja Shierin (2001) osallisuuden tasoihin, voidaan to-

deta että lasten osallisuuden kokemukset nousivat osallisten lasten mielestä hyvin korkealle osal-

lisuuden tikapuissa (KUVA 1). 

 

Vaikka opinnäytetyöprosessi oli pitkä, työläs ja aikaa vievä, oli se kuitenkin palkitseva ja antoisa 

monella tavalla. Lasten aito ilo, innostuneisuus ja onnistuneisuus taiteenluomistyössä oli opinnäy-

tetyöprosessini parasta antia. On myös tärkeää, että oma osaamiseni ja ammattitaitoni on kasva-

nut. Sosionomina tulen käyttämään opinnäytetyöprosessini kautta saamaani osaamista hyväksi ja 

olen ammatillisesti kehittyneempi ja osaavampi nuorisotyöntekijä opinnäytetyöni ansiosta.  

 

Osallisuuden tasojen käyttämistä lasten osallisuuden mittareina voidaan mielestäni käyttää oh-

jaustyössä lasten ja nuorten kanssa kaikenlaisessa toiminnassa, ei pelkästään esimerkiksi cd-

levyn tekemisen kaltaisessa luovassa toiminnassa. Osallisuuden tasoja tarkkailemalla ja ohjaa-
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malla lapsia kohti ylempiä osallisuuden tasoja voidaan vaikuttaa esimerkiksi nuorisotaloympäris-

tössä toteutettujen toimintojen kehittämiseen. Kun nuorisotaloympäristössä järjestetään esimer-

kiksi liikunta- tai askartelutoimintaa lapsille, voidaan lasten osallisuuden asteeseen vaikuttaa pal-

jon esimerkiksi ottamalla lapset mukaan toiminnan ideointiin, suunnitteluun ja toteutukseen. On 

yksi tapa järjestää lapsille esimerkiksi aikuisten valitsemia askartelutoimintoja tai liikunnallisia 

leikkejä. Toinen, osallistavampi tapa olisi esimerkiksi kysyä lasten mielipiteitä ja ideoita siitä, min-

kälaisia askartelutöitä he haluaisivat toteuttaa tai mikä liikuntamuoto heitä kiinnostaa ja tehdä as-

kartelutarvike- ja liikuntavälinehankintoja lasten toiveiden mukaan. Ottamalla lapset mukaan kaik-

keen päätöksentekoon nousevat lapset heti korkeammalle osallisuuden tasoilla, verrattuna lasten 

osallistumista aikuisten päättämään toimintaan. 
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(KUVA 2. Tarinankirjoitusta Maikkulan nuorisotalon äänitysstudiolla) 
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(KUVA 3. Viulisteja Maikkulan nuorisotalon äänitysstudiolla) 

 

 

 

(KUVA 4. Pino valmiita cd-levyjä kansineen)  
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9 LIITTEET  
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KIRJE VANHEMMILLE LIITE 1 

 

 

 

 

 

Tervehdys nuorisotalolta! 

 

Arvoisat vanhemmat. Toimin Maikkulan nuorisotalolla harrastusohjaajana. Olen yksi Maikkulan 

nuorisotalon avoimen toiminnan ja iltapäivätoiminnan ohjaajista sekä äänitysstudiotoiminnasta 

vastaava ohjaaja.  

Kevättalvella aloitamme mukaan haluavien nuorisotalon ja iltapäivätoiminnan lasten kanssa 

suunnittelemaan ”Nuokkarin cd-levyä”. Cd-levyn on määrä valmistua toukokuun 2018 aikana. 

Olen henkilökohtaisesti apuna, tukena ja mahdollistajana lasten kanssa koko cd-levyprosessin 

ajan. 

Mukaan haluavat lapset äänittävät itse, parin tai pienryhmän kanssa nuorisotalon äänitysstudios-

sa oman laulun, tarinan tms. Kun kaikki lapset ovat suunnitelleet, harjoitelleet ja äänittäneet oman 

laulunsa/tarinansa, jokainen osallistuja saa itselleen valmiin cd-levyn, joka sisältää kaikkien osal-

listen lasten tuotokset. Valmiit laulut/tarinat ladataan myös Dropbox-tiedostopalveluun, josta niitä 

on mahdollista kuunnella ilman cd-soitinta esimerkiksi tietokoneen tai älypuhelimen kautta.  

Teen cd-levyprosessista toiminnallisen opinnäytetyöni Oulun ammattikorkeakouluun, jossa suori-

tan parhaillaan sosiaalialan tutkinto-ohjelmaa. Valmistun Oulun ammattikorkeakoulusta sosiono-

miksi 2018–2019. 

Mikäli teillä on kysyttävää ”Nuokkarin cd-levyyn” liittyen, vastaan mielelläni joko kasvotusten, 

puhelimessa tai sähköpostitse! 

 

Terveisin,  

Jussi Ontero 
Maikkulan nuorisotalo 
Kangaskontiontie 3 
90240 Oulu 
 
044 7038 223 
jussi.ontero@ouka.fi 
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