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TUNNETAIKURI
- Lasten tunnetaitojen tukeminen draamakasvatuksen keinoin
Laadukkaasti toteutettu varhaiskasvatus tarjoaa mahdollisuuksia erilaisten tunteiden käsittelyyn
ja empatiataitojen harjoitteluun sekä tukee lasten vuorovaikutus- ja ilmaisutaitojen kehittymistä.
Opinnäytetyömme tarkoituksena on kehittää ja monipuolistaa sekä omia että työyhteisöjemme
pedagogisia työskentelytapoja lasten tunnetaitojen tukemiseksi. Tunnetaitoja tarvitaan erityisesti
ihmissuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen sekä sosiaalisten taitojen ja ryhmätyötaitojen kehittymiseen. Tunnetaitoja vahvistamalla tuetaan myös lasten valmiuksia huomioida toisten tarpeita ja
asettua toisen asemaan.
Lasten tunnetaitojen tukemista lähestytään opinnäytetyössämme draamakasvatuksen keinoin.
Varhaiskasvatuksen draamatyöskentelyssä kasvatus yhdistyy luontevasti leikkiin, joka on lapsille
luontainen tapa toimia. Draamakasvatuksessa korostuu erityisesti toiminnan ja kokemisen kautta
oppiminen. Siksi erilaiset draamamenetelmät soveltuvat inhimillisten ajatusten ja tunteiden tutkimiseen. Esittämisen ja eläytymisen kautta koetaan tunteita ja opitaan tunnistamaan niitä sekä
keskustelemaan niistä.
Opinnäytetyömme tuloksena syntyi viiden toiminnallisen tuokion sarja, jossa sekä tutustutaan
draamatyöskentelyyn että tuetaan lasten tunneilmaisua draamakasvatuksen keinoin. Toteutimme
suunnitelmiemme mukaiset toimintatuokiot käytännössä Verkanappulat päiväkodin lapsiryhmässä. Arvioimme opinnäytetyössämme draamatuokioidemme soveltuvuutta lasten tunnetaitojen tukemiseen. Draamatyöskentelyä varten koottu ja suunniteltu materiaali jää Verkanappulat
päiväkotien käyttöön, jolloin jokainen kasvattaja voi hyödyntää sitä pedagogisena työvälineenä
omassa työssään.
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MAGICIAN OF EMOTIONS
- Supporting children´s emotional skills by using drama education
High-quality early childhood education provides opportunities for handling different feelings and
practicing empathy skills. It also supports the development of social skills and articulacy of children. The purpose of our thesis is to develop and diversify the pedagogic working methods of our
own, and those of our work communities in supporting the emotional skills of children. Emotional
skills are needed especially for the creation and maintenance of human relations as well as for
the development of both social and teamwork skills. By strengthening emotional skills, the children's capability to pay attention to the needs of others and to settle in the position of another
person are improved as well.
Our thesis utilizes methods of drama education in order to support children’s emotional skills. In
the drama activities of the early childhood education, the education combines to play which is a
natural way for children to operate. In drama education, learning is emphasised especially through
action and experiencing. Therefore, the different drama methods are suitable for examining the
human thoughts and feelings. Emotions are experienced, learned to identify and discussed
through performing and empathizing.
As a result of this thesis, a series of five functional sessions was created. The objective was to
become acquainted with drama activities and to support the emotional skills of the children by
using methods of drama education. We executed our plans for the functional drama sessions with
the children in Verkanappulat day-care center. In our thesis we also estimate the suitability of our
drama sessions for supporting the children´s emotional skills. The material that has been collected
and planned for the drama activities will remain in the use of Verkanappulat, enabling every educator to utilise it as a pedagogic tool in their own work.
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1 JOHDANTO
Opinnäytetyömme aiheena on lasten tunnetaitojen vahvistaminen draamakasvatuksen
keinoin. Opetushallituksen tavoitteena on kehittää varhaiskasvatuksen pedagogisia
työskentelytapoja ja toimintakulttuuria sekä lisätä lasten toimijuutta ja osallisuutta (Helin
& Kola-Torvinen 2016). Meillä opinnäytetyön tekijöillä on usean vuoden työkokemus varhaiskasvatuksen alalta. Olemme huomanneet, että draamakasvatuksen käyttö varhaiskasvatuksen pedagogisena työvälineenä on melko vähäistä. Se saatetaan kokea vaikeaksi, koska se vaatii kasvattajalta kykyä ja uskallusta heittäytyä. Päiväkodissa kasvattajilla ei myöskään ole draamakasvatukseen liittyen käytössä niin paljon opetus- ja kasvatustyötä tukevaa materiaalia, kuin monella muulla oppimisen osa-alueella. Tämä oli
myös kollegoidemme viesti, kun olemme aiheesta heidän kanssaan keskustelleet.
Tunnetaidot ovat taitoja, joita tarvitsemme päivittäin arjen eri tilanteissa. Ne ohjaavat sosiaalista käyttäytymistämme ja vaikuttavat ajatuksiimme, tekoihimme ja päätöksiimme.
(Peltonen 2005, 12.) Tunteet liittyvät keskeisesti elämän arvovalintoihin, oppimisprosesseihin sekä ihmisten välisten konfliktien ratkaisemiseen (Häkämies 2005, 146). Päiväkodilla ja varhaiskasvatuksella on keskeinen rooli alle kouluikäisten lasten tunnetaitojen
tukemisessa. Varhaiskasvatuksessa voimme vaikuttaa merkittävästi lasten tulevaisuuteen panostamalla päiväkodin henkilöstön tunnekasvatuksen osaamiseen. Mirja Köngäs
(2018) tuo tuoreessa väitöskirjassaan esiin tarpeen kehittää kasvattajien pedagogisia
työmenetelmiä lasten tunnetaitojen tukemisessa. Hänen tutkimuksensa antaa viitteitä
siitä, että päiväkodin toimintamalleja lisäämällä on mahdollista vähentää esimerkiksi lasten ja nuorten syrjäytymistä, käytös- ja oppimishäiriöitä sekä kiusaamisen uhkaa.
Draamakasvatus tukee lasten tunneilmaisun kehittymistä, koska tunteet ovat olennainen
osa draamassa toimimista (Toivanen 2009, 32). Heikkinen (2017, 67–68) muistuttaa,
että nimenomaan se, että draamatoiminta sisältää tunteita esimerkiksi tiedeaineiden
opetusta enemmän, on yksi draamakasvatuksen vahvuuksista. Draamakasvatus auttaa
osallistujia kehittämään kriittistä ymmärrystä, joka johtaa syvempään taiteelliseen tuntemiseen. Esteettisen kokemuksen kautta tapahtuu tunneoppimista. Tosin oppimisen ja
merkityksenannon syveneminen ei yleensä tapahdu hetkessä, vaan se vaatii aikaa ja
kokeiluja, uudelleen tekemistä sekä asioiden jakamista ryhmässä. Heikkinen viittaa
myös Bestiin, jonka mukaan on luontevaa ajatella, että tunnekokemusten kautta yksilön
tunnetaidot kehittyvät ja muuttuvat. Häkämiehen mukaan tunteet ovat aina tosia, vaikka
niihin liittyvät tilanteet olisivat kuvitteellisesti rakennettuja. Osa draamassa heräävistä
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tunteista on ryhmän yhteisen ja kollektiivisen yhteyden synnyttämiä. Yksilössä tunteita
herättävä tilanne antaa hänelle itselleen tietoa hänen omasta arvomaailmastaan. (Häkämies 2005, 156.) Päiväkodin draamakasvatusprojektimme tarkoituksena on käsitellä tunteita ja käydä myös arvokeskustelua lasten kanssa.
Toteutamme opinnäytetyössämme Verkanappulat-päiväkotiketjun yhdessä yksikössä
viiden kerran toiminnallisen tuokiosarjan, jossa tutustutaan draamaleikkeihin ja tuetaan
lasten tunneilmaisua draamakasvatuksen keinoin. Suunnittelemaamme tuokiosarjaan
liittyvä materiaali jää päiväkodin käyttöön, ja jatkossa jokainen päiväkodin työntekijä voi
hyödyntää sitä sellaisenaan tai muokata sitä itselleen sopivaksi. Varhaiskasvatuksessa
on tärkeää, että työntekijät sitoutuvat ottamaan lasten osallisuuden tukemisen osaksi
toimintakulttuuria ja huomioivat tämän pedagogisia toimintatapoja kehittäessään (Heikka
ym. 2014, 3). Materiaalin suunnittelussa otamme huomioon lasten osallisuuden tukemisen. Lasten osallisuutta tuetaan sillä, että he saavat itse vaikuttaa tuokion kulkuun ja olla
osallisena tuokiossa esimerkiksi asettumalla rooliin.
Opinnäytetyömme tavoitteena on kehittää ja monipuolistaa sekä omia että työyhteisöjemme pedagogisia työskentelytapoja draamamenetelmien avulla. Draamakasvatus on
oppimisen työväline, jonka menetelmien avulla sekä yksilöt että ryhmät voivat tutkia ja
esittää ajatuksia ja tunteita sekä niiden seurauksia (Heikkinen 2007, 129). Draamakasvatuksessa toimitaan todellisen ja kuvitteellisen maailman välillä. Liikkuessaan näiden
maailmojen välillä lapselle avautuu mahdollisuuksia uusien näkökulmien tarkastelemiseen. (Toivanen 2009, 31.) Samalla harjoitellaan toisten huomioimista ja asettumista toisen asemaan. Samat tavoitteet löytyvät myös Varhaiskasvatussuunnitelman perusteista.
Opinnäytetyömme aihe on ajankohtainen. Se vastaa työelämän tarpeisiin tuottamalla
materiaalia varhaiskasvatuksen käyttöön.
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2 VARHAISKASVATUS
2.1 Varhaiskasvatuksen tehtäviä opinnäytetyöhömme liittyen
Vuonna 2016 julkaistujen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan varhaiskasvatuksen tehtävänä on muun muassa edistää lasten kulttuurista osaamista sekä tukea heidän vuorovaikutus- ja ilmaisutaitojensa kehittymistä. Varhaiskasvatuksessa luodaan kasvattajien ja lasten välisellä yhteistyöllä mahdollisuuksia harjoitella näitä taitoja
eri tilanteissa. Laadukkaasti toteutettu varhaiskasvatus rohkaisee lapsia sanalliseen ja
keholliseen ilmaisuun esimerkiksi draaman, tanssin ja leikin keinoin. Kielellisen ja kehollisen ilmaisun kautta lapset saavat kokemuksia sekä spontaanista ilmaisusta että yhdessä suunnitellusta ja toteutetusta luovasta toiminnasta. (Opetushallitus 2016, 23, 43.)
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteista löytyy myös muita varhaiskasvatukselle asetettuja tehtäviä, jotka liittyvät läheisesti opinnäytetyömme keskeisiin aiheisiin eli tunnetaitoihin ja draamakasvatukseen. Edellisessä kappaleessa mainittujen tehtävien lisäksi
varhaiskasvatuksen tulee tarjota lapsille mahdollisuuksia erilaisten tunteiden ja ristiriitojen käsittelyyn sekä mahdollistaa eri yhteyksissä toisten huomioimisen ja toisen asemaan asettumisen harjoittelu. Kasvattajien tuella opetellaan tarkastelemaan asioita eri
näkökulmista sekä tarjotaan oppimisympäristö, joka kehittää lasten osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja. (Opetushallitus 2016, 23–24.) Varhaiskasvatuksen tulee tukea myös
lasten eettisen ajattelun kehittymistä (Opetushallitus 2016, 43). Tunnetaidot ja draamakasvatus liittyvät kiinteästi kaikkiin edellä mainittuihin varhaiskasvatuksen tehtäviin.

