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1 OLIPA KERRAN…

Sadut ovat kuuluneet aikuisten ja lasten elämään jo vuosisatojen ajan. Aluksi sadut

kulkeutuivat suullisina tarinoina sukupolvelta toiselle, kunnes niitä myöhemmin alet-

tiin tallentaa kirjalliseen muotoon. Kirjojen yleistymisen myötä vanha kertomaperinne

on joutunut väistymään, joskaan sitä ei ole kokonaan unohdettu. Viime vuosikymme-

ninä on kehitelty menetelmää, joka yhdistää kerronnan ja kirjoitetun kielen ja joka on

sittemmin saanut nimekseen sadutus. Sadutus toteutetaan kehottamalla toista kerto-

maan valitsemastaan aiheesta satu, joka kirjataan sana sanalta ylös.

Useat lapset viettävät päivähoidossa suuren osan päivästään, jolloin on tärkeää, että he

pääsevät myös hoitopäivänsä aikana nauttimaan satujen tarjoamista mahdollisuuksista.

Nykyään lapsilähtöisyyttä ja lasten osallisuutta korostetaan yhä enemmän varhaiskas-

vatuksessa ja niiden tukemiseksi on kehitelty erilaisia menetelmiä. Lapsen ääni halu-

taan saada kuuluville päivähoidon arjessa, niin toiminnan suunnittelussa kuin toteu-

tuksessakin, mihin sadutus antaa hyvät mahdollisuudet. Sadutuksen ideana on lasten

omien ajatusten ja kokemusmaailman esille tuominen sekä uudenlaisen lasta osallista-

van toimintakulttuurin luominen.

Halusimme opinnäytetyössämme yhdistää sadut ja sadutuksen sekä kuvata niitä osana

lapsen elämää. Toteutimme eräässä päiväkodissa 4–6 -vuotiaiden lasten ryhmässä

kaksi viikkoa kestäneen satuprojektin, jonka aikana suunnittelimme, toteutimme ja

arvioimme satuihin ja sadutukseen liittyvää toimintaa. Satuprojektin ensimmäistä

viikkoa kutsuimme satuviikoksi, ja se piti sisällään satujen pohjalta toteutettua toimin-

taa sekä ryhmäsadutusta. Satuprojektin toisen viikon aikana keskityimme yksilösadu-

tukseen. Ohjatun toiminnan lisäksi halusimme painottaa lasten omista aloitteista läh-

teviä satuhetkiä sekä kannustaa heitä lastenkirjallisuuden pariin.

Opinnäytetyömme tarkoituksena on käsitellä satujen ja sadutuksen käyttöä päivähoi-

dossa sekä siellä tapahtuvassa kasvatustyössä. Tuomme opinnäytetyössämme satuihin

ja sadutukseen liittyvää lastenkulttuuria näkyväksi yhdistämällä aikuisten lapsille

suuntaamat kulttuurituotteet, eli aikuisten tekemät sadut, sekä lasten omat kulttuuri-

tuotteet, eli lasten itsensä kertomat sadut. Käsittelemme opinnäytetyössämme satujen
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ja sadutuksen käyttöön liittyviä mahdollisuuksia niin kirjallisuudesta saadun teoriatie-

don kuin myös omien sekä projektiimme osallistuneen päiväkodin kokemusten kautta.

Opinnäytetyömme tavoitteena on kannustaa, ohjata ja antaa ideoita satujen ja sadutuk-

sen käyttöön. Haluamme tuoda lasten äänen ja kokemusmaailman esiin lapsilähtöi-

syyttä sekä lasten osallisuutta korostaen. Uskomme, että opinnäytetyöprosessi antaa

meille uusia näkökulmia lasten kanssa työskentelyyn ja kaikki sen vaiheet syventävät

omaa ammatillisuuttamme.

”Sillä niin kuin lapsi tarvitsee jaloilleen vapaita kenttiä juosta ja leikkiä, hän tarvitsee

myös ajatuksilleen avaria leikkitiloja, sadun rikkaan ja huikean maailman, jonka mie-

likuvitus hänelle avaa”

-Marjatta Kurenniemi-

2 SADUT LAPSEN ELÄMÄSSÄ

2.1 Sadut – ihmiskunnan aarreaitta

2.1.1 Mitä sadut ovat?

Satu voidaan määritellä mielikuvitukseen perustuvaksi kerronnan muodoksi, jossa

todellisuuden rajat ylittyvät. Sadun maailmassa voi tapahtua mitä vain – eläimet pu-

huvat ja pienestä ja pelokkaasta tulee sadun sankari. (Suojala 2001, 30–31.) Sadut

voivat herättää kuulijassaan tunteita laidasta laitaan. Ne voivat esimerkiksi huvittaa,

pelottaa, kasvattaa mielikuvitusta sekä herättää uteliaisuutta. Sadut myös tarjoavat

mahdollisuuden eläytyä toisen asemaan. (Lampi 1988, 29.)

Ylönen (2000) mainitsee, että satuja kerrotaan ja luetaan lasten viihdyttämiseksi, roh-

kaisemiseksi sekä lohduttamiseksi. Satujen välityksellä opetetaan myös oikeanlaista

käyttäytymistä ja etenkin aikaisemmin moraalin opettaminen oli keskeisessä asemassa

(Ylönen 2000, 27). Heinälän, Jantusen, Kalpion ja Pakarisen (1996, 131) mukaan sa-
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dun voima piilee siinä, että se puhuttelee lasta tasavertaisena eikä ylhäältäpäin – ”se

puhuu samaa kieltä kuin lapsi, tavoittaa juuri sen tavan, jolla lapsi ajattelee”.

Sata vuotta sitten kirjoja oli vain vähän ja satuja ja tarinoita kerrottiin suullisesti. Sa-

dut olivat usein tarkoitettu lähinnä aikuisille, vaikka lapsetkin niitä kuuntelivat. Vuo-

sien varrella kertomaperinne on kuitenkin vähentynyt ja kirjat ovat yleistyneet. (Ylö-

nen 2000, 111.) Myös televisio toimii nykyään vahvasti siinä roolissa, joka tuo suo-

malaisia satuja ja satuhahmoja suurelle yleisölle tutuksi. Toisaalta viime vuosina on

ollut nähtävissä myös vastakkaista toimintaa – lastenohjelmien suosikkiteemat ja

hahmot ovat ilmestyneet kirjoihin. (Suojala 2001, 52–52.)

Lastenkirjallisuuden monenkirjavaan kenttään kuuluvat satujen lisäksi katselukirjat,

kuvatarinat, kuvakirjat, kertomukset, runot, tietokirjat sekä sarjakuvat (Lampi 1988,

26). Välivaaran (1996a, 12) mukaan sadut voidaan yksinkertaisimmillaan jakaa kan-

sansatuihin sekä taidesatuihin, mutta näiden lisäksi satuja on kirjallisuudessa luokitel-

tu myös myytteihin, legendoihin, saturiimeihin, nonsensesatuihin ja fantastisiin ker-

tomuksiin. Nykyaikana tekstit säilyvät sellaisina, kuin kirjailija on ne kertonut, mutta

kansansaduilla sitä vastoin ei ole pysyvää muotoa. Kansansatujen tekijöitä ei tunneta

ja ne ovatkin kulkeneet suullisena kertomaperinteenä sukupolvelta toiselle. (Ylönen

2000, 14, 117.) Niin kansansadut kuin taidesadutkin heijastavat kirjoittajansa aikakau-

den asenteita, elämänkatsomusta sekä maailmankuvaa (Välivaara 1996a, 13).

Ylönen (2000) toteaa, että vaikka sadut ovatkin vuosien saatossa muuttuneet, kirjat

kertovat edelleen seikkailuista, vaaroista ja vaikeuksista. Myös oppimista tapahtuu

niin uusissa kuin vanhoissakin saduissa. Nykyään saduissa ei kuitenkaan tuomita ja

rankaista yhtä ankarasti epäonnistumisista, vaan suhtaudutaan hyväksyvästi ihmisten

heikkouksiin. Keskeisin sanoma on kuitenkin aina sama: hyvän ja pahan taistelu ja

lopuksi hyvän voitto. (Ylönen 2000, 25–26.)

Satujen keskeisen sisällön muodostavat Ojasen (1980) mukaan ihmisen kehitykseen

liittyvät perustapahtumat. Sadussa esiintyy yleensä jokin ongelmatilanne, johon esite-

tään ratkaisumalli. ”Saduilla on juurensa arkipäivän elämässä: sadut koskettavat joka-

päiväisiä ongelmia…- eli syntymää, kuolemaa, vanhemmista eroamista, maailmalle

lähtöä tai kilpailutilanteita”.(Ojanen 1980, 27–28.) Jaraston ja Sinervon (1997, 212–

213) mukaan satujen keskeinen teema on pelot, joille saduissa annetaan muoto ja ni-
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mi, kuten peikko tai noita-akka. Apo (2001) puolestaan listaa vuosisadasta toiseen

kiehtoviksi satujen teemoiksi muun muassa perhekonfliktit, turvattomuuden koke-

mukset sekä parinmuodostuksen. Yhteistä kaikille klassikon aseman saavuttaneille

saduille on kuitenkin se, että ne herättävät voimakkaita tunteita vastaanottajissa. (Apo

2001, 25–26).

Hyvällä sadulla on aina tietty rakenne, joka sisältää yleensä viisi erilaista vaihetta.

Satu alkaa johdantovaiheella, jossa esitellään päähenkilöiden ja tapahtumapaikan li-

säksi ongelma, joka sadussa pitää ratkaista. Sadun toisessa vaiheessa päähenkilöiden

kohtaamat vaikeudet monimutkaistuvat ja keskeisin kysymys on se, miten vastoin-

käymisistä selvitään. Tämä selviää sadun kolmannessa vaiheessa, jota kutsutaan krii-

sivaiheeksi. Tarinan neljännessä vaiheessa tapahtuu käänne parempaan suuntaan, ja

viimeinen eli viides vaihe lupaa sadun kuulijalle onnellisen päätöksen.(Helenius, Jää-

linoja & Sormunen 2000, 32–33.) Myös Ylönen (2000) kuvaa satujen kulkua ja ra-

kennetta samaan tyyliin, mutta tuo mukaan lisäksi oppimisen näkökulman. Sadun

tuomien kriisien ja ongelmien kautta sadun henkilöt oppivat sekä itsestään että muista.

Satujen rakenne on pysynyt samana vuosisadasta toiseen ja Ylösen (2000) mukaan

lapselle onkin tärkeää, että hän osaa ennakoida sadun tapahtumien kulkua ja luottaa

oikeudenmukaiseen loppuratkaisuun. (Ylönen 2000, 12–14.)

2.1.2 Sadun historiaa

Satu on eurooppalaisista sanataiteen lajeista ajallisesti vanhin. Niin kauan kuin ihmiset

ovat voineet puheen avulla muodostaa kertomuksia, he ovat tarinoineet myös arkito-

dellisuuden ylittävistä olennoista, ympäristöistä ja tapahtumista. (Apo 2001, 12, 14.)

Varsinaisen lastenkirjallisuuden perustajana voidaan pitää ranskalaista Charles Per-

raultia (1628–1703), joka vuonna 1697 julkaisi kuuluisan Hanhiemon satuja -

kokoelmansa. Kokoelma sisälsi kansainvälisesti tunnettuja satuja kuten Prinsessa

Ruususen, Punahilkan, Tuhkimon, Saapasjalkakissan sekä Peukaloisen. (Lappalainen

1980, 56.)

Grimmin veljekset aloittivat kansaperinteen tallentamisen kotimaassaan Saksassa,

mistä syntyi kaikkien tuntemat Grimmin sadut. Sadut ovat herättäneet arvostusta, mut-

ta myös kritiikkiä saduissa esiintyvän julmuuden vuoksi. Veljesten keräämistä saduis-

ta tuli kuitenkin merkittävä osa lastenkirjallisuutta ja niistä rakentui lähtökohta tai-
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desaduille. H.C. Andersenia (1805–75) pidetään romanttisten taidesatujen erityisenä

mestarina. (Lappalainen 1980, 58, 61.) Andersen kehitti voimakkaasti tunteisiin ja

mielikuvitukseen vetoavat sadut, joissa on usein syvällinen sanoma. (Lampi 1988, 14).