2.2 Lasten osallisuus varhaiskasvatuksessa
Sekä yhteiskunnan rakenteelliset tekijät että yhteiskunnan yleiset käsitykset lapsista ja
kasvatuksen luonteesta vaikuttavat kasvattajien tapaan määrittää lapsen ja aikuisen välistä suhdetta. Ymmärrys lapsista, heidän oppimisestaan ja lasten asemasta, tulevat
esiin niin päiväkotien kuin koulujenkin toimintakulttuureissa. (Turja 2017, 39.) Lapsen
osallisuus ja sen lisääminen ovat tällä hetkellä keskeisiä ja ajankohtaisia asioita varhaiskasvatuksessa. Lapsen asema ja ajatukset kasvatuksesta ovat muutoksessa, ja lapset
halutaan varhaiskasvatuksessa nähdä yhä enemmän aktiivisina ja aloitteellisina toimijoina. (Turja 2017, 40-41). Tämä kasvatusajattelun muutos näkyy muun muassa uudistuneissa Valtakunnallisissa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016), joiden
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laatiminen on pohjautunut Varhaiskasvatuslakiin sekä YK:n lastenoikeuksien sopimukseen (Opetushallitus 2016, 8, 18). Lasten toimijuuden ja osallisuuden vahvistamiseen
on osaltaan ollut vaikuttamassa 2015 voimaan astunut varhaiskasvatuslaki (580/2015
2a §), joka asettaa yhdeksi varhaiskasvatuksen tavoitteeksi varmistaa lapsen mahdollisuuden osallistua ja saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. YK:n lasten oikeuksien
sopimuksen artiklat 12 ja 13 puolestaan velvoittavat sopimusvaltioita takaamaan lapselle
oikeuden ilmaista ajatuksensa häntä koskevissa asioissa ja korostavat lapsen oikeutta
ilmaista vapaasti oman mielipiteensä. (Unicef.)
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on keskeinen varhaiskasvatusta ohjaava asiakirja, jossa korostetaan jokaisen lapsen oikeutta tulla varhaiskasvatuksessa kuulluksi,
nähdyksi ja huomioiduksi sellaisena kuin on. Lapsella on oikeus myös tulla ymmärretyksi
tavoilla, jotka hänelle on mahdollisia, sekä oikeus ilmaista itseään ja tuoda esiin omia
ajatuksiaan ja mielipiteitään varhaiskasvatuksen arjessa. Varhaiskasvatussuunnitelmassa varhaiskasvatuksen yhdeksi tehtäväksi on määritelty lasten kehittymässä olevien
osallistumisen ja vaikuttamisen taitojen tukeminen. Jotta lasten taidot vahvistuisivat, varhaiskasvatuksen henkilöstön on kohdattava lapset arvostavasti, kuunneltava aidosti lasten ajatuksia ja vastattava lasten tekemiin aloitteisiin. Lapset pitää ottaa mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen sekä arviointiin. Varhaiskasvatuksen henkilöstön tulee
taata jokaiselle lapselle mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa omien kykyjensä mukaan.
Mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa heijastuu lasten käsityksiin itsestään ja vahvistaa
itsetuntoa sekä kehittää sosiaalisia taitoja. (Opetushallitus 2016, 19, 24.)
Turjan (2017, 44-45) näkemyksen mukaan osallisuus käsitteenä voidaan ymmärtää monin eri tavoin. Hänen mukaansa se voidaan ymmärtää hyvin suppeasti, jolloin sen nähdään olevan vain yksittäisten lasten toiveiden kuulemista ja niiden toteuttamista. Turja
(2017) sanoo osallisuuden olevan kuitenkin hyvinkin yhteisöllinen ilmiö, etenkin tilanteissa, joissa lapsia on paljon. Silloin vaaditaan neuvottelutaitoja, joiden avulla pyritään
löytämään kaikkia tyydyttäviä ratkaisuja ilmaisemalla omia näkemyksiään, mutta otetaan
huomioon ja kuunnellaan myös muiden näkemyksiä.
Varhaiskasvatuksessa lasten esiin tuomat ideat tulee ottaa huomioon, kun toimintaa
suunnitellaan. Vaikka lasten ideat otetaan huomioon, tulee toiminnan olla tavoitteellista.
(Turja 2017, 46). Turja & Vuorisalo (2017, 50) sanovat, että kasvattajien asettamat pedagogiset tavoitteet tulee kytkeä lasten kanssa tehtävään toimintaan niin, että lapset voivat tuntea toiminnan omakseen. He sanovat myös, että onnistuneiden osallisuuden kokemusten kautta kaikki osapuolet alkavat enemmän luottaa sekä itseensä että muihin.
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Kataja (2014, 56) esittää näkemyksen siitä, että lasten sitoutuminen ja motivaatio oppimiseen vahvistuvat, kun he saavat vaikuttaa oman arkensa muodostumiseen ja suunnitella toimintaa yhdessä aikuisten sekä muiden ryhmän lasten kanssa.
Yksi osallisuuden perusedellytys on lasten ja aikuisten luottamus sekä itseensä että toisiin ihmisiin yhteisössä ja tilanteessa, jossa he toimivat. Jotta lapset uskaltautuvat ilmaisemaan itseään ja osallistumaan toimintaan, he saattavat tarvita rohkaisua ja heidän
tulee tuntea olonsa turvalliseksi. Lasten osallisuuden tukemisessa kasvattajalle on keskeistä luottaa lapsiin aktiivisena toimijana ja pystyä luopumaan omista etukäteen tehdyistä suunnitelmistaan. Kasvattajien tulee huomioida lasten erilaiset lähtökohdat ja
edellytykset ja pyrkiä omalla toiminnallaan tasoittamaan näitä eroja. Jotta lasten osallisuus voisi toteutua, tulee varhaiskasvattajien lisätä perusedellytyksiä varhaiskasvatuksen arjessa, jotka mahdollistavat kaikkien lasten osallisuuden. (Turja 2017, 49–50.) Kataja (2014, 56) toteaa osallisuuden edistämisen vaativan kasvattajilta tietynlaista näkemystä lapsen oppimisesta. Sen sijaan, että lapsia pakotetaan tekemään jotain, heille tulisi antaa ja luoda mahdollisuuksia itse kokeilla ja kokea ja oppia tämän myötä.
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3 TUNNETAIDOT
Mitä tunnetaidot ovat ja miten ne vaikuttavat ihmiseen?
Tunteet voivat aiheuttaa ihmisessä ajoittain hämmennystä, sillä ne voivat ihastuttaa, aiheuttaa liikutusta ja koskettaa monin tavoin, mutta myös raivostuttaa. Ne ilmenevät erilaisina ilmeinä kasvoilla, tulevat esiin äänensävyissä ja kehonkielessä sekä näkyvät ihmisen käyttäytymisessä. Ihminen voi kokea tunteet myös erilaisina tuntemuksina ja fysiologisina muutoksina kehossa, sekä mieleen tulevina ajatuksina. Tunteita kehittyy jatkuvasti ja ne vaikuttavat meihin monella tavalla tietoisesti tai tiedostamatta. (Jääskinen
2017, 10–12). Niin Jääskinen (2017,12) kuin Koivula & Laaksokin (2017, 116) toteavat,
että ihmisellä on syntymästä asti kyky tuntea tunteita.
Koivula & Laakso (2017, 116) esittävät, että tunnetaidoista puhuttaessa voidaan puhua
jopa tunneälystä, mikä viittaa älykkyyteen tunteiden hallinnassa ja käyttämisessä. Tunnetaidot pitävät sisällään monenlaisia taitoja, kuten kyky tunnistaa ja nimetä omia ja toisten tunteita. Myös omien tunteiden ilmaiseminen ja säätely ovat keskeinen osa tunnetaitoja. Tunnetaidot vaikuttavat kykyyn kohdata itsessämme sekä ympärillämme tapahtuvia
asioita. Tunnetaidot vaikuttavat myös siihen, miten suhtaudumme niin itseemme kuin
muihinkin. Ne vaikuttavat kokonaisvaltaisesti hyvinvointiimme ja ohjaavat käyttäytymistämme. Tunnetaidot ovat keskeisessä osassa ihmissuhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä sekä sosiaalisten taitojen ja ryhmässä toimimisen taitojen kehittymisessä. Kun ihminen osaa toimia omien tunteidensa kanssa, on helpompi ottaa myös muut huomioon.
Siten empatiakyky kasvaa ja on helpompi huomioida erilaisuutta ja toisten ihmisten tarpeita. Myös ristiriitojen ratkaisutaidot vahvistuvat, joka osaltaan edistää sosiaalisten taitojen kehittymistä. Tunnetaidot vaikuttavat ihmisen itsetunnon kehittymiseen ja auttavat
ihmiseksi kasvussa. Ne vahvistavat myönteisen minäkuvan syntymistä ja kykyä tehdä
valintoja ja päätöksiä, jotka tyydyttävät omia tarpeita. (Jääskinen 2017, 34–35, 37.)
Jääskisen (2017, 37) mukaan tunnetaidot vaikuttavat myös oppimiseen ja kehitykseen,
sillä positiiviset tunteet ja kyky säädellä stressiä lisäävät oppimista. Hyvien tunnetaitojen
avulla oman toiminnan ohjaus vahvistuu, ja ihminen jaksaa ponnistella pidempään saavuttaakseen tavoitteensa. Näin ihmisen oma potentiaali tulee paremmin hyödynnetyksi
ja käyttöönotetuksi. Hyvillä tunnetaidoilla on Jääskisen mukaan myös muita positiivisia
vaikutuksia. Ihminen on levollisempi ja kokemus sisäisestä turvan tunteesta vahvistuu.
Ihminen suhtautuu elämään myönteisemmin ja uskaltaa puolustaa ja ilmaista itseään
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rohkeammin, jolloin tunne oman elämän hallinnasta ja elämän merkityksellisyydestä kasvaa.
Hyvien tunnetaitojen terveydelliset vaikutukset ovat huomattavia. Ne vaikuttavat positiivisesti kehon vastustuskykyyn, jolloin riskit myös tunneliitännäisiin sairauksiin ja oireisiin
vähenevät. Kun tunteiden ilmaiseminen on luontevampaa, ihminen pystyy tekemään
enemmän omaa hyvinvointiaan edistäviä valintoja, minkä seurauksena myös kehon tulehdustilat vähenevät. (Jääskinen 2017, 37.)

3.2 Tunnetaitojen kehittyminen varhaislapsuudessa
Isokorven (2004, 127, 132) mukaan perusta tunnetaitojen oppimiseen luodaan jo varhain. Ihmiselle ominaiset tunteet ovat valmiina syntymästä alkaen, ja myös tunnetaidot
ovat olemassa jokaisella vaistonvaraisina. Hän painottaa kiintymyksen tarpeen olevan
lapsen ensimmäinen ja tärkein tunnetaito, joka opitaan jo vastasyntyneenä. Kiintymyssuhteen avulla lapselle muodostuu perusturvallisuus. Lapsi tarvitsee aikuisen rakkautta
ja kiintymystä, jotta tämä kehitys olisi mahdollista. Myös lapsen mahdollisuus kiintyä
läsnä olevaan aikuiseen on keskeistä. Vahvan kiintymyssuhteen syntymistä edesauttavat pitkät ja läheiset ihmissuhteet sekä positiivinen ilmapiiri, jossa lapsi saa olla oma
itsensä. (Isokorpi 2004, 127, 132.) Myös Koivula & Laakso (2017, 117) korostavat läheisten ihmissuhteiden merkitystä. He muistuttavat, että vaikka ihmisellä on synnynnäinen valmius tunteiden viriämiseen, iso osa tunteisiin liittyvistä taidoista kehittyy oppimisen ja kokemuksen myötä. Tunnetaitojen kehittyminen on näin ollen vahvasti yhteydessä
kokemuksiin läheisistä ihmissuhteista sekä kulttuuriseen ympäristöön, jossa elämme.
Tunteiden säätelyyn tarvittavista prosesseista tilanteiden arviointi, kielellisten ohjeiden
ymmärtäminen sekä tunteiden nimeäminen alkavat kehittyä toisesta ikävuodesta lähtien.
(Koivula & Laakso 2017, 116). Nummenmaa (2019) toteaa, että tunteiden nimeämisen
kehittymisessä 2–3 vuoden ikä on merkityksellinen vaihe, jolloin lasten kielenkehitys on
nopeaa, ja myös tunteisiin liittyvä sanasto kasvaa huomattavasti. Puhumaan oppiminen
ja puhutun kielen parempi ymmärtäminen alkavat mahdollistaa omien ja toisten tunteiden sanallisen käsittelyn. Noin kolmevuotiaana lapsille on muodostunut kyky oivaltaa ja
kuvailla erilaisten tunteiden aiheuttamia reaktioita muissa ihmisissä. (Nummenmaa
2010, 174.) Kolmannen ikävuoden jälkeen lapset alkavat myös ymmärtää, että tietyt tilanteet herättävät tietynlaisia tunteita, että tunteet vaikuttavat omaan toimintaan, ja että
tunteilla on mahdollista vaikuttaa myös toisten toimintaan. (Aro 2014, 25.) Nelivuotiaasta
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eteenpäin lapset alkavat vähitellen tiedostaa, että tunteet eivät vaikuta kaikkiin ihmisiin
samalla tavalla, vaan ne koetaan yksilöllisesti. (Nummenmaa 2010, 174.)
Kuusivuotiaana lapsille alkaa vähitellen kehittyä kyky yhdistää tunneperäistä sekä kognitiivista tietoa. Tällöin he alkavat myös hyödyntämään opittuja toimintamalleja jäsentäessään erilaisia tunnekokemuksia sekä pohtiessaan tunteita aiheuttavia tilanteita. (Koivula & Laakso 2017, 116.) Koska tunteiden käsittelyyn ja oman käyttäytymisen säätelyyn
liittyvät taidot kehittyvät vähitellen ja pitkän ajan kuluessa, Koivula & Laakso (2017, 116)
toteavat tämän tarkoittavan, että lapset tarvitsevat tunnetaitojen omaksumisessa pitkään
aikuisten ohjausta, esimerkkiä ja tukea. Kun lapset vähitellen oppivat, mikä merkitys tunteilla on toiminnan säätelyssä, he oppivat ennakoimaan muiden toimintaa sekä säätelemään omaa käyttäytymistään erilaissa vuorovaikutustilanteissa. (Nummenmaa 2010,
175). Jääskisen (2017, 78) mukaan turvalliset tunnekokemukset ovat keskeisiä tunneelämän myönteisen kehittymisen kannalta. Kasvokkain tapahtuva läsnäolo ja ihmisen
hyväksyminen sellaisena kuin hän on, on keskeistä kaikissa tunne-elämän kehityksen
vaiheissa. Myös tunnetasolla tapahtuva yhteys ja positiivinen kosketus edesauttavat
tunne-elämän myönteistä kehittymistä. Näillä kehitystä tukevilla tekijöillä on myös suojaava vaikutus mahdollisia kielteisiä kokemuksia vastaan.

3.3 Tunnekasvatus varhaiskasvatuksen näkökulmasta

Tunnetaidot ja niiden kehittymisen tukeminen on nostettu vahvasti esiin varhaiskasvatusta ja esiopetusta ohjaavissa asiakirjoissa eli Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014). Molemmat asiakirjat korostavat lapsen oikeutta ilmaista itseään ja ajatuksiaan sekä käsitellä tunteita ja
erilaisia ristiriitoja. Siksi lapsille on varhaiskasvatuksessa tarjottava ja luotava mahdollisuuksia kehittää ja vahvistaa tunnetaitojaan. (Opetushallitus 2014, 15; Opetushallitus
2016, 19.) Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) painotetaan lapsen laajaalaista osaamista, joka koostuu tiedoista ja taidoista sekä arvoista, asenteista ja tahdosta. Laaja-alaisen osaamisen osa-alueita on viisi: Ajattelu ja oppiminen, Kulttuurinen
osaaminen, Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen sekä Osallistuminen ja vaikuttaminen. Tunnetaitojen kehittäminen on
mukana monissa osa-alueissa, mutta etenkin Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot -osaalue korostaa tunnetaitojen harjoittelemisen ja niiden kehittymisen tukemisen merkitystä.
(Opetushallitus 2016, 22–23.)
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Tunnetaitojen opettelussa tunteen tunnistaminen on ensimmäinen taito, jonka pohjalta
muut tunnetaidot voivat alkaa kehittyä. Jotta tunteita voi tunnistaa, tulee ensin olla tietoinen oman kehon tunneaistimuksista ja ymmärtää tunteisiin liittyviä sanoja sekä kyetä
yhdistämään molempia taitoja. Lapsille tunteiden tunnistaminen, ilmaisu ja säätely saattavat olla haasteellisia. Se näkyy lasten välisissä leikeissä sekä erilaisissa ristiriitatilanteissa. Tunnetaitoja opitaan kuitenkin vähitellen harjoittelemalla ja kokemuksia kartuttamalla. Ajan myötä lapset oppivat, että voivat itse vaikuttaa omiin tunteisiinsa ja ajatuksiinsa. Aikuisen antama tuki, malli ja ohjaus sekä kärsivällisyys ovat keskeisiä tunnetaitojen oppimisessa ja harjoittelemisessa. (Jääskinen 2017, 35–36.)
Myös Koivula & Laakso (Koivula & Laakso 2017, 119) sekä Isokorpi (Isokorpi 2004, 127)
korostavat aikuisten merkitystä ja roolia lasten tunnetaitojen kehittymisessä. Lapsi tarvitsee opettelua, aikuisten tukea ja esimerkkiä oppiakseen saamaan tunteensa esiin ja ottaakseen ne käyttöön. Vastuu lapsen tunnetaitojen oppimisesta on ensisijaisesti vanhemmilla, mutta myös kaikilla muillakin aikuisilla, jotka ovat tekemisissä lapsen kanssa.
Kodin lisäksi päivähoidolla ja koululla on merkityksellinen rooli. Tunnetaitojen kehittymistä edistää esimerkiksi se, että aikuiset nimeävät niin omia kuin lastenkin tunteita ja
keskustelevat lasten kanssa siitä, mistä erilaiset tunteet kumpuavat. Lasten kanssa on
tärkeää myös pohtia, millaisin keinoin voimakkaita tunnekokemuksia voi hallita ja oppia
sietämään. Päivähoidossa lapset oppivat tunnetaitoja erilaisten ihmissuhteiden kautta,
samaistumalla, sekä katselemalla ja kokemalla. Aikuisen antama malli tunteiden käsittelystä on keskeistä. (Isokorpi 2004, 127, 129.)
Peltosen (2005, 15) ja Jääskisen (2017, 121) mukaan on tärkeää, että tunneilmasto sekä
kotona että lapsen päivähoitopaikassa olisi sellainen, jossa tunteet voisi vapaasti tuoda
esiin, tunteiden ilmaisulle olisi mahdollisuus, ja sille annettaisiin aikaa. Jokainen saisi
ilmaista itseään vapaasti ja kokea myös tulevansa hyväksytyksi. Mirja Könkään (2018)
tuore tutkimus "Eihän lapsil ees oo hermoja" osoittaa, että lasten tunnetaidot ovat keskeinen osa lasten emotionaalista kehitystä ja että päiväkotiarjessa tunnetaitojen kehittymistä voidaan tukea monenlaisissa tilanteissa.
Päiväkodissa tapahtuvia erilaisia ristiriitatilanteita puretaan lasten kanssa arjessa esimerkiksi ”pysäyttämällä” tilanne. Tarkastellaan yhdessä, mitä tilanteessa tapahtui ja minkälaisia tunteita se lapsissa herätti. Ristiriitatilanteita voidaan tutkia myös ajattelun
kautta. Tällöin pohditaan ja arvioidaan yhdessä, millaisia seurauksia omalla käyttäytymisellä ja toiminnalla oli. Näin voidaan edistää lasten empatiakyvyn kehittymistä. Pohditaan
lasten kanssa vaihtoehtoisia tapoja toimia ristiriitatilanteissa, käydään tilanne uudelleen
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läpi ja arvioidaan lopuksi yhdessä valinnan toimivuutta. Tilannetta ja toimintaa analysoiva oppiminen edellyttää läsnä olevaa aikuista, jolla on aikaa vuorovaikutukselle ja
joka antaa lapselle aikaa myös kehittyä. (Isokorpi 2004, 128–129.)
Isokorpi (2004, 130) toteaa, että yhtenä päiväkotihenkilöstön tehtävänä on omilla tunteillaan säädellä sitä, mitä lapsi tuntee. Aikuisen on tärkeää ilmaista niin positiivisia kuin
negatiivisiakin tunteitaan sekä helpottaa lapsen tunnekuormaa muun muassa lohduttamalla ja rauhoittamalla. Hän korostaa lasten olevan yksilöitä ja erilaisia oppijoita, ja siksi
kasvattajan on osattava muunnella toimintatapaansa vastaamaan kunkin lapsen tarpeita. Toimintatavan muuntelua helpottaa lapsen ja aikuisen välille muodostunut tunneside. Myös Jääskinen (2017, 93–94) sanoo, että lasta hoivaava aikuinen tukee kanssasäätelyllä lapsen tunteiden pysymistä turvallisissa rajoissa. Turvallinen syli, jossa voi tuntea ja josta voi hakea turvaa on edellytys lapsen avoimelle tuntemiselle. Aikuisella tulee
kuitenkin olla riittävän hyvä tuntemus myös omiin tunteisiinsa ja kyky muodostaa rajat,
jotta aikuisen ja lapsen tunteet eivät sekoitu.
Jääskinen (2017, 233–234) korostaa tunnetaitojen opettamisessa yhteyden luomista
lapseen. Jotta yhteys lapseen voisi syntyä, vaatii se aikuiselta lapsen kanssa samalle
tasolle asettautumista ja lapsen maailmankuvan ja kokemusten ymmärtämistä. Kasvattajan on hyväksyttävä ja ymmärrettävä sekä lasten keskeneräisyys että omakin vaillinaisuutensa ja keskeneräisyytensä. Tärkeää on myös ymmärrys siitä, että kukin lapsi tekee
parhaansa omien taitojensa ja voimavarojensa puitteissa. Kun kohtaamme lapset sydämellä, tiedämme oman kokemuksemme kautta, miten vaikeaa tunteiden kanssa toimiminen on.
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4 DRAAMAKASVATUS
4.1 Draamakasvatus käsitteenä
Draamakasvatus on yleiskäsite toiminnalle, johon sisältyvät kaikki erilaiset draaman ja
teatterin toimintamuodot. Teatterin tekemisessä pyritään valmistamaan esitys, kun taas
draamatyöskentelyssä huomio kohdistuu itse toimimiseen eli prosessiin. Varhaiskasvatuksen draamatyöskentelyssä kasvatus yhdistyy luontevasti leikkiin, joka on lapsille luontainen tapa toimia. Toisin sanoen leikki ja kasvatus yhdistyvät toisiinsa teatterin keinoin.
Draamakasvatuksessa hyödynnetään kuvitteellisia rooleja sekä kuvitteellista todellisuutta. Ryhmässä tapahtuvalla toiminnalla ei kuitenkaan ole yleisöä. Varhaiskasvatuksen draamatoiminnassa kasvattaja toimii aloitteiden tekijänä ja roolimallin tarjoajana.
(Toivanen 2009, 30−31).
Draamakasvatuksen työtavat liittyvät läheisesti kokemuksellisen oppimisen periaatteisiin. Draaman avulla on mahdollista luoda erilaisia tarinoita ja ratkaista ongelmia vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja toisilta oppien. (Toivakka & Maasola 2011, 44.) Draamakasvatukselle on tyypillistä roolien käyttö sekä tapa kertoa ja tutkia ihmisen elämään
liittyviä tarinoita. Draamakasvatus antaa roolien kautta mahdollisuuden kokea ja kohdata
myös sellaisia tunteita ja ajatuksia, jotka eivät ole arkielämän tilanteissa mahdollisia.
(Heikkinen 2007, 23–24.) Draamatyöskentely varhaiskasvatuksessa perustuu leikinomaiseen toimintaan, joka on sopivaa lapsen kehitystasolle ja perustuu lapsen kykyyn
oppia mielikuvituksen ja leikin kautta. Toiminta edistää lapsen kielellistä kehitystä ja antaa valmiuksia uuden oppimiseen. Työtapa yhdistää eri taideaineita, lasten kokemuksia
sekä tietoainesta. Draamaryhmässä työskennellään yhdessä jonkin ajankohtaisen aiheen, sadun tai tarinan pohjalta. (Toivanen 2009, 31.)
Draamakasvatus jaetaan moneen eri lajityyppiin, joista jokaisella on omat erityispiirteensä. Hannu Heikkinen on kirjassaan Vakava Leikillisyys – draamakasvatusta opettajille jaotellut draaman lajityypit kolmeen pääluokkaan: katsojien draama, osallistujien
draama ja soveltava draama. Katsojien draamassa luodaan yhdessä fiktiivinen maailma
ja pyritään saamaan katsojat mukaan leikkiin. Käsikirjoituksen pohjalta valmistetaan teatteriesitys tai luodaan ideasta esitys improvisoinnin avulla. Osallistavassa draamassa
toimitaan aktiivisesti yhdessä osallistujien kanssa. Esimerkkejä osallistavasta draamasta
ovat muun muassa prosessidraama, forum-teatteri sekä työpajateatteri. Soveltavassa
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draamassa hyödynnetään sekä katsojien draamaa että osallistavaa draamaa. Prosessidraamassa toimitaan vuorotellen kuvitteellisessa ja todellisessa maailmassa ilman ulkopuolista yleisöä. Työskentelyn pohjana toimii draamatarina, jonka kautta ryhmässä toimien tutkitaan, leikitään, etsitään merkityksiä ja luodaan uusia. (Heikkinen 2007, 33–34.)

4.2 Esteettinen kahdentuminen oppimisen mahdollistajana

Draamakasvatuksen erityinen oppimispotentiaali liittyy esteettisen kahdentumisen eli
kaksoiskatsomisen -käsitteeseen. Kyseessä on kahden maailman eli todellisen ja fiktiivisen samanaikainen läsnäolo. Käsitteellä tarkoitetaan todellisuuden ja kuvitteellisen elävää suhdetta: esimerkiksi hetkeä, jolloin kehitellään roolihahmoa tai muokataan todellista
maailmaa fiktiiviseksi; hetkeä, kun muutetaan todellista aikaa kuvitteelliseksi ja hetkeä,
kun toimitaan aktiivisesti fiktiossa tai seurataan kuvitteellista todellisuutta. (Heikkinen
2017, 63.) Todellisen ja fiktiivisen maailman välillä kulkiessaan lapselle tarjoutuu mahdollisuus kokea uusia asioita ja luoda niiden avulla uusia merkityksiä. Erilaisten roolien
kautta avautuu uusia näkökulmia tutkimiseen ja löytämiseen. Samalla lapsi oppii suhteistaan toisiin ihmisiin sekä häntä ympäröivään maailmaan. Draamatyöskentelyn onnistuminen edellyttää aikuisten ja lasten välistä yhteistyötä sekä taitoa toimia ryhmässä.
Työskentelyssä korostuu myös korkea elämystaso sekä keskeneräisten tilanteiden sietäminen. Kohtaaminen on draamassa kokonaisvaltaista, kun se tapahtuu toiminnallisen
dialogin kautta. (Toivanen 2009, 31.)
Draamakasvatuksessa kaksoiskatsominen on todellisen ja kuvitteellisen dialoginen kohtaaminen, jossa kasvatuksellinen ja esteettinen muodostavat hetkellisen ”mahdollisuuksien tilan”, joka on dynaaminen ja olemassa olevaa uudistava. Esteettiseen kahdentumiseen liittyy tietoisuus siitä, ettei osallistuja ole roolissa omana itsenään, vaikka toimiikin siinä kehollisesti. Samoin tiedostetaan oman elämismaailman ja fiktion kuvitteellisen
todellisuuden ero. Leikin ja draaman jännite rakentuu kaksoistietoisuuden varaan. Heikkinen painottaa, että teatterissa todellisen ja fiktion jako on selvä. Draamatyöskentelyssä
liikutaan alati rooliin, roolista pois ja taas takaisin. (Heikkinen 2017, 63–64.)

4.3 Draamakasvatuksen käyttöteoria kasvattajan näkökulmasta

Heikkinen kiteyttää draamakasvatuksen käyttöteoreettista pohjaa pähkinänkuoressa
kolmen päätason mukaan. Teon taso, reflektion taso ja arvotaso ovat jaottelun pohjana.
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Teon taso kertoo, mitä, missä ja miten opettaja toimii. Reflektion taso tarkoittaa miksikysymysten pohtimista – opettajan pedagogisten ja eettisten päämäärien selkeyttämistä
ja esteettisen kokemuksen luonteen pohtimista. Taide voi vapauttaa näkemään ja kohtaamaan erilaisia elämänilmiöitä ja monimerkityksellisiä asioita, joita ei pidä tarkastella
vain mustavalkoisena jaotteluna. Opettajan tulisi osata kyseenalaistaa toimintaansa
myös suhteessa erilaisiin oppijiin. Siihen tarvitaan reflektoivaa työnotetta. Arvotasolla
draaman esteettinen kokemus voi auttaa ymmärtämään toisia ihmisiä ja maailmaa, mikä
luo tarpeen opettajan eettiselle pohdinnalle. Mitkä ovat hänen eettiset päämääränsä?
Miten oppijat muuntavat entisen tiedon arvioinnin kautta uuden toiminnan pohjaksi?
(Heikkinen 2017, 53−54.)
Draamakasvatuksen käyttöteoreettinen pohja koostuu Heikkisen mukaan (2017, 53−54)
pedagogisista prosesseista, joissa mahdollistuu abstraktien käsitteiden konkreettinen
käsittely. Prosesseissa rakentuu muodon ja sisällön synteesi: projektit ovat tekijöidensä
ymmärryksen ja maailmankuvan peilejä. Draamatyöskentelyssä kasvattajalla on oltava
käsitys draamasta pedagogisena toimintana. Työskentelyn edellytys on, että kasvattajalla on myös ymmärrys draamakasvatuksen teoriasta ja metodeista.

4.4 Draamakasvatus kasvatusfilosofian näkökulmasta

Amerikkalaisen filosofian ja kasvatustieteen professorin John Deweyn kasvatusteoreettiset ajatukset korostavat toiminnan kautta oppimista. Rinne, Kivirauma & Lehtinen nostavat kirjassaan Johdatus kasvatustieteisiin esiin Deweyn näkemyksiä, joiden mukaan
ajattelu ja ideat eivät synny irrallisina, vaan ne ovat yhteydessä toimintaan. Deweyn mukaan ongelmia ei tulisi ratkaista vetoamalla lopullisiin totuuksiin, vaan ratkaisuja on etsittävä toiminnan ja kokemuksen kautta. Deweyn ”Learning by doing” eli tekemällä oppimisen periaate painottaa oppilaiden aktiivista toimintaa tiedon hankkimisessa. Olennaista
ei ole siis muistaa ulkoa irrallisia tietoja. Toinen voimakkaasti Deweyn kasvatusfilosofiaan liittyvä ajatus on lapsilähtöisyys. Opetuksen ja kasvatuksen toteuttamisen keskiössä
tulee olla lapsi taipumuksineen ja haluineen. Kasvatukseen ja opetukseen liittyen Dewey
nimeää neljä perustarvetta: luomisen, tutkimisen, taiteellisen ilmaisun sekä sosiaalisen
yhteisöllisyyden tarpeen. (Rinne ym. 2005, 171–172.)
Heikkinen viittaa kirjassaan Toimien – Kohti draamakasvatuksen syvempää ymmärtämistä Deweyn näkemykseen, jonka mukaan oppimisympäristöjen muokkaaminen oppi-
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miselle otolliseksi on eräs kasvatuksen lähtökohta. Deweyn kasvatusfilosofiassa oppimisympäristöä muokataan siten, että kasvatus tapahtuu luontevasti sellaisissa oloissa,
jotka mukailevat opittavaa asiaa mahdollisimman konkreettisesti. Oppimisympäristö tukee näin oppijan toimintaa ja reflektiivisen ajattelun kehittymistä. Oppimisympäristön
muutoksen, ajattelun kehittymisen sekä aiempien kokemusten hyödyntämisen avulla
opitaan säätelemään ja soveltamaan omaa toimintaa sekä ratkaisemaan erilaisia ongelmatilanteita. Heikkinen toteaakin draamakasvatuksen painottavan erityisesti kokemusta
ja kokemista. Vaikka draaman maailmat ovat usein fiktiivisiä, soveltuvat ne Heikkisen
mukaan hyvin kasvatusta tukeviksi oppimisympäristöiksi. (Heikkinen 2017, 57–59.)
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5 TUNNETAIKURI - DRAAMAKASVATUSPROJEKTI
PÄIVÄKODISSA
5.1 Toiminnallinen kehittämistyö ammatillisen osaamisen vahvistamiseksi
Opinnäytetyömme on toiminnallinen opinnäytetyö. Toiminnallisessa opinnäytetyössä
tuotetaan opinnäytetyönä konkreettinen tuotos tai kehitetään ammatillista toimintaa ja
osaamista (Vilkka 2006, 76). Opinnäytetyö voi olla esimerkiksi ammatilliseen toimintaan
kohdennettu ohje, ohjeistus tai opastus tai se voi koulutusalasta riippuen olla myös jonkin
tapahtuman toteuttaminen. Toiminnallisen opinnäytetyön konkreettinen tuotos voidaan
kohderyhmästä riippuen toteuttaa kirjan, kansion, vihon, oppaan, kotisivujen tai esimerkiksi näyttelyn muodossa. (Vilkka & Airaksinen 2004, 9.)
Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyössä on keskeistä yhdistää käytännön toteutus ja
sen raportointi tutkimusviestinnän keinoja hyväksikäyttäen (Vilkka & Airaksinen 2004, 9).
Toiminnallisen osuuden lisäksi tuotoksesta ja sen kehittämisprosessista kirjoitetaan raportti. Raportti toimii ammatillisen tiedon, taidon ja osaamisen näytteenä. (Vilkka 2006,
76.) Toiminnallisen opinnäytetyön aiheen olisi hyvä olla lähtöisin työelämästä sekä mahdollisimman käytännönläheinen, mutta myös tutkimuksellisella asenteella toteutettu.
Työelämälähtöinen opinnäytetyönaihe tukee usein opiskelijan ammatillista kehittymistä
ja kasvua. Tällaisen opinnäytetyön aihe antaa opiskelijalle myös mahdollisuuden verrata
omaa osaamistaan senhetkisiin työelämän vaatimuksiin. (Vilkka & Airaksinen, 2004, 10,
17.)
Opinnäytetyömme on toiminnallinen kehittämistyö. Sen tavoitteena on tuottaa varhaiskasvatuksen henkilöstölle opetusmateriaalia, jonka avulla he voivat hyödyntää draamakasvatusta pedagogisena työvälineenä lasten tunnetaitojen vahvistamiseksi.
Opinnäytetyön kautta kehitämme sekä omaa että työyhteisöjemme ammatillista osaamista. Draamakasvatuksen avulla on mahdollista tukea lasten kehitystä monella eri oppimisen osa-alueella. Hannu Heikkinen tuo väitöskirjassaan esiin Cecily O´Neillin näkemyksen, jonka mukaan draamakasvatuksella voidaan tukea älyllisiä, sosiaalisia, fyysisiä,
emotionaalisia ja moraalisia alueita kasvatustyössä. Heikkinen mainitsee myös draamakasvatukseen liittyvät kokemusperäiset elämykset. Erilaisten roolien avulla on mahdollista kokea tunnetiloja ja oppia ymmärtämään roolihahmojen asenteita, asemaa, tunteita
ja motiiveja. Draamakasvatuksessa lapset voivat tutkia tavallisesta elämästä poikkeavia
rooleja sekä ajatella asioita eri henkilöiden näkökulmasta. (Heikkinen 2002, 125−131.)
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Myös Helenius ja Lummelahti (2013, 131) korostavat draamatyöskentelyn tarjoamia
mahdollisuuksia tunteiden tarkasteluun ja ilmaisuun, eettisten ratkaisujen pohdintaan
sekä ajankohtaisten aiheiden käsittelyyn. Tavoitteenamme on tehdä opinnäytetyömme
avulla tätä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissakin mainittua työskentelymuotoa
tutummaksi sekä itsellemme että muille työyhteisöjemme kasvattajille.