Yhdysvaltalainen lapsipsykologi Bruno Bettelheim nosti vanhan satutradition uudel-

leen arvoon teoksessaan The Uses of Enchantment (1975), joka sittemmin suomennet-

tiin nimellä Satujen lumous (1984). Bettelheimin mukaan juuri kansansadut ja niiden

varhaiset kirjalliset versiot tarjoavat lapselle malleja kehitykseen kuuluvien kriisien

voittamiseen. Bettelheim tulkitsi satuja psykoanalyyttiseen teoriaan tukeutuen ja hänet

tunnetaankin erityisesti kielteisestä suhtautumisestaan satujen silotteluun. (Lappalai-

nen 1980, 76; Apo 2001, 23–24.)

Suomenkielisen satu- ja lastenkirjallisuuden perustana ja kulmakivenä voidaan pitää

Eero Salmelan (oik. Erik Rudbeck, 1830–67) vuosina 1852–66 julkaisemaa kokoel-

maa Suomen kansan satuja ja tarinoita. Muita merkittäviä Suomen lastenkirjallisuu-

teen vaikuttaneita henkilöitä ovat muun muassa Sakari Topelius (1818–98), jonka

ensimmäinen satukokoelma Sagor  julkaistiin vuonna 1847 sekä Anni Swan (1875–

1958), jonka 1900-luvun alussa syntyneistä saduista on tullut klassikoita. (Lappalai-

nen 1980, 59, 61; Suojala 2001, 33.)

Sittemmin suurta suosiota lastenkirjallisuuden saralla saavuttaneita kirjailijoita ja hei-

dän esimerkkiteoksiaan ovat muun muassa Marjatta Kurenniemi (Onneli ja Anneli -

sarja), Tove Jansson (Muumit), Kirsi Kunnas (Tiitiäisen satupuu), Elina Karjalainen

(Uppo-Nalle -kirjat), Astrid Lindgren (Peppi Pitkätossu sekä Vaahteranmäen Eemeli -

kirjat), Hannu Mäkelä (Herra Huu -kirjat), Hannele Huovi (Urpo ja Turpo), Leena

Laulajainen (Kultamarja ja metsän salaisuudet) sekä Mauri Kunnas (Koiramäki -

kirjat). Vaikka satukirjallisuus on muuttunut vuosien varrella, samat teemat, kuten

luonto ja eläimet näkyvät edelleen vahvasti uusissakin saduissa. (Suojala 2001, 39, 41,

46, 49, 52.)

2.2 Sadut ja 4–6 -vuotiaat lapset

Yleisesti ajatellaan, että 4–8 -vuotiaat lapset ovat parhaassa satuiässä, vaikkakin lap-

sen kokemukseen saduista vaikuttavat myös yksilölliset ominaisuudet, elämäntilanne
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sekä kehitystaso. Alle neljävuotias ei useinkaan erota todellista ja kuvitteellista, jolloin

sadun ei olisi hyvä sisältää liian pelottavia asioita. Pieni lapsi saattaa kuvitella Hannu

ja Kerttu -satua kuunnellessaan, että sisarukset on todellisuudessa jätetty metsään ja

pelätä, että hänelle käy samoin. Noin 5–6 -vuotiaana lapsi oppii erottamaan mikä on

todellisuutta ja mikä ei. (Ylönen 2000, 7, 55.)

Mielikuvitusmaailma on leikki-ikäisellä lapsella vahvasti läsnä. Lapsi eläytyy voi-

makkaasti kokemaansa ja tästä syystä todellisuuden ja sadun raja voikin sekoittua.

Tämän ikäisillä on usein pelkoja, joita tulisi käsitellä turvallisesti aikuisen kanssa esi-

merkiksi juuri satujen välityksellä. (Alijoki 1998, 67.) Sadut käsittelevät usein erilaisia

pelkoja kuten yksin jäämisen ja hylätyksi tulemisen pelkoa, mutta niissä on aina on-

nellinen loppu, ongelmista toivutaan ja päästään eteenpäin. Sadut antavat toivoa sekä

rohkeutta ja voivat näin auttaa lasta vaikeiden tunteiden, ongelmien ja kriisien käsitte-

lyssä. (Jarasto & Sinervo 1997, 212–215.)

Usein noin kuusivuotiaana lapsi alkaa pohtia perimmäisiä asioita kuten syntymää ja

kuolemaa (Alijoki 1998, 69). Aikuinen voi tietoisesti käyttää satuja ja tarinoita apuna

lapsen mieltä askarruttavien asioiden läpikäymiseen. Esimerkiksi kuolemaa on käsitel-

ty saduissa paljon, mutta ikävästä ja surusta selvitään ja sitä kautta vahvistutaan. (Ja-

rasto ym. 1997, 213, 215.) Vaikeiden asioiden ymmärtäminen ja hyväksyminen voivat

olla lapselle helpompaa kirjan henkilön kertomana, kuin esimerkiksi omien vanhem-

pien. ”Joskus on pakko muuttaa: vanhasta pesästä uuteen, kaupungista toiseen, maasta

taivaaseen. Se on elämää niin kuin ikäväkin, mutta suru menee ennen pitkää ohi.”

(Ylönen 2000, 73–74. Tuula Korolaisen kirjasta Kissaenkeli muuttaa taivaaseen.)

Lapsen kielenhallinta vahvistuu 4–7 -ikävuoden aikana, jolloin ympäristön merkitys

kielen oppimiselle korostuu. Sadut ovat luonteva keino tukea kielen kehitystä lapselle

ominaisella tavalla. (Lampi 1988, 53.) Satujen lukeminen, kuvien katselu ja niistä

keskusteleminen kehittävät puheen ymmärtämistä, laajentavat sanavarastoa ja kehittä-

vät oman äidinkielen hallintaa kuten sanojen taivutusta ja lauserakenteita (Lyytinen &

Lyytinen 2003, 117; Koppinen, Lyytinen & Puttonen 1989, 104).

Oikean ja väärän ero alkaa lapselle hahmottua noin 3–4 -vuotiaana ja se onkin ensim-

mäinen asia, joka moraalista opitaan. Saduissa tuodaan monesti esiin yhteiskunnassa

yleisesti hyväksyttyjä arvoja ja normeja, joita lapsi voi oppia satujen välityksellä.
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Keskustelut ja satujen eettisten ratkaisujen pohtiminen yhdessä aikuisen kanssa autta-

vat lasta oman arvomaailman rakentamisessa. (Ylönen 2002, 23–24.)

Psykoanalyyttisen teorian mukaan lapsuuteen kuuluu kriisivaiheita, jotka voidaan ja-

kaa noin kolmevuotiaana alkavaan eroahdistukseen, esikouluiässä koettuun voimak-

kaaseen kiintymykseen vastakkaista sukupuolta olevaan vanhempaan sekä mustasuk-

kaisuuteen ja kateuteen sisarsuhteissa. Lapsuuden kriisivaiheissa on tärkeää keskustel-

la lapsen kanssa hänessä heränneistä tunteista ja ongelmaa selkiyttävän sadun lukemi-

nen voikin olla yksi keino tukea lasta. Ojasen (1980) mukaan esimerkiksi Hannu ja

Kerttu -satu sopii eroahdistukseen, Tuhkimo sisarkateuteen ja Lumikki oidipaalivai-

heeseen. (Ojanen 1980, 28, 35–38.)

Lapsuuden ajan kehitystehtäviä ja kriisejä kuvaa myös Erik H. Eriksonin psykososiaa-

linen kehitysteoria. Eriksonin mukaan ihmisen jokaiseen ikäkauteen kuuluu kehitys-

tehtävä eli kriisi, jonka onnistunut ratkaisu laajentaa ja muokkaa ihmisen käsitystä

itsestään ja maailmasta. Jos ratkaisu ei onnistu, persoonallisuuden kehitys jää kesken-

eräiseksi ja myöhempi kehitys voi vaarantua. Eriksonin teorian mukaan leikki-ikäisen

lapsen (3–6 -vuotta) keskeinen kehitystehtävä on samaistuminen, jolloin lapsi omak-

suu toimintaansa muiden ihmisten käyttäytymissääntöjä ja sopeutuu näin ympäristön-

sä odotuksiin. Sadut voivat toimia apuvälineenä oikeaksi katsottujen normien opetta-

misessa. (Himberg, Laakso, Peltola, Näätänen & Vidjeskog 2000, 21–22.)

Robert J. Havighurst on laajentanut Eriksonin teoriaa ja listaa leikki-ikäisen kehitys-

tehtäviksi minäkäsityksen, itsetunnon ja omantunnon kehittymisen sekä oman suku-

puoliroolin, ikätovereiden kanssa toimimisen ja työperiaatteen oppimisen. (Himberg

ym. 2000, 24–25.) Välivaara (1996a, 22) kirjoittaa, että saduilla on lapsen minää vah-

vistava vaikutus ja samaistumalla sadun henkilöhahmoihin lapsi voi käsitellä omia

tunneristiriitojaan. Sadut kehittävät myös mielikuvitusta, joka auttaa lasta kehityskrii-

sien sekä tunteiden käsittelemisessä. Psykoanalyyttisen teorian mukaan erityisesti

kansansadut kuvaavat ihmisen kasvuun liittyviä kriisejä, jolloin ne tukevat lapsen mi-

nän kehitystä. (Välivaara 1996a, 22; Välivaara 1996b, 144–145 .) Satuhetkellä koettu

vuorovaikutus, läheisyys ja kuulluksi tulemisen tunteet ovat myös tärkeitä lapsen

identiteetin kehittymiselle (Heinimaa 2001, 161). Mäkelä (2002, 57) toteaakin, että

”jokaisella lapsella on oikeus päästä satujen maailmaan keräämään valmiuksia eheää

elämää varten”.
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2.3 Satu – ravintoa tunne-elämälle

2.3.1 Satu ilahduttaa, rohkaisee ja lohduttaa

Satujen avulla voidaan kehittää monenlaisia asioita, mutta keskeisimpänä satujen ker-

tomisessa voidaan pitää tunne-elämään vaikuttamista (Ylönen 2000, 7). Heinälän ja

muiden (1996, 131–132) mukaan satu saattelee lasta varhaislapsuudesta kohti aikui-

suutta lempeästi ja suojelevasti, jotta lapsi olisi sisäisesti kypsä ja vahva kohtaamaan

elämän tuomat haasteet.

Sadun hahmot ja tapahtumat eroavat arkitodellisuudesta, mikä kiehtoo lasta. Sadun

tehtävänä onkin ilahduttaa ja irrottaa arjesta tarjoamalla yllätyksiä, ihmeitä, seikkailu-

ja ja jännitystä. Sadut kehittävät mielikuvitusta, jonka avulla lapsi voi käsitellä erilai-

sia tunteita, kuten pelkoa ja pettymystä, mutta myös toiveita ja haaveita. Sadut myös

auttavat lasta tiedostamaan, hyväksymään ja ilmaisemaan tunteitaan sekä antavat val-

miuksia kohdata elämässä eteen tulevia vaikeita asioita turvallisesti, iloa tuottavalla

tavalla. (Ylönen 2000, 27–29, 51.)

”Jos lapsena on saanut samaistua sankareihin, jotka voittavat vastuksen, on myöhem-

min helpompi nousta oman elämänsä sankariksi elämän koetellessa” (Jantunen 1997,

18). Sadut tarjoavat lapselle henkilöhahmoja ja toimintatapoja, joista voi löytyä yhtä-

läisyyksiä itseen ja omaan elämään. Vastoinkäymisistä selvinneen sankarin tunteeseen

samaistuminen tukee lapsen persoonallisuuden kasvua. (Välivaara 1996a, 22.) Sadus-

sa lapsi voi myös kohdata pelon tunteen satuhahmon kokemana ja oppia näin samais-

tumisen kautta hallitsemaan ja voittamaan omia pelkojaan (Niskanen 1997, 9).

Satuja käsittelevässä kirjallisuudessa nostetaankin usein pelon tunne keskeiseksi satu-

jen teemaksi. 1970-luvun alussa huomattiin, ettei siloteltu info-kirjallisuus poistanut

pelkoja lapsen elämästä. Vanhat kansansadut julmuuksineen alettiin nähdä uudella

tavalla, minkä jälkeen lastenkirjallisuus ei ole enää pyrkinyt silottelemaan kaikkia

pelottavia ja julmia asioita saduista. (Ojanen 1980, 23.) Bettelheimin mukaan lapset

saavat sensuroimattomien satujen välityksellä kosketuksen vaikeisiin ja osin vaiet-

tuihinkin asioihin, jotka kuitenkin ovat osa monien lasten elämää. Bettelheimin mie-

lestä pelottavat aiheet, kuten turvattomuus, puutteellinen vanhemmuus, mustasukkai-
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suus tai kuolema eivät jää ahdistamaan lasta, sillä ne kuvataan sadun maailmassa ta-

pahtuviksi, eivätkä siis ole suorassa yhteydessä lapsen arkimaailmaan. (Apo 2001,

24.)