5.2 Opinnäytetyön toteuttaminen
5.2.1 Lähtötilanne
Havaintojemme ja kentältä saamamme palautteen perusteella draamakasvatuksen
käyttö pedagogisena työvälineenä on melko vähäistä varhaiskasvatuksessa. Draamakasvatus saatetaan kokea vieraaksi tai haasteelliseksi työvälineeksi. Työskentely vaatii
myös kasvattajalta uskallusta heittäytyä mielikuvitusmaailmaan ja leikkiin sekä kykyä irrottautua hetkeksi perinteisestä aikuisen roolista päiväkodissa. Lisäksi kasvattajilla on
yleensä käytössään runsaasti erilaista opetus- ja kasvatustyötä tukevaa materiaalia, joka
on suunnattu monelle eri oppimisen osa-alueelle. Draamakasvatusta hyödyntävää sekä
tunnetaitojen vahvistamiseen liittyvää materiaalia päiväkodeissa on kuitenkin vähemmän
käytössä.
Varhaiskasvatuksessa käsitellään tunteita ja tunnetaitoja useimmiten keskustelun, satujen ja musiikin, sekä erilaisten tunnekuvien kautta. Valitsimme draamakasvatuksen lasten tunnetaitojen tukemisen välineeksi, koska sen avulla tunteiden käsittely saisi mielestämme lisää kokemuksellista ulottuvuutta. Muutoin lasten tunteiden kokeminen tapahtuu
päiväkodissa pitkälti erilaisissa arjen tilanteissa.
Omat tähänastiset koulutuksemme ovat sisältäneet hyvin vähän draamakasvatukseen
liittyvää osaamista, joten opinnäytetyö tarjoaisi hyvän mahdollisuuden tutustua paremmin itseämme kiinnostavaan työmenetelmään. Toiminnallisen opinnäytetyön puitteissa
saisimme teoreettisen tiedon lisäksi myös käytännön kokemusta työmenetelmän käytöstä. Päädyimme ajatukseen suunnitella ja toteuttaa toiminnallinen tuokiosarja, johon
liittyvä materiaali jäisi päiväkodin käyttöön. Saimme ideallemme myönteistä kannustusta
myös työelämästä. Toinen opinnäytetyön tekijöistä työskentelee päiväkoti Verkanappuloissa. Päiväkodin johtaja antoi tukensa ajatuksellemme draamatuokioiden toteuttamisesta ja päiväkoti toimii opinnäytetyössämme työelämän yhteistyökumppanina.
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5.2.2 Materiaalin suunnittelu
Ennen materiaalin suunnittelun aloittamista tutustuimme tunnetaitoihin, draamakasvatukseen sekä osallisuuteen liittyvään teoriaan. Tuokioiden sisältöä suunniteltaessa ja
draamakasvatuksen lajityyppiä valittaessa hyödynsimme myös aikaisempien tutkimusten laadullista tietoperustaa sekä alan kirjallisuutta. Esimerkiksi Molla Walamiehen tutkimuksessa vuodelta 2007 on tarkasteltu päiväkodissa toteutettua draamatyöskentelyä ja
sen tarjoamia mahdollisuuksia erilaisten eettisten pulmatilanteiden tutkimiseen ja ratkaisemiseen (Walamies 2007). Cecily O´Neillin mukaan draaman avulla voidaan herättää
ja käsitellä monenlaisia tärkeitä kysymyksiä. Draaman maailmassa tehdyt oivallukset on
mahdollista siirtää myöhemmin osaksi todellista elämää. (O´Neill 1995, 152.)
Lisäksi perehdyimme kirjallisuuden kautta itsellemme aiemmin vieraisiin draamatyötapoihin. Valitsimme sellaisia työmenetelmiä, joilla saisimme tuokioihin riittävästi toimintaa,
jotta lasten mielenkiinto pysyisi yllä ja lapset kokisivat työskentelyn omakseen. Samasta
syystä halusimme tuokioihin myös monipuolisuutta ja vaihtelua. Menetelmiä valitessamme kiinnitimme huomiota mahdollisuuksiin tukea lasten osallisuutta. Pohdimme lisäksi sitä, miten hyvin tietyn menetelmän kautta pystytään kokemaan ja käsittelemään
kyseessä olevaa tunnetta. Halusimme myös, että draamatyöskentelyn avulla lapsille tarjoutuisi mahdollisuus harjoitella erilaisiin rooleihin asettumista.
Päätimme toteuttaa opinnäytetyössämme viiden toiminnallisen tuokion sarjan, jossa tutustutaan draamaleikkeihin sekä tuetaan lasten tunneilmaisua draamakasvatuksen keinoin. Suunnittelimme materiaalikansion sisällön ja tuokiosarjan sisältörungon kesän
2018 aikana. Päätimme sisällyttää materiaalikansioomme draamakasvatusta käsitteleviin lähdekirjoihin pohjautuvia pedagogisia ohjeita tuokioiden vetäjille sekä lyhyet kuvaukset tuokioissamme käytettävistä draamatyömenetelmistä. Ajattelimme lisätiedon
helpottavan kasvattajan työskentelyä draamakasvatuksen parissa varsinkin, mikäli työtapa ei ole ennestään lainkaan tuttu. Valitsimme materiaalikansioon myös eri kirjoista
sekä internetistä erilaisia lämmittely- ja aloitusleikkejä, joista lapsiryhmää vetävä aikuinen voi valita tuokion alkuun mieluisat vaihtoehdot vaikkapa yhdessä lasten kanssa.
Lämmittelyleikkien avulla luodaan ryhmähenkeä sekä valmistetaan kehoa, ääntä ja
mieltä ilmaisua varten (Martinez-Abarca & Nurmi 2015, 50). Ne lisäävät myös turvallisuudentunnetta sekä vahvistavat positiivista ilmapiiriä lapsiryhmässä. Tuokiosarjaan
suunnittelemamme materiaali jää päiväkodin käyttöön. Jatkossa jokainen työntekijä voi
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käyttää sitä haluamallaan tavalla draamakasvatuksessa sekä lasten tunneilmaisun tukemisessa.
Päätimme, että tuokioissamme ei valmisteta esitystä, vaan kehitetään toiminnallisia kehystarinoita, joiden puitteissa aikuiset ja lapset kohtaavat erilaisia tilanteita. Tarinoihin
liittyvien tilanteiden kautta koetaan ja käsitellään eri tunteita. Valitsimme tuokioihimme
käsiteltäviksi tunteiksi viisi perustunnetta: rohkeus, kiukku, rakkaus, suru ja ilo. Yksi
tunne liitetään mukaan kunkin tuokion kehystarinaan. Tuokioiden keskustelu- ja purkuvaiheessa kyseinen tunne yhdistetään myös osaksi lasten arkielämää kodissa ja päiväkodissa. Pohditaan yhdessä vaikkapa, miten surusta voidaan päästä kohti iloa tai mistä
pelkoa tuntiessa voi saada lisää rohkeutta. Halusimme tuokioissamme myös osallistaa
lapsia miettimään, miten tarinassa vastaantulevissa tilanteissa voisi edetä. Heinonen toteaakin draaman olevan samaan aikaan sekä ennalta suunniteltua että avointa toimintaa. Avoimet kohdat jättävät tilaa lasten luovuudelle ja uusille ratkaisuille, kun taas suunnitelmallisuus auttaa ohjaamaan keskittymistä tiettyihin painopistealueisiin. (Heinonen
1996, 28.) Jännitteen synnyttämiseksi tarinaan luodaan vastakohtia sekä yllättäviä käänteitä. Tuokioissa lapset toimivat mielikuvitusmaailmassa joko roolissa tai omana itsenään.
Roolissa lapsen mielikuvat ja todellisuus yhdistyvät, mikä puolestaan voi auttaa lasta
vapautumaan tiukasta itsekontrollista. Ottamalla tietyn roolin lapsi ei esitä itseään, vaan
tuo esiin omaa käsitystään esittämästään hahmosta. Roolin turvin lapsen on usein helpompi käsitellä itselle vaikeita asioita ja tunteita. (Martinez-Abarca & Nurmi 2015,
18−19.) Asetimme lähtökohdaksi sen, että rohkaisemme jokaista osallistumaan, mutta
kukin lapsi saisi itse päättää, millä tavoin ja miten paljon hän haluaa rooliin samaistua.
Päädyimme siihen, että myös aikuinen toimisi roolissa tuokioidemme mielikuvitusmaailmassa. Dorothy Heathcote, joka oli yksi draamakasvatuksen kehittäjistä 1970-luvulta
lähtien, kehitti draamakasvatusta ilmiökeskeisesti. Tarkasteltava ilmiö on lähtökohta ja
oppilas on draaman aktiivinen toimija. Juuri Heathcote kehitti ohjaaja roolissa –työtapaa,
jossa ohjaaja on mukana fiktiossa omalla roolillaan. Draama rikastuu, kun opettaja astuu
mielikuvitusmaailmaan yhdessä lasten kanssa. Yhtäältä hän laskeutuu samalle tasolle
oppilaiden kanssa ja toisaalta näyttää osallistujille oman asenteensa leikkiin ja draamaan. Opettajan toiminta vahvistaa ja tukee osallistujia ja kertoo heille, että toiminta on
hyvää ja merkittävää. Roolissa opettaja pystyy mutkattomasti viemään draamaa eteenpäin, hallitsemaan ajankäyttöä sekä antamaan mielekkäitä tehtäviä ja haasteita osallis-
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tujille. (Heikkinen 2017, 41−43). Gunilla Lindqvist on ollut Ruotsissa mukana kehittämässä ja tutkimassa leikkipedagogiikkaa, jossa taideaineilla on ollut keskeinen rooli. Hänen mukaansa roolihahmot antavat myös aikuiselle vapautta. Roolihahmojen avulla aikuisen on helpompi houkutella lapsia mukaan kuvitteelliseen maailmaan ja innostaa
heitä dialogiin aikuisten esittämien hahmojen kanssa. Lindqvist toteaa, että lapset ovat
innokkaita kohtaamaan erilaisia roolihahmoja ja usein juuri niiden avulla saadaan erilaiset mielikuvitusmaailmat elämään. (Lindqvist 1998, 143.) Opettajan tai kasvattajan toimiminen roolissa on draamakasvatuksessa yleisesti käytetty tekniikka. Rooli antaa kasvattajalle mahdollisuuden johdatella ja tukea työskentelyä sekä auttaa ryhmää huomaamaan draamakasvatukseen sisältyvän leikillisyyden. (Owens & Barber 2010, 26.)
Aikuisen roolihahmoa miettiessämme pohdimme vaihtoehtoina eläinhahmoa, pelleä tai
taikuria. Päädyimme lopulta taikuriin, koska pelle itsessään saattaisi ilmentää liikaa
hauskuutta ja iloa. Monien erilaisten tunteiden käsittelyä ajatellen neutraalimpi hahmo oli
mielestämme toimivampi. Taikuri on mukana kaikilla työskentelykerroilla. Lisäksi joillakin
kerroilla tarvitaan toisen aikuisen apua. Avustavan aikuisen rooli tuokioissa on vaihteleva.

5.2.3 Materiaalin testaus ja arviointi
Kävimme testaamassa toimintatuokioiden soveltuvuutta tunnetaitojen opetukseen yhteistyökumppanimme Verkanappuloiden päiväkodissa 4–5-vuotiaiden lasten kanssa.
Toteutimme tuokiot syksyn 2018 aikana aamupäivisin seitsemän lapsen pienryhmälle.
Tuokioiden soveltuvuutta arvioidessamme käytimme apuna osallistuvan havainnoinnin
menetelmää. Osallistuva havainnointi on vapaasti tilanteessa muotoutuvaa, ja havainnoijan rooli tilanteessa on ryhmän toimintaan osallistuva (Hirsijärvi ym. 2009, 214). Siinä
tutkija osallistuu toimintaan tutkimuskohteen ehdoilla ja yhdessä sen jäsenten kanssa
ennalta sovitun ajanjakson aikana (Vilkka 2006, 44). Arvioimme tuokioiden sisältöä ja
toimivuutta havainnoimalla lasten toimintaa sekä pohtimalla omaa toimintaamme ohjaajina. Vehkalahden (2006, 49) mukaan kasvattajan tulee tutkia ja pohtia draamatyöskentelyn ohessa uusia työtapoja. Tällä tavoin kasvattaja oppii ja kehittyy yhdessä lapsiryhmänsä rinnalla.
Myös varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa korostetaan kasvatushenkilöstön tavoitteellisen ja suunnitelmallisen itsearvioinnin merkitystä varhaiskasvatuksen laadun kehittämisessä ja ylläpitämisessä (Opetushallitus 2016, 60). Martinez-Abarca & Nurmi (2015,
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148) toteavat puolestaan, että havainnoinnin ja arvioinnin tehtävänä on kiinnittää huomiota toiminnan pedagogisiin tavoitteisiin sekä lapsiryhmän että yksittäisen lapsen hyvinvointiin työskentelyn aikana. Ohjaajat havainnoivat ja arvioivat muun muassa ryhmädynamiikkaa, vuorovaikutusta, ryhmän sitoutumista toimintaan ja työskentelyn yleistä sujumista sekä sen lapsille tuottamaa mielihyvää. Havainnoinnin ja pedagogisen dokumentoinnin avulla kasvattaja voi siis muokata työtapojaan ja oppimisympäristöä lasten kiinnostusta ja tarpeita vastaavaksi. (Opetushallitus 2016, 37).
Laadimme tuokioitamme varten 4-portaisen arviointilomakkeen, jonka avulla arvioimme
tuokioiden toimivuutta. Arvioitavia asioita olivat lasten aktiivisuus ja osallistuminen, alkujännitteen luomisessa onnistuminen, tuokion kulku (kantoiko idea läpi tuokion), saimmeko käsiteltyä tuokiossa valittua tunnetta riittävästi sekä tuokion keston sopivuus (liite
1). Heikkinen (2007, 141) muistuttaa, että kasvattajan ja ohjaajan on tärkeää antaa ryhmälle mahdollisuus kommentoida draamatyöskentelyä, sillä arviointiin osallistuminen on
olennainen osa oppimisprosessia. Lapsilla oli jokaisen tuokion loppukeskustelussa mahdollisuus arvioida työskentelyn onnistumista sekä kertoa omia ajatuksiaan tuokioon liittyen. Varmistimme jokaisen lapsen huomioimisen sekä kuulluksi tulemisen taikasauvan
avulla. Taikasauvan pitäjällä oli puheenvuoro keskustelussa. Näin myös hiljaisemmat ja
ujommat lapset saivat kertoa mielipiteensä. Kokosimme lasten arviot ja kommentit laatimaamme arviointilomakkeeseen. Tuokiosta saatua lasten palautetta ja omia havaintojamme tuokion toimivuuteen liittyen hyödynsimme materiaalin viimeistelyvaiheessa. Palautteen ja havaintojemme perusteella teimme vielä muutoksia toimintatuokioiden sisältöön ennen materiaalin luovutusta.
Heikkisen (2007, 140) mukaan oppiminen mahdollistuu, kun sitoudutaan toimintaan ja
sen sisältöön ja onnistutaan luomaan siltoja teatterin ja kasvatuksen, esteettisen ja eettisen sekä yksilön ja ryhmän välille. Omassa opinnäytetyössämme pyrimme huomioimaan kaikki edellä mainitut tavoitteet sekä arvioimaan onnistumistamme.
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6 DRAAMATUOKIOIDEN KUVAUS JA ARVIOINTI
Rohkeus - Taikuri ja lohikäärme
Ensimmäisessä tuokiossa (liite 3, 16–18) käsiteltävänä tunteena on rohkeus sekä myös
sen vastatunne pelko. Tavoitteena on harjoitella rohkeana olemista ennen jännittävää
kohtaamista ja keskustella lasten kanssa pelon tunteen tunnistamisesta. Tarkoituksena
on synnyttää keskustelua myös lasten omaan arkeen liittyvistä peloista ja pelon tunteen
hallinnasta.
Tuokioon sisällytettyjä draamatyötapoja ovat ohjaaja roolissa, lapset roolissa, still-kuvat,
toiminta ja kerronta, äänimaiseman luominen sekä kuuma tuoli. Tuokion alussa tehdään
myös draamasopimus, jonka tarkoituksena on sitouttaa sekä lapset että aikuiset työskentelemään yhdessä. Samalla lapsiryhmälle kerrotaan, että tuokiossa voidaan toimia
kuvitteellisissa paikoissa ja rooleissa. (Toivanen 2010, 41.) Ohjaaja kertoo muuttuvansa
taikuriksi laittamalla hatun päähänsä ja takaisin omaksi itsekseen riisuessaan hattunsa.
Ohjaaja pyytää taikurin roolissa lapsia auttamaan häntä kadonneen taikasauvansa etsimisessä. Kadonnut taikasauva sekä taikurin saama vihje siitä, kuka taikasauvan on häneltä vienyt, toimivat tuokion alkujännitteenä. Alkujännitteen tehtävänä on herättää lasten kiinnostus ja houkutella heidät mukaan tuokion sisältämään toimintaan (MartinezAbarca & Nurmi 2015, 75). Taikurin antama vihje on toteutettu palapelin muodossa. Ratkaistuaan sen yhdessä lapsille selviää, että lohikäärme on vienyt taikasauvan. Toinen
ohjaajista toimii tuokion lopussa lyhyen hetken lohikäärmeen roolissa. Ennen lähtöä jännittävälle matkalle kohti lohikäärmeen luolaa pohditaan yhdessä, mistä pelon tunteen voi
tunnistaa ja millä eri tavoin se näkyy kehossa. Tunteen tunnistamisessa käytetään myös
still-kuva draamatyötapaa. Matkalle lähtevästä ryhmästä otetaan oikeat valokuvat sekä
pelokkaina että rohkeina, jonka jälkeen tunteen tunnistamista käydään vielä yhdessä läpi
valokuvien avulla. Lapset saavat vapaasti rakentaa rohkean roolihahmonsa tarjolla olevista erilaisista rohkeuteen viittaavista roolitunnuksista.
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Kuva 1. Rohkeuteen viittaavia roolitunnuksia.
Matka lohikäärmeen luo toteutetaan toiminta ja kerronta menetelmän avulla. Taikuri kuvailee yhdessä lasten kanssa erilaisia matkalla kohdattavia jännittäviä asioita. Matkan
aikana luodaan yhdessä myös jännittävää äänimaisemaa. Lohikäärmeen kohtaamisessa hyödynnetään kuuma tuoli-draamamenetelmää, jolloin kaikki osallistujat saavat
esittää lohikäärmeelle erilaisia kysymyksiä, joihin tämä myös vastaa. Tällä tavoin saadaan selville, miksi lohikäärme on halunnut varastaa taikasauvan itselleen.
Alkujännitteen luominen kadonneen taikasauvan ja palapelivihjeen avulla onnistui hyvin.
Lapset lähtivät innokkaasti toimintaan mukaan, ja työskentelyidea kantoi hyvin läpi tuokion. Myös tuokioon valittuja tunteita rohkeutta ja pelkoa päästiin käsittelemään hyvin
draamatyöskentelyn aikana. Lapset kokivat tuokion jännittävänä, eräs lapsista jopa pelottavanakin. Hänestä tuokiossa käytetty taustamusiikki oli liian jännittävää. Musiikki siis
auttoi luomaan jännittävää tunnelmaa ja vahvisti samalla lasten saamaa tunnekokemusta. Kaikki lapset loivat itselleen rohkean hahmon ja uskalsivat kohdata lohikäärmeen
ja myös keskustella tämän kanssa.
Tuokion jälkeisessä purkuvaiheessa lapset saivat aluksi mennä sellaiseen kohtaan huonetta, jossa heitä jännitti eniten. Osa lapsista meni lohikäärmeen luolalle, yksi tunnelin
luo ja yksi kankaasta tehdyn joen luokse. Tämän jälkeen keskustelimme lasten peloista
ja pelon tunteen hallinnasta. Lasten pelot liittyivät muun muassa yksin jäämiseen, pimeään ja jonkin ikävän tapahtuman uhkaan, esimerkiksi trampoliinilta tippumiseen. Yhdessä pohdimme mikä pelon tunteen hallintaan auttaa. Lapset kertoivat valojen päälle
laittamisen auttavan pimeyteen, isoveljen läsnäolo trampoliinilta putoamisen pelkoon tai
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jos muuten jostain syystä pelottaa, äidin ja isän syli. Totesimme myös, että pelon tunteen
hallintaan auttaa usein, kun puhuu asiasta esimerkiksi aikuiselle.
Tuokion kokonaiskesto oli n. 45 minuuttia. Toimintaosuus oli mielestämme sopivan pituinen, mutta purkuvaiheessa oli hieman kiireen tuntua, joten se olisi voinut olla pidempikin. Olisimme voineet loppukeskustelussa myös kytkeä paremmin yhteen lasten esiin
nostamat pelon aiheet ja jännittävän tunnelman luomiseksi käyttämämme menetelmät.
Olisimme voineet nostaa esiin, että jännittävä musiikki ja hämärä valaistus ovat jännityksen luomisen tehokeinoja, joita hyödynnetään usein myös elokuvissa ja teatterissa. Lasten palautteen perusteella jännittävää tunnelmaa työskentelyyn luovan musiikin valintaan kannattaa kiinnittää jatkossa huomiota, jottei tunnelma muodostu lapsille liian pelottavaksi. Aikuisen tehtävä on kuitenkin tarkkailla ja varmistaa, että jokainen lapsi voi
tuntea olonsa turvalliseksi draamatyöskentelyn aikana, vaikka siinä tavoitellaankin jännittävää tunnelmaa. Jälkeenpäin pohdimme myös sitä, olisiko tuokion alussa voinut lapsille kertoa, minkälaisia jännittäviä asioita tuokiossa kohdataan. Toisaalta olisi voinut
käydä niin, että lasten mielenkiinto tuokiota kohtaan olisi tämän myötä lopahtanut. Alussa
kannattaa kuitenkin ainakin hieman pohjustaa lapsia siitä, että jotakin jännittävää saattaa
olla tulossa.

Kiukku - Kirje Kiukkumaasta
Tuokion (liite 3, 19–21) tavoitteena on harjoitella kiukun tunteen tunnistamista itsessä
sekä toisissa ihmisissä. Tavoitteena on myös harjoitella voimakkaan tunteen ilmaisemista ja purkamista sallitulla tavalla sekä keskustelun kautta liittää kiukun tunteminen
lasten arkeen kotona ja päiväkodissa.
Tuokiossa käytettyjä draamamenetelmiä ovat ohjaaja roolissa, rooli seinällä, yhteinen
kone, äänimaiseman luominen sekä tilan rakentaminen. Ohjaaja on jälleen taikurin roolissa. Tuokion alkukoukku on taikurin Kiukkumaan asukkailta saama kirje, jossa nämä
pyytävät taikuria auttamaan hyvän mielen saamiseksi Kiukkumaahan. Ennen Kiukkumaahan lähtöä pohditaan yhdessä lasten kanssa, miltä Kiukkumaan asukkaat mahdollisesti näyttävät. Keskustellaan siitä, mistä kaikesta kiukun tunteen voi tunnistaa. Asukkaat luodaan rooli seinällä menetelmän avulla, jolloin lapset saavat yhteiselle paperille
piirtämällä tuottaa oman näkemyksensä Kiukkumaan asukkaista. Kiukun tunteen purkamista ja ilmaisemista sallitulla tavalla harjoitellaan yhteisen kiukkukoneen avulla. Jokainen osallistuja (myös aikuiset) saavat pohtia itseä kiukuttavan asian, joka kiukutellaan
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yhdessä vuorotellen pois itsestä taikurin taikapeittoa ravistellen ja kiukun ääniä tehden.
Lasten kunnostaessa rikottuja Kiukkumaan asumuksia hyödynnetään tilan rakentaminen-draamamenetelmää. Kunnostustyöllä saadaan hyvä mieli palaamaan jälleen Kiukkumaahan. Kiukkumaasta paluun jälkeen lapsia odottaa kiitoskirje ja pieni yllätys Kiukkumaan asukkailta.
Kiukkumaasta saapunut kirje herätti lasten mielenkiinnon ja sai hyvin houkuteltua lapset
yhteiselle matkalle kuvitteelliseen Kiukkumaahan. Pohdimme työskentelyn aikana lasten
kanssa, mistä kiukun tunteen voi tunnistaa ja harjoittelimme myös sen näyttämistä yhteisen kiukkukoneen avulla. Kaikki lapset innostuivat piirtämään yhteiselle paperille Kiukkumaan asukkaita, ja kiukku näkyi myös hyvin lasten piirroksissa.

Kuva 2. Kiukkumaan asukas.
Työskentelyn lopuksi keskustelimme lasten kanssa siitä, että on sallittua tuntea kiukkua
ja kiukutella. Meistä jokaista harmittaa ja kiukuttaa joskus. Nostimme esiin, että kiukkua
on kuitenkin tärkeä oppia hallitsemaan. Tavaroiden rikkominen ja toisten satuttaminen ei
ole kiukkuisenakaan sallittua. Lasten kiukunaiheet arjessa liittyivät pitkälti siihen, etteivät
he olleet saaneet tahtoaan läpi jossakin asiassa. Kiukkua oli tunnettu esimerkiksi silloin,
kun lapset eivät olleet saaneet kaupasta jotakin mitä olisivat halunneet tai olisivat halunneet useampaa eri asiaa ja joutuneet tekemään sen vuoksi valintoja. Lapset kertoivat
myös, millaisia keinoja heillä on päästä eroon kiukun tunteesta, ”teen jotakin vanhempien
kanssa”, ”katson telkkaria”, ”ajattelen niitä asioita, joita minulla jo on” tai ”otan unilelun ja
halaan sitä”.
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Tuokion jälkeen lapset saivat antaa oman arvionsa tuokiosta peukkuarvioinnilla ja kertoa
ajatuksiaan tuokiosta. Muilla lapsilla peukut olivat ylhäällä, mutta yhdellä lapsella puolivälissä. Syyksi tähän hän kertoi, että olisi halunnut kunnostaa ja rakentaa Kiukkumaata
kauemmin. Lapset olivat erityisen ilahtuneita Kiukkumaan asukkailta saamastaan kiitoskirjeestä sekä pienistä timanteista, jotka he saivat kiitokseksi vietyään hyvää mieltä Kiukkumaahan.
Työskentelykerran aiheena olevaa kiukun tunnetta onnistuttiin käsittelemään hyvin. Lapset osasivat nimetä asioita, joista kiukun tunnistaa kehonkielessä. Tunne tuli hyvin esiin
myös lasten piirroksissa, ja he osasivat kertoa asioita, jotka kiukuttavat arjessa. Lasten
osallistuminen oli aktiivista, ja tuokion idea kantoi hyvin. Varsinkin Kiukkumaan rakennus- ja korjausvaihetta lapset olisivat halunneet jatkaa pidempäänkin. Tuokio olisi voinut
siis kestää ainakin rakennusvaiheen osalta kauemmin. Draamatuokion kokonaiskesto oli
n. 45 minuuttia. Esitimme ryhmän henkilökunnalle toiveen, että lasten rakentamat majat
saisivat jäädä paikoilleen, jotta lapset saisivat myöhemmin iltapäivällä jatkaa rakentelua,
koska olivat niin innostuneita. Rakennelmat sisälsivät paljon hienoja yksityiskohtia. Eräs
lapsista keksi rakentaa majan ympärille käsiteltyyn aiheeseen liittyvän ”raivohälyttimen”,
joka hälyttäisi aina kiukun tunteen noustessa. Yhteisessä kiukkukoneessa lapset olisivat
kuitenkin voineet kiukutella turvallisessa ympäristössä enemmän kuin työskentelyn aikana tekivät. Osa jäi seuraamaan aikuisten mallikiukuttelua ja osaa aikuisten kiukuttelu
alkoi myös naurattaa. Osaa lapsista nauratti omakin kiukuttelu.