Apo (2001) puolestaan on sitä mieltä, että vanhojen satujen pelottavuuteen ja julmuu-

teen pätevät samat pelisäännöt, kuin muuhunkin viihteeseen: kaikki ei sovi kaikille.

Yksilölliset erot, ikä ja elämäntilanne vaikuttavat siihen, miten lapsi satuun reagoi.

(Apo 2001, 25). Jos lapsi ei vielä osaa erottaa todellista ja kuvitteellista eikä ymmärrä,

ettei Hannua ja Kerttua oikeasti jätetä metsään eikä ketään työnnetä uuniin, kertomus

voi tuntua liian pelottavalta. Ylönen (2000) toteaa, että lapsi haluaa pelätä turvallisesti

ja etsiä rajojaan pelon suhteen. Johonkin satuun heittäytyminen saattaa jännittää ja

pelottaa, mutta on tärkeää, että pelko on lapselle mieleistä ja se hellittää, kun päästään

sadun loppuun. (Ylönen 2000, 29, 83.) Mielikuvituksellaan lapsi saa vapaasti luoda

saduista niin jännittäviä ja pelottavia, kuin itse uskaltaa, mikä ei ole mahdollista esi-

merkiksi televisiota katsellessa (Heinälä ym.1996, 133). ”Mielikuvitus on paikka,

missä voi kohdata pelot omilla ehdoillaan, ja selviytyä voittajana” (Ojanen 1980, 21–

24).

2.3.3 Satujen terapeuttisuus

Terapeuttisina pidettävät sadut rohkaisevat ja lohduttavat lasta, jolloin niiden avulla

pyritään käsittelemään ja vähentämään tunne-elämän ongelmia. Tavoitteena on saada

lapsen ajattelussa vähitellen muutos aikaan, niin että esimerkiksi suru lievittyy eivätkä

vastoinkäymiset tunnu enää ylitsepääsemättömiltä. Terapeuttinen satu on selkeästi

fiktiivinen, mikä auttaa ymmärtämään, ettei kysymys ole todellisesta maailmasta. On

tärkeää, että oikean ja väärän ero tulee selkeästi esille ja hyvä voittaa lopussa. Sadussa

tulisi myös olla hahmo, jonka lapsi voi tuntea läheiseksi tai johon hän voi samaistua.

Ehdoton edellytys terapeuttisessa sadussa on lopun tarjoama lohtu. (Ylönen 2000, 8,

62–65.)

Satujen terapeuttisuuden katsotaan olevan sidoksissa saduissa esiintyvien vertauskuvi-

en eli metaforien ymmärtämiseen. Noin 5–6 -vuotiaana lapset osaavat erottaa todelli-

suuden ja kuvitteellisen maailman toisistaan sekä ymmärtävät muitakin, kuin aistiha-

vaintoihin perustuvia metaforia. Metaforat ovat tehokkaimpia silloin, kun ne käsittele-

vät lapsen ongelmia, mutta poikkeavat niistä ulkoisesti. Sadun metaforat voivat muut-
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taa lapsen ajattelua myönteisesti silloin, kun lapsi oivaltaa sadun välittämän viestin ja

löytää siitä yhtymäkohdan omaan elämään. Tämä ei tapahdu tietoisella tasolla, vaan

intuitiivisesti, jolloin ei ole myöskään tarkoituksenmukaista selittää tai tulkita satua

lapselle. (Ylönen 2000, 63–64.)

Vaikeuksista selviytyminen ja niitä seuraavat onnistumiset edellyttävät saduissa op-

pimista. Ylösen (2000) mukaan Prinsessa Ruusunen ei ole terapeuttinen satu, koska

siinä ei kukaan opi mitään – ”Kuninkaantytär ei tee muuta kuin kokeilee kehräämistä,

minkä seurauksena on sadan vuoden uni. Kiehtova tarinahan se silti on.” (Ylönen

2000, 64.) Bettelheim (1992) sitä vastoin näkee Ruususen sadan vuoden unen ja esi-

merkiksi nuoren elämän välillä selkeän yhteyden ja uskoo, että sadusta voi sekä oppia,

että saada lohdutusta:

Sisäänpäin kääntyminen, mikä ulkonaisesti vaikuttaa passiivisuudelta
(tai siltä, että nuori ihminen nukkuu pois elämänsä), on tarpeen silloin,
kun yksilössä tapahtuu niin tärkeitä sisäisiä prosesseja, ettei hänellä ole
voimia ulospäin suuntautuvaan toimintaan. Sellaiset sadut, joissa Prin-
sessa Ruususen tapaan keskeisenä aiheena on tämä unen kausi, lohdut-
tavat nuorta ihmistä, joka vasta on kypsymässä: hän oppii sadusta, ettei
hänen tarvitse olla huolissaan passiivisena kautenaan, koska silloinkin
kehittyy eteenpäin.(Bettelheim 1992, 271–272.)

Terapeuttisissa saduissa on tärkeää, että lapsi oivaltaa sadun sanoman, vaikka jotkut

yksityiskohdat jäisivätkin ymmärtämättä. Satujen kautta lapsi huomaa, että vaikeuksia

on kuvitteellisillakin henkilöillä, mutta ne on mahdollista voittaa. Lapsi saattaa käydä

vaikeita kokemuksiaan läpi ja palata kerta toisensa jälkeen mieltä painaviin asioihin,

jolloin hän saattaa syytä tiedostamatta haluta, että hänelle luetaan jokin tietty satu yhä

uudelleen. Terapeuttiset sadut voivat käsitellä hyvin erilaisia asioita, kuten kuolemaa,

surua, hylkäämistä, kiusaamista, yksinäisyyttä tai ystävän löytämistä. ”Sitä, mikä satu

kullekin lapselle tiettynä hetkenä soveltuu, häntä koskettaa ja lohduttaa tai rohkaisee,

ei voida varmasti tietää, mutta annetaan hänelle mahdollisuuksia asioiden käsittelyyn

satujen välityksellä”. (Ylönen 2000, 65–68.)
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2.4 Sadut oppimisen välineenä

Huolestunut äiti oli kerran kääntynyt Albert Einsteinin puoleen saadak-
seen hyviä neuvoja, miten hänen poikansa voisi edistyä matemaattisissa
tehtävissä:

- Mitä minun pitäisi lukea pojalleni, jotta hänestä tulisi matemaa-
tikko ja tiedemies?

- Satuja, vastasi Einstein.
- Entä sitten? kysyi äiti.
- Lisää satuja, oli Einsteinin vastaus.
- Mutta, entä mitä sen jälkeen? uteli äiti.
- Vielä enemmän satuja, kuului vastaus.
(Helenius, Jäälinoja & Sormunen 2000, 30.)

Ensimmäisten lastenkirjojen tarkoituksena oli vain opettaa, eivätkä hauskuus ja jänni-

tys kuuluneet niihin. Nykyään opettavaiset asiat, kuten hyvät tavat, ystävyys ja tasa-

arvo piilotetaan sadunomaisen tarinan ja värikkäitten kuvien sisään. (Heinimaa 1996,

144.) Kirjat opettavat lasta tekemään havaintoja, herättävät kiinnostusta erilaisia asioi-

ta kohtaan sekä kehittävät kykyä ymmärtää kuvia. Sadut myös laajentavat sanavaras-

toa, opettavat kielen rakenteiden hallintaa sekä kehittävät mielikuvitusta ja eläytymis-

kykyä. (Lampi 1988, 49.)

Sadut edistävät lapsen kognitiivisia valmiuksia aktivoiden ajattelua ja muistia. Myös

oppimisvalmiudet kehittyvät, sillä monipuolisesti toteutetussa satutyöskentelyssä kes-

kittymiskyky, vuoron odottaminen ja esiintymistaidot saavat harjoitusta. Satu opettaa

lapselle lisäksi syyn ja seurauksen johdonmukaisuutta, pitkäjänteisyyttä sekä myötä-

tuntoa. Satujen avulla lapsi oppii myös sosiaalisuutta ja etenkin ryhmässä koetut satu-

hetket kehittävät vuorovaikutustaitoja. (Välivaara 1996a, 22; Välivaara 1996b, 145;

Lampi 1988, 29; Mäkelä 2002, 10,15.)

Lapsen kielenkehitykseen vaikuttaa erityisesti se, minkälaista puhetta lapsi on kuullut

ja miten paljon hänen kanssaan on keskusteltu. Näiden lisäksi kielen kehitykseen vai-

kuttaa se, kuinka paljon lapsen kanssa on luettu ja minkälaisia kirjoja hänen saatavil-

laan on ollut. Kirjojen avulla lapsi tottuu kuuntelemaan kieltä ja sen kaikkia sanoja,

sellaisiakin joiden merkitystä hän ei vielä ehkä täysin ymmärrä. (Lampi 1988, 50–51.)

Heinimaa (2001, 161) korostaakin, että lapsen kielen kehityksen kannalta on tärkeää

saada pienestä pitäen keskustelun, tarinoinnin ja yhdessä lukemisen kokemuksia.
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Sadut voivat laajentaa, rikastuttaa ja syventää lapsen maailmankuvaa (Ojanen 1980,

43). Satujen avulla voidaan esimerkiksi välittää tietoa aikaisemmista ajoista sukupol-

velta toiselle. Sadut opettavat myös arkisia asioita ja välittävät tietoa esimerkiksi

luonnosta, houkuttelevat matematiikan opetteluun ja innostavat lukemaan oppimiseen.

(Ylönen 2000, 27, 121.) Välivaara (1996b, 146) muistuttaa, että sadut sisältävät myös

paljon kulttuurillisia aineksia, jolloin niiden avulla voidaan tutustua toisiin kulttuurei-

hin ja tapoihin.

Lapsi oppii erottamaan oikean ja väärän arjen tilanteissa, sosiaalisessa vuorovaikutuk-

sessa. Arvoja ja normeja voidaan opetella satujen avulla, kunhan ne liittyvät konkreet-

tisesti lapsen omaan elämään. Sadut välittävät syntyaikansa yhteiskunnan arvoja, jol-

loin esimerkiksi vanhoissa kansansaduissa tottelevaisuus ja nöyryys näkyivät selkeäs-

ti, kun taas nykyajan saduissa niistä ei juuri puhuta. Saduissa näkyy kuitenkin edelleen

hyvän ja pahan taistelu – hyvistä teoista palkitaan ja pahuudesta rangaistaan. ”Lapsi

huomaa, että toisia loukkaavilla sanoilla ja teoilla on ikäviä seurauksia. Samoin hän

näkee, että niin auttavaisuus kuin rohkeuskin ovat hyödyksi ja tuottavat iloa.” (Ylönen

2005, 10–12.)

2.5 Sadut päivähoidossa

2.5.1 Sadut osana lapsen arkea

”Kirjojen ja satujen tulisi sisältyä lapsen jokapäiväiseen elämään yhtä olennaisena

osana kuin uni, ravinto, ulkoilu ja yhdessäolo muiden ihmisten kanssa” (Lampi 1988,

49.)

Lapsella tulisi olla mahdollisuus viettää aikaa satujen parissa päivittäin ja aikuisen

ohjaus ja kannustus lapsen kirjallisuuden itsenäiseen käyttöön on tärkeää. Lapsi viet-

tää päiväkodissa usein virkeimmän valveillaoloaikansa, jolloin on tärkeää, että lapsi

pääsee tutustumaan satujen maailmaan hoitopäivänsä aikana. Päiväkodissa toteutettu-

jen säännöllisten lukuhetkien lisäksi lapsella tulee olla mahdollisuus tutustua kirjoihin

myös itsenäisesti ja halutessaan keskustella niistä aikuisen kanssa. Lasten kiinnostus

ja oma-aloitteisuus kirjallisuutta kohtaan lisääntyy, kun kirjoja on lapsen saatavilla

joka päivä. Tällöin myös lapset esittävät aikuiselle herkemmin lukupyyntöjä. Pien-
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ryhmässä toteutetut lukuhetket ja niissä heränneet keskustelut antavat aikuiselle arvo-

kasta tietoa lapsista ja heidän kiinnostuksensa kohteista, joita voidaan hyödyntää esi-

merkiksi toiminnan suunnittelussa. (Lampi 1988, 63, 49, 54.)