Kuva 3. Kiukkumaan korjattu maja raivohälyttimellä.
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Rakkaus - Salaperäinen laukku
Toimintakerran (liite 3, 22–24) tavoitteena on välittämisen tunteen tunnistaminen, hoivaamisen tuoman mielihyvän kokeminen sekä lasten empatiataitojen kehittäminen ja
vahvistaminen. Tavoitteena on myös pohtia, mistä huomaa, että joku välittää.
Tuokiossa hyödynnettyjä draamatyömenetelmiä ovat ohjaaja roolissa, toiminta ja kerronta, äänimaiseman luominen, käsinukke roolissa, lapset roolissa sekä yhteinen kone.
Ohjaaja kertoo taikurin roolissa löytäneensä metsästä salaperäisen laukun. Alkujännitys
viritetään laukun avulla: Taikuri houkuttelee lapset tutkimaan laukun sisältöä ja selvittämään kenelle se voisi kuulua. Lapset tunnistavat laukun tavarat helposti ja saavat selville, että kyseessä on lääkärin laukku. Toiminta ja kerronta -vaiheessa lähdetään metsään etsimään laukun omistajaa, ja taikuri kuvailee samalla metsässä kohdattavia asioita. Myös lapset osallistuvat metsän yksityiskohtien kuvailuun. Luomme matkalla yhdessä metsään liittyvää äänimaisemaa. Käsinukke roolissa -menetelmässä käytetään
pöllönukkea, joka paljastuu laukkunsa hukanneeksi metsän lääkäriksi. Pöllö pyytää lapsia avukseen hoitamaan metsän sairaita eläimiä. Toteutuksessamme käsinukkea käyttää toinen ohjaajista. Mikäli ryhmässä on vain yksi ohjaaja, myös taikuri voi käyttää käsinukkea. Lapset roolissa -työskentelyä käytetään, kun lapset saavat itselleen lääkärin
roolitunnuksia ja muuttuvat eläinsairaalan lääkäreiksi. Kun hoitotyö saadaan onnistuneesti päätökseen, tehdään ryhmän yhteinen halauskone kiitokseksi hyvin tehdystä hoitotyöstä. Samalla harjoitellaan kaverin koskettamista mukavalla tavalla.
Metsästä löytynyt laukku innosti lapsia lähtemään metsään selvittämään laukun omistajaa. Eräs lapsista varmisteli kuitenkin etukäteen, etteivät taustalla soivat metsän äänet
olisi liian pelottavia. Lapset osasivat hyvin eläytyä metsän tunnelmaan, kuvailla vastaan
tulevia asioita ja tehdä rohkeasti metsän eläinten ääniä. Lasten ehdotuksista metsässä
kohdattiin muun muassa lintuja, karhuja, oravia ja hämähäkkejä sekä ylitettiin pieniä puroja hyppäämällä. Ennen hoitotyön aloittamista pohdimme yhdessä, millä tavoin toista
voi hoitaa. Lapset osasivat hyvin ehdottaa erilaisia konkreettisia hoitotoimia, kuten kuumeen mittaus, laastareiden laittaminen ja lääkkeen antaminen. Muut hoitamiseen ja hoivaamiseen liittyvät asiat aikuinen johdatteli keskusteluun. Puhuimme siitä, millaista kosketusta, puhetyyliä ja äänensävyä toisen hoivaaminen edellyttää. Myös sylissä pitämisen
tärkeys nousi esiin. Sairaiden eläinten hoitaminen sujui kaikilta hienosti ja keskittyneesti.
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Kuva 4. Nallen hoitamista ja hoivaamista.
Keskusteluosuudessa työskentelyssä käsitellyn tunteen nimeäminen tuotti lapsille hankaluuksia. Tuokiota suunnitellessamme pohdimme itsekin käsiteltävän tunteen nimeä:
Pitäisikö se olla jokin muu, koska rakkaus on käsitteenä varsin laaja. Toisaalta se pitää
sisällään paljon erilaisia asioita, ja tuokion lopuksi käsitettä lähestyttiin myös esimerkiksi
ystävyyden, hoitamisen ja hoivaamisen sekä tykkäämisen näkökulmasta. Sairaille eläimille laulettu Minun ystäväni on kuin villasukka- laulu, käsitteli myös ystävyyttä. Tuokion
jälkeen osa lapsista innostui loruttelemaan keskenään pussauskoppiloruja ja keskusteli
muun muassa naimisiin menosta. Draamatuokiossa käsitelty tunne ja sen pohtiminen
olivat siis mielessä vielä työskentelyn jälkeenkin.
Työskentelykerran aiheena olevaa rakkauden tunnetta onnistuttiin mielestämme käsittelemään melko hyvin. Aihe vaatii kuitenkin selkeästi muita tunteita enemmän aikuisen
johdattelua. Varsinkin, jos tunnetta halutaan käsitellä muustakin kuin hoivaamisen näkökulmasta. Välittämisen tunnetta voi lasten mukaan tuoda esiin esimerkiksi sanoin, hymyllä, hoitamalla, halaamalla ja sylissä pitämällä. Keskusteltaessa lasten omista kokemuksista hoidettavana olemisesta, esiin nousi konkreettisten hoitotoimien lisäksi sylissä
pitämisen tärkeys ja aikuisen lohduttavien sanojen merkitys.
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Alkujännitteen luominen metsästä löytyneen lääkärilaukun avulla toimi hyvin ja idea kantoikin erinomaisesti läpi toimintavaiheen. Tuokion kokonaiskesto oli 45 min. Lopun keskusteluosuudessa ilmeni lievää levottomuutta, joten sitä olisi ehkä voinut hieman tiivistää. Lasten arviointi tuokiosta toteutettiin arviointijanalla seisten. Arvioinnin ymmärtämistä tuettiin asettamalla janan päihin ilo- ja surunaamakuvat. Suunnitteluvaiheessa
meitä mietitytti, miten ryhmän lapset suhtautuisivat hoivaamiseen ja lähtisivät siihen mukaan. Arvioinnin perusteella 5/7 lapsesta piti työskentelystä. Kaksi lapsista ei tykännyt
työskentelystä, koska kaipasi tuokioon enemmän jännitystä. Hekin kuitenkin pitivät sairaiden eläinten hoitamisesta. Eräs lapsista puolestaan kertoi pitäneensä työskentelystä
juuri siksi, ettei se sisältänyt mitään pelottavaa. Lapsilta saatu palaute tuo esiin sen, että
työskentelyyn osallistujat ovat erilaisia. Hyvin suunniteltu draamatuokio onkin monipuolinen ja koostuu vaihtelevista menetelmistä, jotta erilaiset osallistujat saadaan houkuteltua mukaan.

Suru – Outo viesti
Neljännen työskentelykerran (liite 3, 25–27) tavoitteena on surun tunteen tunnistaminen.
Pohdimme yhdessä, miten suru ilmenee kehonkielessä, ja millaisissa tilanteissa surua
voi kokea. Draamatyöskentelyn avulla on tarkoitus harjoitella myös empatian kokemista
kiusattua ja yksin jätettyä kohtaan. Tavoitteena on vahvistaa lasten arjessa ja päiväkodissa tarvitsemia kaveritaitoja.
Tuokion sisältämät draamatyömenetelmät ovat ohjaaja roolissa, pöytäteatteri, vaihtoehtoiset ratkaisut tarinaan sekä tunteiden ilmaisua sisältävät leikit. Taikurin roolissa toimiva
ohjaaja kertoo lapsille voineensa huonosti ja olleensa huolissaan saatuaan oudon ääniviestin puhelimeensa. Taikuri haluaa soittaa ääniviestin lapsille ja toivoo lapsilta apua
saadakseen selville mihin viesti voisi liittyä. Lasten tunnistettua äänen itkuksi ja siihen
liittyvän tunteen suruksi, käydään yhdessä läpi, millaiselta surullinen ihminen näyttää.
Lisäksi keskustellaan siitä, mitkä asiat voivat aiheuttaa surun tunnetta. Aikuinen johdattelee keskustelua leikkien ulkopuolelle jäämiseen ja kiusaamiseen, mikäli nämä teemat
eivät nouse lasten aloitteesta esiin.
Tämän jälkeen katsotaan aikuisen nukeilla toteuttama lyhyt pöytäteatteriesitys, jossa
yksi hahmoista jätetään yhteisten leikkien ulkopuolelle. Surullinen ja yksin jätetty nukkehahmo päättää lähettää taikurille ääniviestin pyytääkseen apua ja lohdutusta. Viestin lähettäjällä on kuitenkin niin paha mieli, ettei hän saa sanotuksi viestissä mitään. Siksi
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taikurin tuokion alussa lapsille soittamaan viestiin on tallentunut pelkkää itkun ääntä. Taikuri pysäyttää pöytäteatteriesityksen viestin lähettämiskohtaan, ja lapset saavat miettiä
kolmen erilaisen kuvasarjan avulla vaihtoehtoisia ratkaisuja nähtyyn tarinaan. Lapset
esittävät pöytäteatterissa pienryhmissä valmistetut vaihtoehtoiset loppuratkaisut tarinalle. Mikäli lapset eivät halua esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja, aikuinen esittää ne yksin
tai yhdessä lasten kanssa. Pöytäteatterin jälkeen harjoitellaan surun tunteen ilmaisemista ”heitä tunne” ja ”ilon kukkulat ja surun laakso” -leikkien avulla. Taikuri taikoo jälkimmäiseen leikkiin mukaan myös yllätyksiä, joiden kautta koetaan muun muassa ihmetystä, ällötystä ja kiukkua.

Kuva 5. Lapset esittävät vaihtoehtoisia ratkaisuja tarinaan.
Lapset olivat kiinnostuneita kuulemaan alkujännitteen luomiseen tarkoitetun taikurin saamaan ääniviestin. Heidän oli kuitenkin vaikea tunnistaa viestin ääntä itkuksi. He luulivat
ääntä aluksi koiran haukunnaksi. Ääniviesti oli nauhoitettu Youtubesta, missä sen alkuperäinen kokonaiskesto oli paljon pidempi kuin tuokiossa soitettu osuus. Alkuperäisnauhoite kuulostaa eri kohdissa hieman erilaiselta, joten kannattaa miettiä, minkä kohdan
valitsee tuokioon, jotta ääni olisi helpommin lasten tunnistettavissa.
Pohdimme lasten kanssa, mistä surun voi tunnistaa kasvoilta, ja millaiselta surullisen
ihmisen kehonkieli näyttää. Lapset osasivatkin hyvin nimetä surulle ominaisiksi tunnusmerkeiksi kehossa kyyneleet, suupielien kääntymisen alaspäin ja ryhdin painumisen kumaraan. He osasivat myös ilmaista surua omalla kehonkielellään. Lapset kertoivat, että
suru voi tuntua mahassakin. He kertoivat itse olleensa surullisia esimerkiksi silloin, kun
jätetään yksin eikä oteta mukaan leikkiin. He yhdistivät tunteen myös siihen, että eivät
olleet saaneet haluamaansa esimerkiksi kaupassa. Pohdittiin, onko kenellekään käynyt

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Sari Högmander, Jari Torkkeli

35

niin, että on päiväkodissa jäänyt ilman kaveria. Mietittiin myös, miltä se tuntuu. Lapset
kertoivat tämän tuntuneen yksinäiseltä. Eräs lapsista kertoi myös kotiin liittyvän esimerkin yksinäisyyden tunteesta: ” Kun yöllä tuntui yksinäiseltä, menin pikkusiskon sänkyyn”.
Yhtä lapsista oli surettanut, kun äiti laittoi hiukset aamulla ponnarille, vaikka lapsi itse
olisi halunnut saparot. Toista taas suretti se, että olisi harrastukseen lähtemisen sijaan
halunnut mieluummin jäädä kotiin leikkimään. Eräs lapsista halusi kuulla myös aikuisen
kertovan omat ajatuksensa asioista, jotka aiheuttavat surullista mieltä: ”Kerro sää Jari,
mikä sua surettaa?”
Työskentelyn kokonaiskesto oli 45 minuuttia ja se vaikutti mielestämme varsin sopivalta.
Työskentelyn pohjalle suunnittelemamme ideat kantoivat hyvin. Suunnitteluvaiheessa
mietitytti, miten lapset rohkenisivat esittää nukeilla pöytäteatteria. Vaarana oli, että työskentely jäisi liiaksi aikuisen vastuulle. Myös taikurin toiminnallinen rooli pohditutti, koska
se oli tämän työskentelykerran aikana pienempi kuin muilla kerroilla. Lasten rohkeus
esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja nukeilla kuitenkin yllätti meidät. Suurin osa lapsista oli
erittäin innokkaita ja heti valmiita esittämään. Kaikki vaihtoehtoiset ratkaisut tarinaan
saatiin toteutettua pöytäteatterissa. Tuokioon sisällytetyt leikit innostivat lapsia ja havainnollistivat hyvin vastatunteita iloa ja surua sekä niiden ilmenemistä leikkijöiden kasvoilla
ja kehonkielessä. Leikkien avulla saatiin lisättyä myös taikurin roolin toiminnallisuutta.
Työskentelyyn suunnittelemamme ideat toimivat siis lopulta hyvin.
Toimintakerran tärkein tavoite oli empatian kokeminen ja toisen asemaan asettuminen.
Pöytäteatteri oli mielestämme tähän toimiva menetelmä, joka innosti aikuisen alkuesityksen jälkeen myös lapsia kokeilemaan nukeilla esittämistä. Nuket varmasti madalsivat
kynnystä esittämiseen huomion kiinnittyessä nukkeen, eikä esittäjään. Lasten loppukeskustelussa esiin tuomista ajatuksista päätellen he osasivat pohtia asioita myös toisen
näkökulmasta. Lopussa lapsia pyydettiin menemään sen kuvan luo, joka oli heistä paras
vaihtoehtoinen ratkaisu tarinaan. 4/7 valitsi kuvan, jossa mennään kaveriksi yksin jätetylle: silloin heidän mielestään oltiin avuksi toiselle, ja kaikille tuli hyvä mieli. 2/7 valitsi
kuvan, jossa kerrotaan kiusaamisesta aikuiselle. He ajattelivat, että tämäkin ratkaisu toi
lopuksi hyvää mieltä, ja kaikki pääsivät mukaan leikkiin. Yksi lapsista valitsi ei auteta
kaveria -kuvan, koska hän halusi olla ja leikkiä välillä yksin. Tämäkin oli hyvä ja tärkeä
näkökulma aiheeseen. Keskustelimme siitäkin, miten toiselle voi kertoa kauniisti ja loukkaamatta halustaan leikkiä yksin.
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Lapset arvioivat tuokion osoittamalla taikasauvalla yhtä kolmesta värillisestä hymiöstä
sekä kertomalla perusteluja valinnalleen. Kuusi seitsemästä lapsesta valitsi vihreän hymynaaman. Perusteluina he kertoivat kaikkien leikkien olleen kivoja ja etenkin Ilon kukkulat ja surun laakso -leikin lapset kokivat mieluisana. Yksi lapsista valitsi punaisen surunaaman. Perusteluna valinnalleen hän mainitsi jännityksen puuttumisen. Mielestämme
onnistuimme työskentelyn avulla harjoittelemaan surun tunteen tunnistamista sekä toisen asemaan asettumista.