Satujen tärkeyttä varhaislapsuudessa määrittelevät erilaiset varhaiskasvatusta ohjaavat

valtakunnalliset asiakirjat. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2003) ottaa sadut

huomioon seuraavasti:

Leikillä ja saduilla on varhaislapsuudessa erityinen merkitys lapsen kie-
len kehitykselle ja maailmankuvan syntymiselle (Varhaiskasvatussuunni-
telman perusteet 2003, 17).

Kirjallisuuden eri lajit kuuluvat alusta lähtien pienten lasten maailmaan.
Ne tutustuttavat lasta monipuolisesti ympäröivään maailmaan, kielen
rikkauksiin ja harjoittavat kuuntelutaitoja. (Varhaiskasvatussuunnitel-
man perusteet 2003, 17.)

Esiopetusta ohjaava asiakirja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2000) tuo

esille satujen sekä muun lastenkirjallisuuden merkityksen yhtenä keskeisenä sisältö-

alueenaan liittyen kielen ja vuorovaikutuksen tukemiseen:

Lapselle luetaan ja kerrotaan satuja, kertomuksia, kertovia tietotekstejä,
runoja, loruja ym. niin, että hän saa tilaisuuden nauttia kuulemastaan.
Lapsi eläytyy kuulemaansa, hän saa aineksia ajatteluunsa ja hänen ky-
kynsä ymmärtää omaa ja toisten elämää vahvistuu. Hän alkaa ymmärtää
lukemisen merkitystä. Hän kiinnostuu kysymään ja tekemään päätelmiä
sekä arvioimaan kuulemaansa. (Esiopetuksen opetussuunnitelman pe-
rusteet 2000, 11.)

Myös YK:n yleissopimuksessa lasten oikeuksista (1989) huomioidaan lastenkirjalli-

suuden tärkeys kehottamalla sopimuksen allekirjoittaneita valtioita lastenkirjojen tuot-

tamiseen ja levittämiseen (Lapsen oikeuksien sopimus, 1989, artikla 17).

Päiväkotien tulisi huomioida kirjallisuuden käyttö suunnitellessaan tila- ja sisustusrat-

kaisuja. Lasten omissa tiloissa, näkyvällä paikalla sijaitseva kirjojen lukutila houkutte-

lee lapsia kirjallisuuden pariin. Päiväkodin kirjavalikoiman tulisi olla monipuolinen ja

sitä olisi syytä vaihdella aina aika ajoin, jotta mielenkiinto ja uteliaisuus kirjallisuutta

kohtaan säilyisivät. (Lampi 1988, 55, 57.) Kirjavalikoiman sisällön harkinnan lisäksi

kirjojen esillepanoon tulisi kiinnittää huomiota (Luoto & Luoto 2002, 185).
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Kirjallisuuden käytön lisääminen ja syventäminen päiväkodissa eivät vaadi erityisen

suuria järjestelyjä ja esimerkiksi erilaisten lukuvuoteen sisältyvien teemojen käsittelyä

on helppo monipuolistaa kirjallisuutta käyttäen. Päiväkodin rooli kirjallisuuden käy-

tössä korostuu erityisesti silloin, jos lapselle ei lueta kotona (Lampi 1988, 49, 54.)

Tutkimusten mukaan päiväkoti ei kuitenkaan voi korvata kodin roolia kirjallisuuden

käytön suhteen, minkä vuoksi päiväkodin tuki ja kannustus vanhemmille on tärkeää.

(Heinimaa 2001, 161).

2.5.2 Satutuokion pitäminen

Satu lapsiryhmässä

Usein lapset tutustuvat satuihin kodin satuhetkien ja itsenäisen kirjojen tutkimisen

lisäksi aikuisten ohjaamissa ryhmissä. Isossa ryhmässä koetussa satuhetkessä aikuisen

ja lapsen välinen läheisyys ja vuorovaikutus ovat usein kuitenkin vähäisempää, kuin

esimerkiksi kotona tapahtuvilla hetkillä, eikä lasten yksilöllisyyttä voida ottaa huomi-

oon samalla tavalla. Ryhmässä lapsella ei myöskään usein ole samanlaisia mahdolli-

suuksia tuoda sadun herättämiä ajatuksia ja tuntemuksia esiin, kuin kahdenkeskisissä

satuhetkissä. (Ylönen 2000, 92–93.)

Ylönen käsittelee satuja osana päiväkodin toimintaa tutkimuksessaan Taikahattu ja

hopeakengät: sadun maailmaa (1998). Tutkimukseen osallistuvassa päiväkodissa to-

teutettiin yhden lukuvuoden kestävä satuprojekti, jonka kokemuksia ja havaintoja

Ylönen kuvailee tutkimuksessaan. Ylösen (1998) mukaan kahdenkeskiset satuhetket

päiväkodissa ovat harvinaisia ja satutuokioihin osallistuu tavallisesti koko ryhmä.

Ylönen (1998) kirjoittaa, ettei päiväkodissa ole mahdollisuutta poistaa satuhetkeä häi-

ritseviä tekijöitä samalla tavalla kuin esimerkiksi kotiympäristöstä. Suuressa ryhmässä

toteutetussa satuhetkessä lasten mielipiteiden kuuleminen on vaikeaa eivätkä kaikki

lapset välttämättä saa puheenvuoroa. (Ylönen 1998, 50, 64, 156.)

Ylönen (2000) löytää kuitenkin satuhetkien toteuttamisesta lapsiryhmässä hyviäkin

puolia – ryhmässä satu koetaan yhdessä ja satua on mahdollista tuoda esiin eri tavoin.

Joskus satuun osallistumiseen tarvitaan useampi kuin yksi lapsi, esimerkkinä tästä

ovat sadun mukaisesti tehty nukketeatteriesitys tai näytelmä. (Ylönen 2000, 93.)

Lammen (1988, 63) mukaan ryhmissä toteutetuissa satuhetkissä lapset saavat yhteisiä
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elämyksiä, voivat vaihtaa ajatuksia sadusta sekä tottuvat ottamaan huomioon muut

kuulijat.

Mäkelä (2002, 22) muistuttaa, ettei satutuokiota kannata pitää liian isolle ryhmälle,

jotta lasten yksilölliset ominaisuudet voitaisiin ottaa huomioon ja ryhmän kasassa pi-

täminen olisi helpompaa. Jos ryhmä on pieni ja ohjaaja tuntee lapset hyvin, voidaan

valita satuja, jotka käsittelevät vaikeitakin asioita, kuten hylätyksi tulemista ja kiu-

saamista. Tällaiset aiheet saattavat ahdistaa lasta, jolloin on tärkeää, että turvallisessa

ryhmässä voidaan pohtia sadun herättämiä tunteita. (Ylönen 2000, 93.)

Satuhetket ja niiden kirjavalinnat

Satujenlukuhetkiä tulisi järjestää päiväkodissa säännöllisesti (Lampi 1988, 61). On

tärkeää tiedostaa, ettei sadun keskeinen tarkoitus ole tiedon jakaminen vaan yhteisten

elämysten kokeminen, jolloin lukuhetki muodostuu kertojan ja kuulijan väliseksi elä-

väksi vuorovaikutustilanteeksi. On tärkeää, että lapsi uskaltaa jakaa sadun herättämät

tunteet toisen kanssa ilman pelkoa tuomitsemisesta tai moralisoimisesta. Sadun luku-

hetki on luovaa vuorovaikutusta silloin, kun myös aikuinen tuo vapaasti esille sadun

herättämiä ajatuksia – ”ei opettaen vaan tuntien”. (Ojanen 1980, 40–41.)

Lukuhetken houkuttelevuutta ja mukavuutta voidaan lisätä erilaisin ulkoisin järjeste-

lyin. Tilan valitseminen on tärkeää ja hyväksi havaittuja ovat kuuntelemiseen tarkoite-

tut rauhalliset satunurkkaukset, joissa lapset voivat istua lähellä lukijaa. Viihtyisä ym-

päristö sekä mukava kuunteluasento auttavat lasta rentoutumaan ja keskittymään sa-

tuun. Satujenlukutilassa tulisi olla mahdollisimman vähän häiriötekijöitä, mikä auttaa

lasta rauhoittumaan sadun äärelle. (Lampi 1988, 61; Heinonen 2001, 201–202.)

Satua valittaessa aikuisen tulee ottaa huomioon kuulijoiden ikä sekä vastaanottokyky,

jotka vaikuttavat siihen, miten lapsi hahmottaa kirjan kuvia ja ymmärtää kieltä, mitkä

asiat lasta kiinnostavat ja miten lapsi voi eläytyä kirjan tapahtumiin (Lampi 1988, 50).

Pelottavat ja ahdistavat aiheet saduissa voivat aiheuttaa pahaa mieltä silloin, kun lapsi

pitää sadun mielikuvituksellisia asioita totena (Ylönen 2000, 32, 55). Valittaessa satua

lapsiryhmän käyttöön aikuisen olisi hyvä pohtia etukäteen sadun sanomaa sekä sen

välittämiä arvoja ja asenteita. Myös kirjan kuvitusta sekä kieltä tulisi tarkastella kriitti-

sesti. (Välivaara 1996a, 35.)
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Satutuokion elävöittäminen ja apuvälineet

Satutuokioita voi halutessaan elävöittää erilaisilla leikeillä, rekvisiitoilla ja rituaaleilla.

Satutuokion voi esimerkiksi aloittaa joka kerta samalla tavalla, mihin tarkoitukseen

sopii vaikkapa lorupussi tai laatikko, josta löytyy tuokion mahdollinen materiaali.

(Louhikari & Alin 2002, 66.) Myös Mäkelä (2002) suosittelee satutuokion aloittamista

rituaalilla, joka auttaa lapsia hiljentymään ja odottamaan sadun alkamista. Alkurituaa-

lina voi toimia esimerkiksi satuhattu, satuviitta, kynttilän sytytys tai soittorasia. (Mä-

kelä 2002, 39–40.)

Yksinkertaisia satuhetken elävöittämiskeinoja ovat myös tietyn sadun kohdan toisto,

johon myös lapset voivat osallistua, tehosteäänet, liikunta, erilaisten tekstissä mainit-

tujen esineiden näyttäminen, sekä tarinan pohjalta tehty nukketeatteriesitys (Lampi

1980, 71, 73, 75–76). Musiikin käyttö on myös hyvä tehokeino ja sen avulla voidaan

esimerkiksi dramatisoida satua. Laululeikeillä puolestaan voidaan karistaa ylimääräi-

set ja kuuntelua häiritsevät energiat pois. Erilaisten soittimien soittaminen toimii myös

hyvinä satutuokion aloitusrituaaleina. (Mäkelä 2002, 52–53.)

Heleniuksen ja muiden (2000) mukaan käsinukke on aikuiselle hyvä apulainen ja se

tuo yhdessäoloon mukavan tunnelman. Nuken käyttö lisää lasten keskittymistä ja

tarkkaavaisuutta ja se voi toimia myös hyvänä apuna kommunikoimisessa – lasten on

usein helppo puhua nukelle ja vastailla sen esittämiin kysymyksiin. Kyselevä, utelias

ja hassun tietämätön käsinukke yllyttää lapsia kuvitteluun ja luovuuteen omalla per-

soonallaan. Lapset reagoivat usein käsinukkeen kuin elävään olentoon, vaikka tietäisi-

vätkin, ettei nukke ole oikeasti elävä. Aikuisen tehtävä on herättää nukke eloon oman

eläytymisensä avulla. Kun muistaa pitää oman katseensa kohdistettuna nukkeen,

kuunnella ja puhua nuken ominaisuudessa, unohtuu oma persoona taka-alalle. Nuken

ei kuitenkaan ole tarkoitus korvata ohjaajaa tai ottaa koko tilannetta haltuunsa. (Hele-

nius ym. 2000, 38–39.)

.

Ohjaajana toimiminen

”Opettajan tehtävänä on luoda kirjallisuuden kokemiselle, elämykselle ja oppimiselle

otollinen ympäristö, sellainen kasvualusta, jossa lapsi voi laajentaa, rikastuttaa, jäsen-

tää ja muotoilla sekä uusia että aikaisempia kokemuksia” (Heinonen 2001, 201).



20

Tärkein edellytys onnistuneelle satuhetkelle on lukijan ja lasten vuorovaikutus, jolloin

lapset voivat tuoda omia ajatuksiaan ja kysymyksiään esille (Heinonen 2001, 201–

202). Satutuokion onnistumisen kannalta on tärkeää, että lapset tuntevat itsensä terve-

tulleiksi, jonka voi varmistaa tervehtimällä lapsia yksitellen. Hyvän ilmapiirin luomi-

nen ja kiireettömyys saavat lapset tuntemaan olonsa mukavaksi ja turvalliseksi. (Lou-

hikari & Alin 2002, 66, 68).

Ohjaajan tulisi kiinnittää huomiota omaan esiintymiseensä, kuten katsekontaktiin ja

satuun eläytymiseen. Oma puhetapa ja -tempo tulisivat myös huomioida, sillä on tär-

keää ilmaista itseään selkeästi ja kuuluvasti. (Lauhikari & Alin 2002, 66, 68.) Rauhal-

linen puhetempo varmistaa, että lapset pysyvät sadun tapahtumissa mukana ja ehtivät

muodostaa omia mielikuviaan sadusta. Lukija voi elävöittää satua äänensävyillään,

ilmeillään sekä eleillään.(Mäkelä 2002, 21.) Louhikarin ja Alinin (2002, 68) mukaan

kaikista tärkeintä on kuitenkin toimia oman persoonansa mukaisesti, sillä epäaitous

välittyy helposti kuuntelijoille.

Lasten erilaisuus on tärkeä huomioida satutuokiota pitäessä. Osa lapsista saattaa istua

rauhassa ja kuunnella, jotkut katselevat mielellään kirjan kuvia ja hahmottavat satua

siten ja osa taas puolestaan tarvitsee välillä toimintaa, kuten liikkumista ja tunnuste-

lemista. Mukana voi myös olla lapsia, joilla on keskittymisvaikeuksia ja jotka saatta-

vat vaatia rauhoittuakseen aikuisen vierellä oloa tai sylissä pitoa. Tuokioilla on lähes

aina mukana myös ujoja ja arkoja lapsia, jotka eivät välttämättä halua osallistua toi-

mintaan yhtä aktiivisesti kuin ryhmän muut lapset. Ohjaajan on siis tärkeä suunnitella

toiminta sellaiseksi, joka ottaa huomioon lasten yksilölliset ominaisuudet ja tarjoaa

jokaiselle jotakin. (Mäkelä 2002, 22–23.)

Satujen lukemisen lisäksi aikuisen olisi hyvä pyrkiä kertomaan tarinoita omin sanoin,

mikä auttaa ylläpitämään vanhaa kertomaperinnettä (Lampi 1988, 68). Luumin (2002)

mukaan kertominen voidaan määritellä mielikuvien siirtämiseksi kertojalta kuulijalle,

toisin sanoen kerronta on tapahtumien näyttämistä kuulijoille mielikuvina. Kertojan

tulee ensiksi luoda mielessään kertomukseensa kuvat ja kertomistilanteessa palauttaa

ne mieleensä, jotta saisi tarinaansa tarvittavat sanat. (Luumi 2002, 80, 87–88.) Kun

lapselle kerrotaan suullisesti satuja, hän oppii kuvittamaan kertomukset mielessään,

mikä on vaikeampaa, jos lapsi seuraa kuvin esitettyä satua. Kerronnan avulla välitetty

satu on lapselle turvallinen vaihtoehto, sillä tällöin lapsi voi itse säädellä mielikuvien-
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sa pelottavuuden, kun taas satujen valmiilta kuvilta on vaikeampi suojautua. (Apo

2001, 26.)

Kertomistilanteessa kertojan kasvojen ilmeet ja käsien eleet merkitsevät paljon. Erilai-

set tunteet kertojan kasvoilla vahvistavat sanojen herättämää tunnetta ja kuvaileva

kehonkieli havainnollistaa kerrontaa. Kertoja kuvaa äänensävyillään sadun tunnelmaa

sekä antaa sadun henkilöille heidän oman äänensä. Kertomisessa ei saa kiirehtiä, jotta

kuulija ehtii luoda omia mielikuvia tarinoista. Kertojan on myös uskallettava heittäy-

tyä ja innostua sadun vietäväksi. (Helenius ym. 2000, 34–36.)

3 SADUTUS – JOKAISELLA ON JOTAIN KERROTTA-
VAA

3.1 Tienviittoja sadutus-menetelmään

3.1.1 Mitä sadutus on?

Sadutus on narratiivinen, kuuntelua ja osallisuutta korostava menetelmä, jota voi käyt-

tää käytännön työn lisäksi kehittämisessä ja tutkimuksessa (Sadutus 2007). Sadutus

alkaa siitä, että sadutettavalle sanotaan: ”Kerro satu, sellainen kuin itse haluat. Kirjaan

sen juuri niin, kuin sen minulle kerrot. Lopuksi luen tarinasi, ja voit muuttaa tai korja-

ta sitä, mikäli haluat.” Lapsia voi saduttaa kahden kesken, ryhmänä tai yksitellen mui-

den lasten läsnä ollessa. Saduttaminen ei vaadi paljoa välineitä ja sitä voi toteuttaa

missä ja milloin vain. Sadutuksessa on tärkeää antaa lapselle puheenvuoro, jolloin

aikuinen ei anna kertomukselle aihetta tai esitä lisäkysymyksiä. On tärkeää, että sadut-

taja osoittaa arvostavansa kertojaa ja on aidosti kiinnostunut siitä, mitä hänellä on sa-

nottavanaan. (Karlsson 2003, 44–45, 69, 119.)

Saduttaja kirjaa lapsen kertoman sadun sana sanalta ylös, eikä korjaa kertojan tekemiä

”virheitä”, mikä välittyy lapselle tunteena, että häntä arvostetaan juuri sellaisena kuin

hän on. Kun satu kirjataan avoimesti ylös, lapsi pääsee seuraamaan, miten puhuttu
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kieli muuttuu kirjoitetuksi kieleksi ja päinvastoin. Lopuksi saduttaja lukee sadun ää-

neen ja kertoja saa päättää haluaako muuttaa sitä jollain tapaa. Lapsi saa myös päättää

kenelle sadun saa lukea ja usein lapset haluavatkin, että satu luetaan ääneen muille

ihmisille. Sadun jakaminen muiden kanssa luo yhteisyyttä ja sadun tekijä voi kokea

ylpeyttä kertomuksestaan. (Karlsson 2003, 50–55.)

Karlsson (2003) korostaa, että sadutustilanteen ideana on antaa lapsen itse päättää,

minkälaisen sadun hän haluaa kertoa. On tärkeää, että lasta kehotetaan kertomaan sa-

tu, ei siis kysytä mitään – kysyjä päättää, mistä tulee kertoa, kehotus sen sijaan on

pyyntö, joka siirtää vastuun tekemisestä lapselle. Näin lapsi huomaa, että hänen aja-

tuksensa ovat arvokkaita ja aikuinen todella haluaa tutustua lapsen ajatusmaailmaan.

(Karlsson 2003, 45.)

Sadun kertomista voi toteuttaa myös jostakin tietystä aiheesta eli aihesadutuksena,

mutta Karlssonin (2003) mukaan siihen olisi syytä ryhtyä vasta säännöllisesti toteute-

tun perussadutuksen, eli ilman aihetta toteutetun sadutuksen jälkeen. Tällöin lapselle

on muodostunut kuva siitä, että hänen itse valitsemistaan aiheista kertomansa sadut

ovat mielenkiintoisia ja tärkeitä. Aihesadutuksen voi aloittaa vaikkapa kysymällä lap-

selta liittyykö hänen tekemäänsä maalaukseen tai muuhun tekeillä olevaan työhön

jokin satu. Jos lapsi haluaa kertoa työstään sadun, kirjataan se sana sanalta ylös.

(Karlsson 2003, 47, 127.)

Sadutusta voidaan toteuttaa myös satukirjeenvaihdon muodossa, jolloin esimerkiksi

päiväkodit voivat vaihtaa lasten kertomia satuja keskenään. Tutkimusten mukaan sa-

tukirjeenvaihto tuo uusia ulottuvuuksia sadutukseen – se mahdollistaa lasten keskinäi-

sen ajatusten vaihdon ja innostaa lapsia omien satujen tekemiseen. Satukirjeenvaihtoa

voi harrastaa päiväkotien lisäksi esimerkiksi koulujen ja kerhojen välillä. Myös lapset

eri maiden välillä ovat vaihtaneet satujaan, mikä on tuonut erilaisia kulttuureja lä-

hemmäksi toisiaan. (Karlsson 2003, 74, 76.)

3.1.2 Sadutus-menetelmän kehitysvaiheet

Sadutus-menetelmän kehittelyyn ovat olennaisesti vaikuttaneet lapset ja heidän van-

hempansa, eri alojen ammattilaiset sekä useat tutkimukset (Karlsson 2003, 100). Sa-

dutus-menetelmän kehittämisen aloitti koulupsykologi ja valtiotieteiden tohtori Moni-
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ka Riihelä Suomessa 1970-luvun lopussa huomattuaan, etteivät lasten ajatukset pääs-

seet esille perinteisin psykologisin menetelmin. 1980-luvun alussa Riihelä kehitti

haastattelumenetelmän lasten aikakortit, jossa lasten kerronnan avulla päästiin seu-

raamaan sitä, miten lapsi itse ajattelee. Menetelmän avulla haluttiin osoittaa, että las-

ten omat ajatukset ovat mielenkiintoisia ja täten siirtyä aikuiskeskeisestä haastattelusta

lapsen näkökulman huomioimiseen. (Karlsson 2001, 90–91.)

Ensimmäinen sadutukseen vaikuttanut tutkimus oli Liisa Karlssonin vuosina 1988–89

tekemä ryhmäoppimistutkimus, jossa keskityttiin lasten pienryhmätyöskentelyyn ja

muun muassa siinä tapahtuvaan lasten keskinäiseen ajatusten vaihtoon sekä tarinan

kerrontaan (Karlsson 2003,105). 1990-luvulle siirtyessä lasten kertomusten kirjaamis-

ta kokeiltiin jo useissa koulutuksissa sekä kehittämishankkeissa ja sadutuksen teoreet-

tiset lähtökohdat alkoivat hahmottua (Karlsson 2001, 91). Vuosina 1995–1997 toteu-

tettiin Monika Riihelän ja Liisa Karlssonin johtama Stakesin Satukeikka-hanke, jossa

menetelmä nimettiin sadutukseksi. Hankkeen myötä sadutuksesta tuli laajemmin so-

vellettu ja käytetty menetelmä, joka oli näin kehittynyt alun terapiapainotteisuudesta

lasten kulttuurin näkyväksi tekemiseen, jossa yhteisöllisyyden, osallisuuden, leikin ja

ilon merkitykset ovat nousseet esiin. (Karlsson 2003, 100.)

Satukeikka-projekti syntyi Stakesin Lapset ja laatu -ryhmän koordinoimassa valtakun-

nallisessa lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten Kuperkeikkakyyti-verkostossa.

Verkoston tavoitteena on yhteistyössä lasten, heidän vanhempiensa ja ammattilaisten

kanssa etsiä erilaisia tapoja uudistaa työtä niin, että lapset näkyisivät ja kuuluisivat

toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Satukeikka-projektin tavoitteena oli lasten

ajatusten ja kulttuurin esille nostaminen, oman verkoston luominen sekä lasten kanssa

tehtävän työn kehittäminen. Lasten lisäksi myös ammattilaiset nähtiin oppijina.

(Karlsson 2001, 95.)

Satukeikka-projektissa lasten ajatusten kuuleminen ja näkyminen mahdollistettiin hei-

dän omien kertomustensa kirjaamisen ja lasten välille luodun satukirjeenvaihdon avul-

la. Satukeikka-projektissa oli mukana kaikista Pohjoismaista lapsia kahdeksan kuu-

kauden ikäisistä 15 -vuotiaisiin ja heidän kertomuksiaan kirjattiin ja arkistoitiin pro-

jektin aikana lähes 5000 kappaletta. Projektin kautta lapset tulivat kuulluiksi niin

omissa yksiköissään kuin muillakin yhteiskunnan areenoilla ja se edisti myös siihen

osallistuneiden ammattilaisten ajattelun muuttumista, uuden oppimista sekä työn ke-
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hittämistä. (Karlsson 2001, 86, 93, 95.) Karlssonin aiheesta tekemät tutkimukset Sa-

duttamalla lasten kulttuuriin (1999) sekä Lapsille puheenvuoro (2000) tuovat esille

Satukeikka-projektin tuloksia laajemmin (Karlsson 2003, 106).