Ilo – Hassu Harrin juhlat
Viimeisessä tuokiossa (liite 3, 28–31) tavoitteena on ilon tunteen tunnistaminen ja ilmaisun riemun kokeminen. Työskentelyn kautta lapsia rohkaistaan hassuttelemaan ja heittäytymään. Pohdimme lasten kanssa, missä ilo tuntuu ja miten se näkyy kehonkielessä.
Tuokiossa hyödynnettäviä draamatyömenetelmiä ovat ohjaaja roolissa, toiminta ja kerronta, tilan rakentaminen, tunteiden ilmaisua sisältävät leikit, lapset roolissa/roolien
vaihto sekä improvisaatio. Alkujännitys luodaan, kun ohjaaja kertoo taikurin roolissa saaneensa kutsukirjeen esiintymään Hassu-Harri nimisen henkilön juhliin. Hassu-Harri rakastaa kaikenlaista hulluttelua ja höpsöttelyä. Luettuaan kutsun lapsille taikuri tuo esiin
huolensa omista hauskuuttamistaidoistaan. Hän kokee olevansa enemmän temppujen
tekijä kuin varsinainen hassuttelija. Taikuri on kuitenkin kuullut Hassuttelumaasta ja haluaisi lähteä sinne opintomatkalle. Hän houkuttelee lapset lähtemään mukaansa harjoittelemaan hassuttelua. Matka tapahtuu toiminta ja kerronta -menetelmällä taikurin keksiessä ja kuvaillessa matkan aikana nähtäviä hassuja asioita yhdessä lasten kanssa.
Perillä Hassuttelumaassa havaitaan huvittavia yksityiskohtia, kuten ylösalaisin olevia kuvia seinällä sekä väärinpäin olevia huonekaluja. Tilan rakentaminen -menetelmällä lapset saavat tehdä Hassuttelumaahan lisää eriskummallisia ja hauskoja yksityiskohtia. Tilan seiniltä löytyy myös kehotuksia erilaisiin hassutteluun ja ilon tunteen ilmaisemiseen
liittyviin leikkeihin. Leikkien jälkeen lapset saavat vapaasti kokeilla ja valita itselleen erilaisia hauskan hahmon roolitunnuksia. Lapset roolissa -menetelmää hyödyntäen syntyy
hassutteluhahmoja, jotka yksin tai yhdessä toisten hahmojen kanssa improvisoiden esittävät taikurille hassuja juttuja. Taikuri siirtyy katsojan rooliin, kannustaa esiintyjiä ja oppii
näiltä samalla hassuttelutaitoja. Tuokion jälkeisessä purkuvaiheessa lapset saavat valita
erilaisten kuvien joukosta kuvan, joka ilmentää heidän mielestään ilon tunnetta. Samalla
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keskustellaan, millä eri tavoin tunne näkyy ja tuntuu kehonkielessä sekä millaiset eri asiat
ja tilanteet voivat synnyttää iloa.
Tuokiossa aiemmin mukana olleista lapsista suurin osa oli viimeisellä työskentelykerralla
sairaana. Lapsiryhmän lastentarhanopettaja hankki kuitenkin puhelimitse kolmelle
muulle lapselle luvan osallistua tuokioon. Näin saimme ryhmään yhteensä kuusi osallistujaa. Taikurin saama kutsukirje ja ajatus matkasta Hassuttelumaahan sai uudetkin lapset helposti innostumaan työskentelystä. Matkalla Hassuttelumaahan lapset näkivät
muun muassa nakupellejä, kainaloaan kaivavan apinan, nenää kaivavan Batmanin ja
paukuttelevan sekä ruostuneen Teräsmiehen.
Tuokioon sisällytetyt ilon tunteen ilmaisemiseen liittyvät leikit ja tehtävät toimivat hyvin.
Lapset lähtivät niihin innolla mukaan. Muutamalla yllättäen mukaan tulleella lapsella
sekä yhdellä alusta asti mukana olleella lapsella oli havaittavissa pientä varautuneisuutta
lasten omien esitysten tekemistä ja omia hassutteluja kohtaan. Toisaalta oli ilo huomata,
että yksi ensimmäisten tuokioiden aikana varauksellisempi lapsi vaikutti vapautuneemmalta kuin aiemmilla kerroilla. Varauksellisuus saattoi tällä kerralla johtua siitä, että osa
lapsista oli uudessa tilanteessa vieraiden aikuisten kanssa, ja osa ryhmän lapsista puolestaan mukana kokoonpanoltaan muuttuneessa työskentelyryhmässä.
Olisimme voineet improvisoinnin lisäksi hyödyntää myös jotakin muuta draamatyöskentelymenetelmää vaiheessa, jossa hassuteltiin roolivaatteilla. Tarjolla oli muun muassa
peruukkeja, vaatteita, hattuja, laseja, naamiota ja pellenneniä. Lapset kokeilivat rohkeasti ja innokkaasti useita erilaisia roolitunnuksia. Hahmot kävivät iloisina esittelemässä
taikurille valitsemiaan roolitunnuksia, mutta muu esiintyminen ja hassuttelu jäi monilla
vähäiseksi. Toisaalta oli hyvä, että lapsilla oli käytettävissä runsaasti erilaisia roolitunnuksia, sillä ilman niitä heidän olisi luultavasti ollut vielä vaikeampi heittäytyä. Ennen
Hassuttelumaasta poistumista teimme lyhyen yhteisen piiritanssin ”Joulupukki, joulupukki” -laulua laulaen. Osa lapsista keksi lauluun samalla uudet hassuttelusanat.
Jälkeenpäin mietimme, että olisimme voineet improvisointivaiheessa esimerkiksi ideoida
yhdessä lyhyen parin minuutin hassuttelutervehdyksen Hassu-Harrille. Tervehdyksen toteuttamisessa olisimme voineet hyödyntää vaikkapa lämmittelyleikkinä toiminutta Jooleikkiä. Leikissä jokainen saa vuorollaan ehdottaa mitä tehdään. Sitten kaikki huutavat
innoissaan ”Joo!”. Sen jälkeen tehdään kaikki yhdessä innostuneesti ehdotettua asiaa.
Leikin avulla toteutettu tervehdys olisi myös voitu videoida ja katsoa yhdessä läpi ennen
sen kuvitteellista lähettämistä Hassu-Harrille. Videotervehdyksen avulla hassujen roolihahmojen tekemiseen olisi saatu helposti lisää toiminnallisuutta, ja lapsilla olisi myös
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ollut mahdollisuus vaikuttaa lopputulokseen. Toinen vaihtoehto olisi ollut hyödyntää stillkuva -menetelmää ja lähettää Hassu-Harrille valokuva juhliin valmistautuvista hassuttelijoista. Tämä vaihtoehto ei tosin olisi juurikaan lisännyt toiminnallisuutta. Lopussa olisi
myös voitu tavata Hassu-Harri ja viettää tuokion alussa luetussa kutsussa mainitut juhlat.
Tämä olisi kuitenkin saattanut vaatia pidempää työskentelykertaa tai sen jakamista kahteen osaan. Päädyimme tuokiosta saatujen kokemusten perusteella hieman täydentämään alkuperäistä suunnitelmaamme.
Lapset saivat osallistua tuokioon oman halunsa mukaan, ja heillä vaikutti olevan hauskaa. Ilo näkyi heidän tekemisessään, ja draamatyöskentelyn myötä ilon tunnetta voitiin
kokea koko keholla. Lapset tunnistivat hyvin tuokiossa käsitellyn tunteen ja osasivat kertoa, millaisista asioista ilon voi tunnistaa kehonkielessä. Loppukeskustelun yhteydessä
tunteen tunnistamista harjoiteltiin vielä kuvajoukon avulla, kun lapsia pyydettiin valitsemaan kuva, josta heidän mielestään välittyy ilo. Taikurin taikasauva kiersi lapsilla puheenvuoron merkkinä, kun he kertoivat valitsemistaan kuvista iloon viittaavia yksityiskohtia.
Lasten mukaan ilon voi tunnistaa parhaiten kasvoilta. ”Nauravat silmät” ja suu auki hymyilevät kasvot ovat heidän mielestään iloisen ihmisen tunnusmerkki. Eräs lapsista toi
valitsemansa kuvan kautta esiin, että myös vaatetuksella voi ilmaista iloa. Tätä kokeilimme ja harjoittelimme lasten kanssa tuokiossammekin. Eräs toinen taas valitsi varsinaisen kuvan toisella puolella olevan kakkuaiheisen kuvan, koska kakun syöminen tekee
hänet iloiseksi. Muita lasten esiin tuomia kotona tai päiväkodissa iloiseksi tekeviä asioita
olivat karkin saaminen, isän tekemän riisipuuron syöminen, hippaleikit, askarteleminen
sekä päiväkodin pienimpien lasten hoitamisessa auttaminen.

Kuva 6. Lasten valitsemat iloa kuvastavat kuvat.
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Lapset arvioivat tuokion valitsemalla kuvajoukosta kuvan, joka kuvasti heidän tunnetilaansa työskentelyyn liittyen. Jokainen osallistuja valitsi iloa kuvastavan kuvan. Erityisen
mieluisaksi lapset kokivat erilaisten hassujen roolitunnusten kokeilemisen sekä runsaasti
iloista naurua sisältävän Nenäliinan pudotus -leikin. Työskentelyn tavoitteena ollut ilon
tunteen tunnistaminen ja kokeminen toteutuivat hyvin. Lasten kanssa toteutetun draamatyöskentelykerran jälkeen lisäsimme tuokion suunnitelmaan improvisoinnin helpottamiseksi toiminnallisen yhteisleikin, joka toimii samalla videotervehdyksenä. Tuokion
suunniteltu kokonaiskesto oli noin 45 minuuttia. Leikin lisäämisen myötä kokonaiskesto
saattaa hieman kasvaa, mutta siihen voi vaikuttaa säätelemällä muiden työskentelyvaiheiden kestoa. Viimeisen työskentelykerran päätteeksi lapset askartelivat itselleen omat
taikasauvat. He voivat jatkossa toimia tunnetaikureina ja auttaa toisia erilaisten tunteiden
käsittelyssä ja tunnistamisessa.
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7 POHDINTA
Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus
Lasten sitoutuminen toimintaan on tärkeää draamatuokioiden onnistumisen kannalta.
Heikkisen (2007, 132–133) mukaan toimiva oppimisympäristö ei voi kuitenkaan rakentua
ilman lasten vapaaehtoista osallistumista. Draamakasvatusta sisältäviin tuokioihimme
osallistuminen oli lapsille vapaaehtoista. Päiväkodin henkilökunta oli muodostanut tuokioihimme osallistuvan ryhmän. Olimme määritelleet ennalta ainoastaan lasten iän ja ryhmän koon. Informoimme lasten vanhempia etukäteen tuokioista ja pyysimme heiltä kirjallisen suostumuksen lasten tuokioihin osallistumiselle (liite 2). Lapsilla oli halutessaan
mahdollisuus jättäytyä pois ryhmän toiminnasta. Työskentelykertojen aikana ryhmässä
oli joitakin sairauspoissaoloja, mutta muutoin lapset osallistuivat toimintaan joka kerta.
Opinnäytetyössämme suunniteltiin tuokiosarja, jonka toimivuutta testattiin lapsiryhmän
kanssa. Eettisestä näkökulmasta tarkasteltuna voisikin ajatella, että lapsia altistettiin tietynlaiselle kokeilulle. Itse koemme kuitenkin draamatyöskentelymme lasten kanssa olleen pitkälti osa varhaiskasvatuksen normaalia pienryhmätoimintaa, jossa yhdistellään
oppimisen eri osa-alueita. Draamatoiminta muistuttaa paljon lasten eläytyvää mielikuvitusleikkiä. Lapsia ei siis mielestämme altistettu eettisesti epämääräiselle tai kyseenalaiselle toiminnalle. Kohtasimme lapset arvostaen heidän yksilöllisyyttään ja kunnioitimme
heidän itsemääräämisoikeuttaan. Tiedostimme draamatyöskentelyn aikana vastuumme
siihen osallistuvien lasten hyvinvoinnista. Esimerkiksi kiukun, pelon ja surun tunteita käsiteltäessä halusimme luonnollisesti välttää erityisen voimakkaat tunnekokemukset.
Suunnittelemiamme tuokioita omalle lapsiryhmälleen vetävät kasvattajat tuntevat oman
ryhmänsä lapset ja lasten mahdolliset herkkyydet eri asioille. Kasvattaja voi tarvittaessa
muokata suunnitelmia sen mukaan.
Lapset pitivät selvästi toiminnasta ja halusivat osallistua siihen. Emme tuoneet työskentelyn aikana mitenkään erityisemmin esiin sitä, että olemme kokeilemassa tai testaamassa jotakin. Arviointimme ei myöskään kohdistunut lapsiin vaan omaan toimintaamme
ja tuokioiden soveltuvuuteen lasten tunnetaitojen tukemiseen. Mielestämme opinnäytetyömme tavoite on hyvä ja tärkeä: täydentää lasten tunnetaitojen tukemiseen käytettäviä
menetelmiä sekä kehittää omaa sekä työyhteisöjemme ammatillista osaamista.
Toteutimme suunnitelmiemme mukaiset toimintatuokiot käytännössä päiväkodin lapsiryhmässä. Saatujen kokemusten perusteella arvioimme suunnittelemiemme tuokioiden
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soveltuvan hyvin lasten tunnetaitojen tukemiseen. Tutkimuksen luotettavuuden arviointiin liitetään usein käsite reliaabelius, joka tarkoittaa tulosten toistettavuutta (Hirsjärvi ym.
2007, 226). Opinnäytetyömme luotettavuutta arvioidessa jääkin pohdittavaksi se, päätyisivätkö muut kasvattajat samaan arvioon toteuttaessaan suunnittelemaamme materiaaliin perustuvaa toimintaa. Heidän ei ollut kuitenkaan tämän opinnäytetyön aikataulun
puitteissa mahdollista kokeilla materiaalin toimivuutta käytännössä. Tuloksen luotettavuutta pohdittaessa nousee esiin myös kysymys siitä, millä tavoin suunnitelmamme olisivat toimineet toisen lapsiryhmän kanssa. Nyt toimivuutta kokeiltiin pääasiassa saman
lapsiryhmän kanssa, lukuun ottamatta niitä kolmea lasta, jotka olivat mukana vain viimeisellä työskentelykerralla ryhmään kuuluneiden lasten sairaustapausten vuoksi. Edellä
mainittujen seikkojen vuoksi opinnäytetyömme tulosten luotettavuutta ei voida yleistää.
Luotettavuus perustuu työmme alussa esiteltyyn teoriaan, omiin kokemuksiimme ja havaintoihimme sekä lapsilta saatuun palautteeseen.
Tuomen ja Sarajärven mukaan toimintatutkimuksessa tiedon luonne nähdään usein sosiaalisena toimijoiden moninaisuuden vaikuttaessa tiedon syntymiseen. He nostavat tähän liittyen esiin myös Denzinin (1978) käsitteen tutkijaan liittyvä triangulaatio, jonka mukaan havainnointia sisältävässä tutkimuksessa olisi hyvä olla enemmän kuin yksi havainnoija. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 168, 171.) Opinnäytetyömme osalta havainnoinnin
luotettavuutta lisää se, että sitä on ollut tekemässä kaksi henkilöä. Kasvattaja vaikuttaa
työskentelyn sisältöön ja tapahtumiin osallistuessaan itse aktiivisesti toimintaan, jota hän
on havainnoimassa. Tämä tulee huomioida myös toimintaa arvioidessa. (Koivunen &
Lehtinen 2015, 58.) Arvioidessamme tuokioidemme onnistumista ja soveltumista lasten
tunnetaitojen tukemiseen, meidän on huomioitava oma toimintamme lapsiryhmän ohjaajina. Meillä oli selkeä näkemys siitä, mitä teemme ja miten toimimme tuokioiden aikana,
koska toteutimme itse laatimaamme suunnitelmaa. Muut tuokioita jatkossa toteuttavat
kasvattajat eivät kuitenkaan välttämättä toimi kaikessa samalla tavalla kuin me. Jokaisen
kasvattajan persoona ja tapa tehdä työtä vaikuttavat työskentelyn kulkuun ja sitä kautta
työskentelyn onnistumiseen.