Vuonna 1999 perustettiin Stakesin koordinoima Lapset kertovat -tutkija- ja kehittäjä-

ryhmä, jossa on edelleen mukana monen alan tutkijoita, työntekijöitä sekä opiskelijoi-

ta. Hankkeessa tutkitaan lasten tuottamaa kulttuuria osallisuuteen, yhteisöllisyyteen

sekä lasten ja aikuisten yhteistoimintaan keskittyen. Ryhmä etsii myös tutkimusmene-

telmiä ja toimintamuotoja, joiden avulla lasten ääni saataisiin kuuluvaksi. (Karlsson

2003, 107.) Lapset kertovat ja toimivat ry:n kehittäjä- ja tutkijaverkoston Internet-

sivusto löytyy osoitteesta: Http://www.edu.helsinki.fi/lapsetkertovat/.

3.2 Lapset sadun kertojina

Kuvaus 4–6 -vuotiaan lapsen kielen kehityksestä

Lapsen kieli kehittyy vuorovaikutuksessa aikuisten sekä toisten lasten kanssa. Lapsi

nähdään aktiivisena oppijana, joka opettelee kieltä ympäristöään havainnoimalla – hän

työstää kuulemaansa puhetta ja vertailee uusia kieleen liittyviä sääntöjä jo hallitse-

miinsa. Kielen kehityksen kannalta tärkein ikävaihe on 1,5 – 4,5 vuotta, jolloin lapsen

puheen oppiminen on nopeinta. Tällöin lapsen sanavarasto kasvaa kovaa vauhtia ja

hän omaksuu sanojen taivutukseen ja lauseiden muodostukseen vaadittavia sääntöjä.

(Yliherva 2002, 49; Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Pulkkinen & Ruoppila 2006,

35, 37.)

Erityisesti 2–6 -vuoden iässä lapsen sanaston karttuminen on nopeinta ja tutkimusten

mukaan lapsi oppiikin tuolloin noin 10 uutta sanaa päivittäin. Kuusivuotiaana lapsen

sanavarastoon kuuluu jo yli 10 000 sanaa ja lapsen puheessa esiintyy sanoja kaikista

sanaluokista. Lauseiden muodostus alkaa kahden ikävuoden tienoilla ja esikouluikään

tullessaan lapset ovat jo omaksuneet kieleensä kaikki suomen kielen peruslausetyypit

sivulauseineen. Lapsi alkaa taivuttaa sanoja hallitessaan riittävän perussanaston sekä

alkeellisen lauseen muodostuksen ja nopeinta taivutusmuotojen oppiminen on 2–4 -

vuoden iässä. Noin viiden vuoden iässä lapsella on hallussaan sanojen taivutuksiin ja

lauseiden muodostamiseen tarvittavat perussäännöt, vaikka oppimista tapahtuu vielä

kouluiässäkin. Yleisesti voidaan todeta, että 4–6 -vuotiaan lapsen kieli on jo hyvin

http://www.edu.helsinki.fi/lapsetkertovat/.
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pitkälle samanlaista kuin aikuisten käyttämä arkipuhe. (Koppinen ym. 1989, 46, 48,

56; Lyytinen & Lyytinen 2003, 96; Nurmi ym. 2006, 44–45.)

Narratiiviset tarinankerrontataidot

Kirjoitustaidon yleistymisen myötä kirjoitettu kieli on saanut arvostetumman aseman

kuin puhuttu kieli, vaikka kirjoitettu onkin aina seuraus kertomisesta. Kertomista eli

narratiivisuutta on kuitenkin korostettu viime aikoina, ja kertomus onkin vähitellen

mielletty hyväksi menetelmäksi saada tietoa ihmisten ajatuksista ja tunteista. Sadutus-

menetelmä on väline, joka ottaa huomioon sekä puhutun että kirjoitetun kielen eikä

kerronta jää näin taka-alalle. (Karlsson 2003, 112–114.)

Lasten tarinankerrontataidot tulevat esiin jo toisella ikävuodella, jolloin lapsi kertoo

yksittäisiä asioita kokemistaan tapahtumista. 2–3 -vuotiaina lapset alkavat tarinoida

oma-aloitteisesti ja pikku hiljaa tarinat pitenevät ja muuttuvat yksityiskohtaisemmiksi.

3,5 -vuotiaat yhdistävät tarinoissaan noin kaksi tapahtumaa, kun taas neljävuotiailla

tapahtumia on jo useampia, joskin he saattavat jättää kertomatta ymmärtämisen kan-

nalta tärkeitä asioita. Viisivuotias pystyy jo kertomaan ajallisesti oikein etenevän ly-

hyen tarinan. (Nurmi ym. 2006, 44–46.) Kuusivuotias osaa kertoa ja toistaa tarinan

yksityiskohdat sekä selostaa, missä järjestyksessä tapahtumat etenevät (Lyytinen &

Lyytinen 2003, 104).

Lasten tarinat kertovat todellisista tai kuvitelluista muistikuvista, joita lapsella on ai-

kaisemmista tapahtumista, ja ne liittyvät usein lapselle tärkeisiin kokemuksiin (Lyyti-

nen & Lyytinen 2003, 103). Lapset tarinoivat mielellään, koska saavat näin ilmaista

toiselle ajatuksiaan ja tunteitaan sekä puhua itseään kiinnostavista asioista. Ystävälli-

selle ja ymmärtäväiselle aikuisille lapsi kertoo pidempiä ja yksityiskohtaisempia tari-

noita kuin etäiselle aikuiselle tai omille ikätovereille. (Nurmi ym. 2006, 46–47.)

Tarinankerrontataitoihin on tärkeää kiinnittää huomiota, koska niiden on todettu ole-

van yhteydessä esimerkiksi lukutaidon oppimisen myötä koulumenestykseen ja lapsen

sosiaalisiin suhteisiin. Lapsille luetut sadut vahvistavat tarinankerrontataitoja, sillä

saduissa esiintyy lasta kiinnostavia kuvitteellisia hahmoja sekä rikasta ja selkeää kiel-

tä. (Nurmi ym. 2006, 47; Lyytinen & Lyytinen 2003, 105.)
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3.3 Sadutus lapsen kuulemisen menetelmänä

Lapsen aito kuunteleminen luo hyvät edellytykset kasvulle, kehittymiselle ja oppimi-

selle (Karlsson 2003, 42). Erilaisissa lasta koskevissa asiakirjoissa tuodaan esille las-

ten kuulemisen tärkeys. Yleissopimuksessa lasten oikeuksista sopimusvaltiot velvoite-

taan kuulemaan lapsia ja heidän näkökulmiaan kaikissa heitä itseään koskevissa asi-

oissa – lapsilla tulee olla oikeus ilmaista mielipiteitään ja ne tulee huomioida päätök-

siä tehdessä (Lapsen oikeuksien sopimus 1989, artiklat 12 ja 13). Esiopetuksen ope-

tussuunnitelman perusteissa (2000,10) yhdeksi esiopetuksen tavoitteeksi mainitaan

lapsen rohkaiseminen omien tunteiden, toiveiden, mielipiteiden ja ajatustensa kerto-

miseen.

Lapsilähtöisen kasvatuksen yksi perusajatus on lasten näkökulmien huomioon ottami-

nen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa (Hujala, Puroila, Parrila-Haapakoski &

Nivala 1998, 58–59). Sadutuksen avulla aikuiset herkistyvät kuulemaan lasten omia

toiveita, ideoita sekä aloitteita ja oppivat näin ottamaan heidät mukaan päätösten te-

koon. Sadutus ei varsinaisesti ole opetusmenetelmä, vaan sen avulla aikuiset pääsevät

kurkistamaan lapsen kokemusmaailmaan – lasten jutuissa näkyy se kulttuuri, jossa he

elävät. Sadutuksen idea kumoutuukin ja itse kertomuksen sisältö jää taka-alalle, jos

aikuinen alkaa opettaa lapselle esimerkiksi yleisti oikeasti katsottua sadun rakennetta

tai muita satuihin liitettyjä piirteitä. (Karlsson 2003, 10, 116.) Kuten Riihelä mainitsee

Naskin (2005, 28) kirjoittamassa sadutusta koskevassa artikkelissa: ”Saduttamisessa ei

ole oikeita ja vääriä vastauksia, ja jokaisen ääni ja oivallus tarinan etenemisessä on

tärkeä”.

Saduttaminen rohkaisee lasta ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja itseään vahvistaen lap-

sen itsetuntoa ja -luottamusta (Karlsson 2003, 42, 119). Myös päivähoitoa ohjaavassa

Varhaiskasvatussuunnitelmassa mainitaan, että lasten itsensä keksimät tarinat kasvat-

tavat lapsen itseilmaisua ja luottamusta omiin kykyihin (Varhaiskasvatussuunnitelman

perusteet 2003, 17). Sadutuksen käyttö rohkaisee lasta monipuoliseen ilmaisuun, mie-

likuvituksen käyttöön sekä kommunikaatioon. Sadutuksen avulla voidaan harjoitella

sosiaalisia taitoja kuten toisen arvostamista, eri näkökulmien huomioimista, aktiivi-

suutta ja aloitteellisuutta. Sadutuksen käyttö ryhmissä lisää myös yhteisöllisyyden

tunnetta. (Karlsson 2003, 42.)
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Saduttamalla lasten oma luovuus, logiikka, syy–seuraus -suhteet ja suunnitelmallisuus

tulevat näkyviksi. Sadutus-menetelmän säännöllinen käyttö lisää myös lapsen kielel-

listä tietoisuutta, laajentaa sanavarastoa sekä johdattaa kirjoitetun ja puhutun kielen

vuoropuheluun. (Karlsson 2003, 31, 42, 119.) Sadutus-menetelmä tukee näin myös

esiopetuksen tavoitteita.

Tavoitteena on herättää ja lisätä lapsen mielenkiintoa suullisen ja kirjoi-
tetun kielen havainnointiin ja tutkimiseen...
…Lapsi saa kokemuksia siitä, että puhuttu kieli voidaan muuttaa kirjoi-
tetuksi ja kirjoitettu kieli puheeksi sekä aikuisten antaman mallin, että
omien kirjoittamis- ja lukemisyritysten avulla. (Esiopetuksen opetus-
suunnitelman perusteet 2000, 11.)

Tutkimuksista on noussut esiin, että sadutus on kuitenkin ennen kaikkea aikuisten

oppimisen, muuttumisen ja työn kehittämisen väline, jota käyttämällä aikuinen pääsee

sukeltamaan lapsen maailmaan. Säännöllinen saduttaminen ja aikuisten keskinäisten

sadutuskokemusten jakaminen tuovat esiin uusia toimintatapoja ja ideoita, jotka autta-

vat luomaan lasta osallistavan toimintakulttuurin. ”Menetelmä kasvattaa aikuiselle

avaria silmiä, tarkkoja korvia ja pitkiä tuntosarvia sekä leikittelevää mieltä.” (Karlsson

2003, 41–42, 81.)

Usein aikuiset yrittävät erilaisin lapselle esitetyin kysymyksin rohkaista lasta kerto-

maan hänelle tärkeistä asioista. Tällöin lapset kuitenkin miettivät, mitä heidän aikui-

sen mielestä pitäisi vastata ja omat ajatukset jäävät toissijaisiksi. Aikuisten esittämät

kysymykset voivat passivoida lasta ja vähentää näin lasten omien kysymysten määrää.

Vastavuoroista kuuntelua korostavan sadutus-menetelmän avulla lapset voivat kertoa

vapaasti ajatuksistaan ilman aikuisen arviointia ja tulkintaa. (Karlsson 2003, 11, 35.)

Kiiston ja Krusiuksen (2004) mukaan päiväkodin arki täyttyy usein erilaisista toimin-

noista ja siirtymävaiheista, joissa lapsen kuunteleminen saattaa jäädä pinnalliseksi.

Vastapainona kiireelle sadutus tarjoaa rauhallisen hetken, jossa lapsen ajatusten kuu-

lemiselle ja yksilölliselle huomioimiselle annetaan aikaa. Kiireettömän, hyväksyvän ja

turvallisen ilmapiirin luominen on tärkeää ja toimiva vuorovaikutus saduttajan ja sa-

dutettavan välillä on olennaista. (Kiisto & Krusius 2004, 18–19.) Toimintaympäristös-

tä tulisi myös luoda sellainen, jossa lapset voivat itse halutessaan ehdottaa sadutusta

(Karlsson 2003, 118).
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Satukeikka-projektissa kerätyistä tuhansista lasten saduista selvisi, että lasten kerron-

taperinne on erilaista kuin aikuisten. Lapset eivät kopioi satujaan, vaan niissä näkyy

selvästi lasten omat kokemukset ja mielikuvitus. Lasten saduissa tapahtuu paljon ja

ihmisten lisäksi niissä esiintyy usein eläimiä ja mielikuvitushahmoja. Lasten saduissa

on myös nähtävissä huumori, joka on usein erilaista kuin aikuisten käyttämä huumori,

jolloin aikuiset eivät useinkaan arvaa, mikä satu nousee lasten suosikiksi. Lasten sadut

ovat kuitenkin hyvin moninaisia, eikä niistä ole löydettävissä selkeitä yhdistäviä omi-

naisuuksia. Ystävyys on kuitenkin tutkimusten mukaan lasten saduissa usein esiintyvä

teema. (Karlsson 2003, 30–31, 56.)

”Kun kertoo satua, on kaikki mahdollista, mutta myös liian hankalat asiat saa piilottaa

sadun huntuun” (Karlsson 2003, 159). Perheterapiatyössään sadutus-menetelmää käyt-

täneen Salmelan (2004) mukaan lapset kertovat saduissaan jotain merkittävää itses-

tään, jolloin sadut ovat siis narratiiveja eli tarinoita, joita lapsilla on elämästään. Las-

ten saduissa näkyvät heidän omat kokemuksensa, ja satuhahmojen kautta lapset vies-

tittävät, mitä he tarvitsevat ja odottavat esimerkiksi vanhemmiltaan ja muilta aikuisil-

ta. (Salmela 2004, 143–144.)

Leikinomaisuus, ilo ja huumori ovat sadutuksen tärkeitä elementtejä auttaen sadutuk-

sen kertojaa ja kuulijaa vapautumaan. Sadutus-tilanteessa aikuinen ja lapsi ovat aina

tasavertaisia ja heillä molemmilla on tärkeä rooli. ”Sadutuksessa kaikkein hauskim-

maksi on osoittautunut yhdessä oleminen ja iloitseminen sekä toisen uudenlainen koh-

taaminen!” (Karlsson 2003, 23, 117, 228.)

4 SATUPROJEKTI

4.1 Projektin suunnittelu

Tarkoituksenamme oli suunnitella ja toteuttaa satuprojekti, joka rakentuisi satujen ja

sadutuksen ympärille. Toteutimme projektin erään päiväkodin 4-6-vuotiaiden lasten

ryhmässä (16 lasta) ja sen kesto oli noin kaksi viikkoa. Ensimmäinen viikko, jota kut-
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suimme satuviikoksi, sisälsi satujen pohjalta toteutettua toimintaa sekä ryhmäsadutus-

ta ja toinen viikko kului yksilösadutusten parissa. Käytämme peitenimiä sekä päivä-

kodista (Satusaari) että lapsiryhmästä (Satuilijat).

Satuprojektimme on toiminnallinen opinnäytetyö, jonka Vilkka ja Airaksinen (2003,

9) määrittelevät seuraavasti: ”Toiminnallinen opinnäytetyö tavoittelee ammatillisessa

kentässä käytännön toiminnan ohjeistamista, opastamista, toiminnan järjestämistä tai

järkeistämistä.” Toteutimme opinnäytetyömme projektityönä, joka on ”tavoitteellinen,

tietyn ajan kestävä prosessi”. Projektityössä on tärkeää huolellinen suunnittelu, toteut-

taminen ja arvioiminen. (Vilkka & Airaksinen 2003, 48.)

Projektin varsinaisen suunnitteluvaiheen aloitimme tutustumalla projektimme kohtee-

na olevaan päiväkotiin. Vierailujemme tarkoituksena oli tutustua päiväkodin tiloihin,

välineistöön ja teemaan sekä keskustella henkilökunnan kanssa heidän toiveistaan

projektimme suhteen. Ennen satuprojektin toteuttamista esittelimme vielä päiväkodin

henkilökunnalle alustavia suunnitelmiamme ja tiedustelimme mahdollisia muutoside-

oita. Saimme kuitenkin lähes vapaat kädet projektimme toteutukseen, vaikkakin ha-

lusimme, että päiväkodissa selkeästi esillä oleva teema ja painotusalueet (seikkailut,

liikunta ja musiikki) tulisivat esiin myös meidän toiminnassamme.

Suunnitteluvaiheeseemme kuului paljon kirjallisuuteen tutustumista, mikä antoi ideoi-

ta projektimme toteutukseen. Luimme sekä satuihin että sadutukseen liittyvää teoriaa

ja tutustuimme monipuolisesti myös lasten satukirjallisuuteen. Halusimme, että sadut

toimivat pohjana kaikelle toiminnallemme jo suunnitteluvaiheesta alkaen ja hyödyn-

simmekin teemaan hyvin sopivaa Mauri ja Tarja Kunnaksen Apua, merirosvoja! -

satukirjaa (2004) jo satuprojektimme punaista lankaa hahmotellessamme. Kirja sisälsi

useita pieniä satuja, joita soveltamalla lähdimme rakentamaan satuviikkomme sisältöä.

Kun projektin raamit ja sisältö olivat hahmottuneet, aloitimme tarvittavien materiaali-

en keräämisen. Päädyimme valmistamaan suuren osan materiaaleista itse ja teimme

muun muassa käsinuken, joka sai nimekseen Pablo-Satukaija, Papukaijan pelastusope-

raatio -sadun, aarrekartat, merirosvoviirit sekä rytmisoittimet.

Mielsimme ajatuksen tasolla satuviikon ”saduksi”, jossa meidän ja lapsiryhmän lisäksi

päähenkilönä seikkaili papukaija-käsinukke. Hahmottelimme satuviikkoa hyödyntäen
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jo teoriaosuudessamme kuvailemaamme perinteistä sadun rakenteen kaavaa, jolloin

viikko eteni johdannon kautta varsinaisiin tapahtumiin kohti ongelmista selviytymistä

ja onnellista loppua. Sadun nimeksi ja samalla viikon pääteemaksi tuli Seikkailut Sa-

tukaijan matkassa. Kirjasimme satuviikon tapahtumat saduksi, jota käytämme kohdas-

sa 4.2 Projektin toteutus havainnollistamaan satuviikon toimintaa. Seuraavassa taulu-

kossa näkyy satuviikkomme pääpiirteet.

TAULUKKO 1. Seikkailut Satukaijan matkassa

Suunniteltujen tuokioiden lisäksi halusimme korostaa projektissamme lasten vapaan

leikin aikaa ja siinä tapahtuvaa omaehtoista toimintaa. Yksi iso osa projektiamme oli

satuhuone, jonka rakensimme päiväkodin tiloihin. Huoneen tarkoituksena oli mahdol-

listaa lasten omasta mielenkiinnosta lähtevät satuhetket – niin lasten itsensä kuin ai-

kuisenkin kanssa toteutetut. Suunnittelimme satuhuoneen sisustuksen mahdollisim-

man viihtyisäksi ja satuhetkien kannalta käytännölliseksi sekä kokosimme sinne mo-

nipuolisen kirjavalikoiman.

Satuprojektimme tarkoituksena oli tuoda sadut ja sadutus lähelle lasten arkea päivä-

hoidossa. Halusimme, että satujen ja sadutusmenetelmän pohjalta toteutettu toiminta

on kokonaisvaltaista ottaen huomioon lapselle ominaiset tavat toimia ja ilmaista itse-

ään. Suunnitelmanamme olikin sisällyttää projektiimme mahdollisimman monipuolis-

ta satujen ja sadutuksen pohjalta toteutettua toimintaa, kuten liikuntaa, musiikkia, ku-

vallista ilmaisua ja leikkiä. Lapsilähtöisen työskentelytavan mukaisesti pidimme eri-

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

Satukaija on
löytynyt Sa-

tusaaren ran-
tahietikoilta
ja tutustu-

minen Satui-
lijoihin al-

kaa.

Satukaijan
pelas-

tusoperaa-
tio (meri-
rosvojen

seikkailu-
leikkejä ul-

kona)

Pelkoa Pää-
kallosarella
(mm. pelon
käsitteyä sa-
dun avulla)

Aarteenet-
sintää ja sa-

tuilua aitoon
merirosvo-

tyyliin (mm.
ryhmäsadu-

tusta)

Pullopostit
matkaan ja
turvallista

paluulentoa
Satukaijalle!
(mm. haaste
merirosvo-
kirjeenvaih-

toon)
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tyisen tärkeänä sitä, että vaikka olimme tehneet yksityiskohtaiset suunnitelmat jokai-

selle päivälle, olisimme kuitenkin aina valmiita joustamaan niistä tilanteen ja lasten

toiveiden mukaan. Kaikki projektin aikana nousseet satuihin ja sadutukseen liittyvät

menetelmät ja ideat päätimme koota Satupakiksi, josta halukkaat voivat saada vinkke-

jä vastaavanlaisen toiminnan toteuttamiseen (ks. liite 1).

4.2 Projektin toteutus

4.2.1 Satuhuone

Yksi osa projektimme toteutusta oli päiväkotiin luomamme satuhuone. Päiväkodissa

oli entuudestaan kirjojen lukemiseen varattu tila, joka oli irrallaan toimintaan keskit-

tyneistä tiloista ja joka kokonsa puolesta mahdollisti koko ryhmän yhteiset satuhetket.

Omasta satuhuoneestamme halusimme luoda hieman erilaista tehtävää ajavan tilan.

Lasten toimintaan nähden keskeisellä paikalla, leikkihuoneen vieressä sijaitsi pieni

huone (noin 8 neliötä), joka sopi mielestämme erittäin hyvin omaan tarkoitukseemme.

Ajatuksenamme oli, että satuhuone mahdollistaisi kokonsa puolesta tiiviin ja rauhalli-

sen tunnelman pienen ryhmän satuhetkiin ja lasten leikkien kannalta keskeisellä pai-

kalla sijaitseva tila houkuttelisi lapsia kirjojen pariin. Tarkoituksenamme oli viettää

satuprojektin aikana mahdollisimman paljon aikaa satuhuoneessa lasten kanssa kirjoja

lukien tai olemalla muuten vain läsnä. Halusimme niin satuhuoneen sisustuksella, kuin

omallakin toiminnallamme kannustaa lapsia satujen pariin. Kerroimme heti alussa niin

aikuisille kuin lapsillekin satuhuoneesta ja sen käyttötarkoituksesta.
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Ison osan satuhuoneen sisustuksesta loi ”satuseinä”, johon keräsimme satuviikon jo-

kaisesta päivästä materiaalia ja johon liitimme esimerkiksi itse tekemämme satuvii-

kosta kertovan sadun, ”Satukaijan matkassa seikkaillen”. Satuseinän tarkoituksena oli

havainnollistaa satuviikon kulkua sekä mahdollistaa sen tapahtumiin palaamisen. Sei-

nän avulla myös muut päiväkodin ryhmät saivat mahdollisuuden päästä satuseikkai-

luihimme mukaan. Aikuisia varten liitimme huoneen seinälle omatekemämme poste-

rin, jonka avulla halusimme havainnollistaa sadun monet merkitykset (ks. liite 2).

Keräsimme satuhuoneeseen mahdollisimman monipuolisen kirjavalikoiman, joka piti

sisällään niin vanhoja kansan- ja klassikkosatuja kuin uudempia taidesatujakin. Tämän

lisäksi kyselimme projektimme aikana päiväkodin lapsilta heidän lempisatujaan, joita

sisällytimme mahdollisuuksien mukaan kirjavalikoimaan. Hyödynsimme myös omia

aikaisempia kokemuksiamme lapsia miellyttävistä saduista omia lapsuudenkokemuk-

siamme unohtamatta.

Satuhuoneen kirjavalikoima:

Klassikkosadut, perinteiset sadut, kansansadut (esim. Vattumato, Ruma an-

kanpoikanen, Grimmin sadut)

KUVIO 1. Satuhuone. Patjat ja
tyynyt mahdollistavat rennon
tunnelman satuhetkille.