Opinnäytetyön tavoitteiden toteutuminen
Opinnäytetyömme tarkoituksena oli kehittää työväline, jolla voidaan sekä tukea lasten
tunnetaitojen vahvistamista että kehittää omaa sekä muiden varhaiskasvatuksessa työskentelevien ammatillista osaamista. Tunnetaikuri-tuokioiden kehittelyssä oli tavoitteena
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huomioida myös lasten osallisuus. Pohdimme tässä luvussa opinnäytetyömme tavoitteiden toteutumista

Tunnetaikuri -tuokioiden suunnittelu

Tuokioiden kehittely ja suunnitteluprosessi on ollut hyvin mielenkiintoista, mutta myös
melko aikaa vievää. Alkuperäinen ajatuksemme tuokioista toiminnallisena tarinana esityksen sijaan onnistui mielestämme hyvin Tutustuimme aluksi meille uusiin draamatyömenetelmiin ja kehittelimme erilaisia tarinoita, jotka olisivat lapsia innostavia. Pyrimme
myös välttämään tuokioissa liikaa toistoa. Tuokioiden ideointi sujui mielestämme melko
hyvin ja vaivattomasti. Tuokioiden testaus lapsiryhmän kanssa sekä niihin liittyvät etukäteisvalmistelut, havaintojen kirjaaminen, lasten tuokioiden arviointien kirjaaminen sekä
raportin teko ovat vaatineet aikaa. Kokonaisuudessaan koko prosessi on ollut melko
laaja ja on ollut haasteellista löytää aikaa tekemiselle sekä sovittaa molempien opinnäytetyöntekijöiden aikatauluja yhteen. Lisäksi testaukseen osallistuvan lapsiryhmän aikataulut ovat osaltaan luoneet haasteita aikataulutukseen. Kaiken kaikkiaan opinnäytetyön
tekijöiden yhteistyö on sujunut hyvin ja näkemykset ovat olleet samansuuntaisia, mikä
osaltaan on ollut helpottamassa tekemistä. Tuokioiden toteuttamista helpotti kokemuksemme lasten ja lapsiryhmien ohjaamisesta. Alkuperäinen suunnitelma opinnäytetyön
valmistumisen aikataulusta ei pitänyt. Tähän osaltaan vaikutti toisen opinnäytetyön tekijän hankaluus irrottautua omasta työstään tuokioiden testaukseen. Halusimme molempien osallistuvan testaukseen, jotta havainnointi olisi luotettavampaa ja monipuolisempaa. Suunnitelmamme toimikin mielestämme erinomaisesti käytännössä ja teimme toteuttamiemme draamatuokioiden jälkeen vain vähän muutoksia lopullisiin sisältöihin. Uskomme, että lopputulos on parempi, kun emme turhaan kiirehtineet työn valmistumisen
kanssa.

Tuokioiden ohjaaminen

Mielestämme Tunnetaikuri-tuokiot ovat kenen tahansa varhaiskasvatukseen liittyvän
koulutuksen saaneen kasvattajan toteutettavissa. Tuokioiden ohjaaminen ei vaadi eri-
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tyistä draamakoulutusta. Onnistuakseen hyvin tuokiot vaativat kuitenkin kasvattajalta vähän vaivannäköä ja aikaa paneutua toiminnan sisältöön sekä pieniä etukäteisvalmisteluja. Osa tuokioiden materiaaleista on tuottamassamme materiaalipaketissa valmiina
helpottamassa Tunnetaikuri-tuokioiden valmistelua ja toteuttamista.
Tunnetaikuri-tuokioita ohjatessamme totesimme, että kasvattajan heittäytyminen ja eläytyminen hetkeen sekä rohkeus kokeilla uusia asioita ja samalla itsekin oppia lasten
kanssa on keskeistä. Ohjaaja roolissa on mielestämme erinomainen ja käyttökelpoinen
draamatyötapa, joka innostaa lapsia mukaan draaman kuvitteellisiin maailmoihin. Lasten
on huomattavasti helpompi heittäytyä draamatyöskentelyyn, kun aikuinen on esimerkkinä. Roolissa oleminen ja tuokioiden ohjaaminen vaatii kasvattajalta kuitenkin keskittymistä. Tuokion aikana ajatukset eivät saa olla esimerkiksi tekemättömissä töissä, sillä
lapset ovat herkkiä vaistoamaan aikuisen epäaidon läsnäolon. Se vaikuttaa myös lasten
innostuneisuuteen ja keskittymiseen meneillään olevaan tekemiseen. Koko kasvattajatiimiltä tuokioiden toteutus vaatii aikaa sekä sopivia järjestelyjä, jotta kaksi aikuista voi
tarvittaessa osallistua toteutukseen. Usein tilanteet, joissa tarvitaan kaksi aikuista yhden
pienryhmän vetämiseen ja arjesta poikkeavaan toimintaan, ovat kuitenkin vain järjestelykysymyksiä.
Havaitsimme Tunnetaikuri-tuokioiden käytännön testauksen aikana, että kasvattajalla on
hyvä olla herkkyyttä havaita lasten reaktioita ja tuntemuksia tuokioiden aikana. Kasvattajan tulee varmistaa, että kaikilla lapsilla on ryhmässä turvallinen ja luottavainen olo,
vaikka käsiteltäisiinkin lapselle epämieluisia tai vaikeita tunteita. Toisaalta tämä on kasvattajan rooli kaikissa varhaiskasvatuksen eri tilanteissa. Koimme myös tärkeäksi, että
tuokion loppuun varataan riittävästi aikaa keskustelulle, jonka myötä löydetään yhdessä
myös yhtymäkohtia lasten arkielämään. Etenkin pelko, suru ja kiukku ovat mielestämme
tunteita, joita on syytä käydä riittävästi läpi lopun keskusteluosuudessa. Tarvittaessa tuokioiden herättämiin tunteisiin ja kysymyksiin täytyy pystyä palaamaan lasten kanssa
myöhemminkin. Tuokiossa läpikäydyt asiat eivät saa jäädä pohdituttamaan lapsia liikaa
negatiivisella tavalla. Kasvattajan herkkyyttä tarvitaan tuokioiden jälkeenkin seuraamaan
lasten leikkejä ja varmistamaan millainen olo työskentelystä jäi lapsille.
Ohjatessamme lapsia havaitsimme hyvän vuorovaikutuksen merkityksen lasten ja kasvattajan välillä. Kasvattajan tulee kiinnittää huomioita ohjeiden antamiseen ja tapaansa
puhutella lapsia. Jos antamamme ohjeet olivat epäselvät, se vaikutti lämmittelyleikkien
onnistumiseen ja tuokion etenemiseen. Sanallisten ohjeiden antamisen lisäksi on hyvä
varmistaa ohjeiden ymmärtäminen näyttämällä itse mallia.

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Sari Högmander, Jari Torkkeli

44

Lasten osallisuuden lisääminen

Opinnäytetyötä tehdessämme yhtenä varsin ajankohtaisena tavoitteenamme oli lasten
osallisuuden huomioiminen Tunnetaikuri-materiaalin toteuttamisessa. Draamatuokioiden onnistumista ja asettamiemme tavoitteiden toteutumista arvioidessamme kysyimme
itseltämme myös, olisiko tuokioissa vielä enemmän voitu huomioida lasten osallisuus.
Varhaiskasvattajina tiedämme kokemuksesta, että osallisuuden lisääminen vahvistaa
lasten motivoitumista tekemiseen. Pohdimme myös, toteutimmeko tuokiot kasvattajina
ja draamakasvatukseen liittyvän opinnäytetyön tekijöinä niin, että saisimme käytettyä
mahdollisimman paljon erilaisia draamamenetelmiä. Kavensiko se lasten mahdollisuuksia osallisuuteen? Toisaalta lapset olivat hyvin motivoituneita työskentelyyn jokaisella
kerralla. Toteutuksessamme sekä lapset että me ohjaajina saimme monipuolisesti kokemuksia eri menetelmistä. Monet asiat varhaiskasvatuksessa ovat valintojen tekemistä.
Lasten osallisuutta vahvistettaessa kasvattajan on kuitenkin pidettävä mielessä toiminnan tavoitteet ja huolehdittava siitä, että langat pysyvät kasvattajan käsissä eikä toiminta
lähde liikaa sivuraiteille. Olisimmeko saaneet lisättyä lasten osallisuutta tuokioihin ottamalla lapset mukaan tuokioiden suunnitteluprosessiin? Olisiko se kuitenkin pilannut jännityksen? Toisaalta verrattuna vaikkapa tunteita käsittelevän kirjan kuuntelemiseen
draamakasvatus on luonteeltaan osallistavaa toimintaa, jossa lapset roolissa toimiessaan saavat itse tuottaa ajatuksia, mielipiteitä ja tunteita osana draamatuokiota.

Opinnäytetyön jatkokehittely ja hyödynnettävyys
Opinnäytetyön aikataulun puitteissa meillä ei ollut mahdollisuutta antaa kehittelemäämme tuokiosarjaa muiden kasvattajien kokeiltavaksi. Jatkokehittelyä ajatellen se
olisi mielestämme ollut ensisijaisen tärkeää. Muiden tekemistä kokeiluista saadun palautteen avulla olisimme voineet edelleen kehittää tuokioiden sisältöä. Muilta kasvattajilta
olisimme saaneet ulkopuolisen ohjaajan näkemyksiä vaikkapa mahdollisten lisäohjeiden
tarpeesta tai kehystarinoiden toimivuudesta.
Toisaalta kehittelemämme tuokiot voidaan nähdä suuntaa antavina runkoina, joita jokainen voi halutessaan muokata mieleisekseen ja omaan lapsiryhmäänsä sopivaksi. Tunnetaikuri-tuokiot voi myös toteuttaa valitsemassaan järjestyksessä, sillä ne on suunni-
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teltu irrallisiksi, eivätkä ne ole jatkokertomuksia. Vapaavalintaisesta järjestyksestä huolimatta on tärkeää ennen ensimmäisen tuokion toteuttamista avata lapsille draamatyöskentelyn periaatteita.
Opinnäytetyön tekoprosessi vahvisti näkemystämme draaman sopivuudesta pedagogiseksi työvälineeksi. Mielestämme sekä suunnittelemamme tuokiot että draamakasvatus yleisesti sopivat kaikille lapsille. Saman toteaa myös Melanie Peter Anglia Ruskin
yliopistosta artikkelissaan Drama: Narrative pedagogy and socially challenged children.
Peter viittaa artikkelissaan tapaustutkimuksiin, joiden mukaan draaman avulla on edistetty sosiaalisesti haastavien erilaisten autismin kirjoon kuuluvien lasten vuorovaikutustaitoja, sosiaalista ymmärrystä, empatiakykyjä sekä luovuutta erilaisissa ongelmanratkaisutilanteissa. Peterin mukaan kognitiivisen, affektiivisen ja kerronnallisen tason huomioiminen työskentelyssä mahdollistaa kaikille lapsille unohtumattomat ja mielekkäät
oppimiskokemukset. (Peter 2009, 1–8.) Varhaiskasvatuksessa kasvattajat tuntevat
oman ryhmänsä lapset ja voivat sen mukaan muokata tuokioita: jättää jotakin tuokioiden
sisällöstä pois tai esimerkiksi säädellä tarvittaessa aikuisten ja lasten määrää ryhmässä.
Jotkut lapset voivat tarvita työskentelyssä hieman enemmän aikuisen tukea kuin toiset.
Toisaalta tilanne on sama kaikessa varhaiskasvatukseen liittyvässä toiminnassa.
Opinnäytetyömme lähtökohtana oli ajatus siitä, että draamakasvatus soveltuu hyvin lasten tunnetaitojen tukemiseen. Projektista saamamme kokemukset vahvistivat käsitystämme entisestään. Vilkka (2006, 77) toteaa, että vaikka toiminnallinen opinnäytetyö ei
varsinaisesti ole tutkimus, sillä voi kuitenkin olla kehittämiskohteessaan ammatillista tai
jopa yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Uskomme, että kehittelemästämme Tunnetaikurimateriaalista on hyötyä varhaiskasvatuksen pedagogisia työmenetelmiä kehitettäessä.
Uskomme suunnittelemamme draamakasvatusmateriaalin tuovan kaivattua lisää lasten
tunnetaitojen käsittelyyn itsemme lisäksi muillekin lasten kanssa työskenteleville varhaiskasvattajille. Draaman käyttö monipuolistaa tunteiden käsittelyä varhaiskasvatuksessa.
Se mahdollistaa erityisesti toiminnan ja kokemisen kautta oppimisen ja avaa sen myötä
uusia ja erilaisia väyliä ajatusten ja tunteiden tutkimiseen.
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Tuokioiden arviointilomake
1= hyvin

2= melko hyvin

3= melko huonosti

1. Lasten osallistuminen toimintaan
I kerta rohkeus

1234

II kerta kiukku

1234

III kerta rakkaus

1234

IV kerta suru

1234

V kerta ilo

1234

2. Alkujännitteen luomisen onnistuminen
I kerta rohkeus

1234

II kerta kiukku

1234

III kerta rakkaus

1234

IV kerta suru

1234

V kerta ilo

1234

3. Tuokion kulku, kantoiko idea läpi tuokion?
I kerta rohkeus

1234

II kerta kiukku

1234

III kerta rakkaus

1234

IV kerta suru

1234

V kerta ilo

1234

4. Saatiinko valittua tunnetta käsiteltyä riittävästi?
I kerta rohkeus

1234

II kerta kiukku

1234

III kerta rakkaus

1234

IV kerta suru

1234

V kerta ilo

1234
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5. Tuokion keston sopivuus
I kerta rohkeus

1234

II kerta kiukku

1234

III kerta rakkaus

1234

IV kerta suru

1234

V kerta ilo

1234

6. Lasten arvio tuokion onnistumisesta
I kerta rohkeus

1234

II kerta kiukku

1234

III kerta rakkaus

1234

IV kerta suru

1234

V kerta ilo

1234

7. Lasten kommentit
I kerta rohkeus
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

II kerta kiukku
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

III kerta rakkaus
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

IV kerta suru
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

V kerta ilo
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Sari Högmander, Jari Torkkeli

Liite 2

Osallistumislupakysely lasten vanhemmille

Hei!
Olemme Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoita ja valmistumme opinnoistamme lastentarhanopettajiksi. Opinnäytetyömme aiheena on draamakasvatuksen hyödyntäminen lasten tunnetaitojen tukemisessa. Suunnittelemme opinnäytetyöhömme liittyen viiden toiminnallisen tuokion sarjan, jonka toimivuutta kokeilemme myös käytännössä lapsiryhmälle. Käsittelemme tuokioissa
perustunteita draaman, leikin ja keskustelun kautta. Opinnäytetyömme tavoitteena on kehittää uusia pedagogisia työtapoja varhaiskasvatuksen käyttöön.
Kysymme teiltä huoltajilta lupaa lapsenne tuokioon osallistumiseen.
Opinnäytetyöhön sisältyy tuokioiden lisäksi kirjallinen raportti, joka ei
tule sisältämään lasten nimiä eikä mitään muitakaan tietoja, joista heidät voitaisiin tunnistaa.

Ystävällisin terveisin,
Jari Torkkeli ja Sari Högmander

Lapseni saa osallistua tuokioon

Lapseni ei saa osallistua tuokioon

Lapsen nimi: _____________________________________________

Päiväys: ________________________________________________

Huoltajan allekirjoitus: ______________________________________
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