KUVIO 2. Kirjavalikoima.
Monipuolinen kirjavalikoima
kiinnostaa lapsia.
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Suositut ja tunnetut satukirjat ja kirjasarjat (esim. Viiru ja Pesonen, Mimmi

lehmä, Minttu, Mikko Mallikas, Disneyn kirjat, Pekka Töpöhäntä, Richard

Scarry, Mauri Kunnas)

Uudemmat kirjat (esim. Nasun suuret seikkailut)

Erilaiset kuvitukset (esim. valokuvat ja erilaiset piirrostekniikat)

Kotimaiset – ulkomaiset kirjat

Tietokirjat (esim. Merirosvot, Haaksirikko, Lasten oma ötökkäkirja, Mitä ta-

pahtuu satamassa)

Tunteita käsittelevät kirjat (esim. Miten pieni elefantti parani suuresta surus-

taan ja Onnen omat).

4.2.2 Satuviikon tuokiot

Satuprojektin ensimmäisen viikon, satuviikon, aikana keskityimme satuihin ja niiden

pohjalta toteutettuun toimintaan. Luimme tuokioillamme Mauri ja Tarja Kunnaksen

kirjaa Apua, merirosvoja! (2004), jonka ominaisuuksia, kuten kuvitusta ja kieltä ar-

vioimme kuvakirjan arviointilomakkeella (ks. liite 3). Arviointilomake voi toimia

esimerkiksi päiväkodin työntekijän apuna arvioitaessa lastenkirjojen soveltuvuutta.

Kirjoitimme satuviikkomme tapahtumista sadun, jonka liitimme satuseinälle havain-

nollistamaan viikkomme kulkua. Käytämme tätä satua, ”Seikkailut Satukaijan matkas-

sa”, opinnäytetyössämme havainnollistamaan jokaisen päivän toimintaa.

MAANANTAI

”Pablo Satukaija oli saanut pullopostia kotisaarelleen Espanjaan hyvältä ystävältään
Laivarotalta. Kirjeessä Laivarotta pyysi ystäväänsä seilaamaan häntä ja hänen urhei-

ta seikkailijaystäviään tapaamaan Suomeen, tarkempana osoitteena Satusaareen.
Pablo ei kahta kertaa miettinyt, vaan otti saman tien siivet alleen ja matka kohti Suo-

men saaria alkoi.

Satukaija oli kokenut maailmanmatkaaja. Hän oli kova kertomaan satuja niin omista
kuin ystäviensäkin hurjista seikkailuista. Olipa hurjimmat niistä koottuina yksiin kan-

siin, kirjan kantaen nimeä Apua, merirosvoja! Näihin satuihin ovat päässeet roh-
keimmat merirosvot ympäri maailmaa sukeltamaan ja niin ovat Satukaijan seikkailut

ystävineen tulleet tutuiksi pienimmilläkin saarilla.

Kävipä kuitenkin niin, että matkalla Suomeen navakka tuuli sai Satukaijan siivet rul-
lalle ja äkkilasku maahan alkoi. Eipä ole turhaan Pabloa rautaiseksi kaijaksi kehuttu,
sillä hän selvisi lähestulkoon ehjin sulin tiputuksestaan. Sattuipa vielä matkassa ole-
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maan ripaus onnea, sillä Satusaaren väki löysi hieman pökerryksissä olleen Satukai-
jan rantahietikoiltaan.

Seikkailunhaluiset ja rohkeat merirosvot ottivat Pablon avosylin vastaan tanssin ja
laulun raikuen Pääkallojumpan tahdittamina. Ystävälliset satuilijat lupasivat, että

Satukaija saa majailla heidän saarellaan viikon verran, jonka jälkeen tämän oli mää-
rä jatkaa seikkalujaan toisiin satamiin.

Jo ensimmäisenä päivänä Satukaija vei uudet merirosvoystävänsä satujen mielikuvi-
tukselliseen maahan helistäen taianomaista satukulkustaan. Kertomus vei kaikki mu-
kanaan autiolle saarelle, jonne Riki Robinsson haaksirikkoutui. Mielikuvitus teki teh-
tävänsä ja sadusta syntyi taiteellisten merirosvojen käsissä mahtavia maalauksia.”

Aloitimme satuviikon orientoivalla tuokiolla, jossa Pablo Satukaija esittäytyi lapsille

kätellen heitä jokaista yksitellen. Tuokio sisälsi muun muassa ”Satukaijan tarinan”,

jonka olimme muokanneet Mauri ja Tarja Kunnaksen Apua, merirosvoja! -kirjan

(2004) sadusta Riki Robinsson ja jonka välitimme lapsille kerrontaa käyttäen. Aloitus-

rituaalina satutuokiolla käytimme Satukaijan ”satukulkusta”. Sadun jälkeen lapset

saivat maalata sen herättämistä mielikuvista ja kertoa omin sanoin maalauksistaan.

Ripustimme lasten maalaukset kertomuksineen satuhuoneen seinälle ”Merirosvojen

taidenäyttelyksi”, johon idea tuli lapsilta.

TIISTAI

”Seuraavana päivänä Satusaaren miehistö kohtasi suuren ja haasteellisen tehtävän –
Satukaija oli kidnapattu ja hänet oli pelastettava! Satukaijan pussista löytyi tippunei-
den sulkien lisäksi kaksi kirjettä. Toisessa kirjeessä kaappaajat esittivät lunnasvaati-

muksensa, joka oli kokonaiset 10 kultahippua.

 Miehistö ei aikaillut, vaan lähti kapteeniensa johdolla urheasti matkaan. Onneksi
kapteeneilla oli hallussaan ikivanha merten kuulun Kapteeni Mustaparran kirjoittama
seikkailusatu Papukaijan pelastusoperaatiosta. Sadusta miehistö sai apua lunnaiden

keräämiseen.
Hulabaloo ja keula kohti seikkailuja!

Miehistö kohtasi matkallaan monenlaisia haasteita. Tarkkaavaisuudellaan, vikkelillä
puujaloillaan ja yhteen hiileen puhaltamisella he kuitenkin selvisivät urheasti haas-
teistaan ja lunnasämpäri täyttyi kultahipuista. Viimeisen tehtävänsä miehistö kohtasi

avatessaan Satukaijan kaappaajien toisen kirjeen.
Mikä yhdistää paloautoa, mansikkaa ja ketsuppia? Ja mikä ihmeen ruudukko kirjees-

sä on?
Hulabaloo ja älynystyrät hommiin!

Miehistö selvisi viimeisestäkin haasteesta kunniallisesti! Vihjeen, tippuneiden sulkien
ja Satukaijan äänimerkkien avulla Satuilijat suuntasivat rantaan, josta löytyi uusista
merirosvoystävistään kovin ylpeä, helpottunut ja onnellinen Satukaija. Näillä meri-
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rosvoilla oli varmasti kultahippuja myös sydämissään – niin rohkeasti he uhmasivat
erilaisia vaaroja pelastaessaan ystäväänsä!

Kiitokseksi pelastamisestaan Satukaija halusi antaa koko miehistön väelle omat meri-
rosvojen urhoollisuus viirit.

Hulabaloo ja keula kohti koti-satamaa!”

Satukaijan pelastusoperaatio piti sisällään liikunnallisia leikkejä sekä erilaisia ongel-

manratkaisutehtäviä ulkona. Seikkailupäivä eteni itse kirjoittamamme Papukaijan pe-

lastusoperaatio -sadun mukaan, joka johdatteli ryhmän luku kerrallaan erilaisten teh-

tävien pariin (ks. liite 4).

KESKIVIIKKO

”Kolmantena päivänä merirosvot saivat hien pintaan aamujumpalla, johon notkeat ja
huimapäiset Satuilijat keksivät jännittäviä liikesarjoja. Aamujumppailujen jälkeen
paikan päälle lehahti itse Satukaija. Satukaija ihasteli merirosvojen maanantaina

maalaamia upeita taideteoksia. Yksi Satuilijoista oli keksinyt loistavan idean - maala-
ukset voisi koota taidenäyttelyksi. Toinen Satuilija ehdotti, että maalauksista tehtäisiin

tauluja, jotka laitettaisiin seinälle.
Tästä se idea sitten lähti Merirosvojen omaan taidenäyttelyyn, jota kaikki halukkaat

pääsisivät ihastelemaan Satuhuoneessa.

  Satukaija halusi kaikkien tietävän, että hänet edellisenä päivänä kaapanneet meri-
rosvot olivat käyttäytyneet herrasrosvomaisesti ja kohdelleet häntä hyvin. Tästä huo-
limatta Satukaijaa oli kuitenkin  pelottanut, vaikka hän olikin ollut luottavaisin sulin
pelastumisestaan. Edellisen päivän seikkailu ei kuitenkaan ole ollut ensimmäinen pe-
lottava asia Satukaijan elämässä ja Satusaaren miehistö pääsikin tutustumaan satuun
Satukaijan jännittävästä seikkailusta Pääkallosaarella. Yhdessä pohdittiin miltä Satu-

kaijasta oli mahtanut tuntua saarella seikkaillessaan. Erityisesti luolasta kuuluvat
äänet olivat saaneet Pablon niskasulat pystyyn. Kaikkien helpotukseksi äänet tulivat

iloisen luuranko-orkesterin soittopeleistä!”

Kolmantena satuviikon päivänä ryhmäläiset pääsivät ihastelemaan maanantaina tehty-

jä maalauksia kertomuksineen. Luimme myös sadun Pääkallosaaren aarteesta (Kunnas

& Kunnas, Apua, merirosvoja!) ja tarkastelimme sen avulla pelon tunnetta. Luimme

satukirjan siten, että näytimme kuvat vasta tekstin lukemisen jälkeen.

Sadussa Pääkallosaaren aarre merirosvo miehistö matkaa pelottavalle saarelle aar-

teenetsintään ja mukaan lähtee myös pieni ja pelokkaan oloinen laivapoika Pikku-

Pete.

”Ja viimein he löysivät luolan, jossa aarteen piti kartan mukaan olla.
Kuunnelkaa pojat. Pelottava hiljaisuus, sanoi Kapteeni. Ku-kuka haluaa
astua ensimmäisenä luolaan? Samassa luolan uumenista kuului kova,
kolkko ääni. Yy–kaa! Yy-kaa-koo!”. (Kunnas & Kunnas 2004, Apua,
merirosvoja! -kirjan satu Pääkallosaaren aarre.)



36

Lopussa miehistön pienimmästä Pikku-Petestä tulee porukan rohkein sankari ja aar-

teen saaja.

”Hiiohoi arkajalat! hihkui Pikku-Pete. Luurangot lupasivat aarteen mi-
nulle, jos toimitan heille uusia soittimia ja viimeisimpien iskelmien nuot-
teja Havannan satamakaupungista”. (Kunnas & Kunnas 2004, Apua,
merirosvoja! -kirjan satu Pääkallosaaren aarre.)

TORSTAI

”Neljäntenä päivänä Satukaija oli saanut ystävältään Laivarotalta tehtävän toimittaa
Satusaaren miehistölle tärkeän kirjeen. Kirjeessä Laivarotta antoi miehistölle vaati-

van tehtävän – Satuilijoiden tulisi löytää aarre. Laivarotta oli sitä mieltä, ettei kunnon
merirosvoksi tulla ilman harjoittelua, eikä aarteenetsintä ollut taidoista vähäisin.

Pablo Satukaija luki vielä ystävilleen ennen aarteenetsintää sadun Marsu Morganista.
Sadusta nousi hyvin esille yksi aarteenetsinnän mahdollinen kompastuskivi – kuinka

monta marsun loikkaa on 80 kirahvin askelta?
Onneksi Satuilijoiden etsimä aarre oli selkeästi 17 merirosvon loikan päässä…vaan

oliko kyse miten pitkät puujalat omistavista merirosvoista?

Eipä tuottanut tälle miehistölle aarteen löytäminen liikoja hankaluuksia. Alun kartan
pyörittelyn ja pähkäilyn jälkeen aarteet löytyivät ja miehistö todisti, että heistä löytyy
aarteenetsintään tarvittavat taidot. Aarrearkun sisältö ihmetytti kuitenkin miehistöä.

Merellisten aarteiden ja karamellien lisäksi arkusta löytyi pullo. Oli siinä hetken Kos-
tit ja postit sekaisen, ennen kuin miehistö hoksasi seuraavan tehtävänsä. Aivan oikein,

kirjoitti Laivarotta, kyse oli pullopostista.

Ylpeät aarteenlöytäjät nappasivat arkun matkaansa ja käänsivät kurssin kohti tyy-
nempiä vesiä, määränpäänään rantautua rauhalliseen saareen pullopostin sisältöä
miettimään. Vaan, eipä voi turhaan näitä merirosvoja hyvästä mielikuvituksesta ke-

hua, sillä niin hienoja tarinoita syntyi silmälapun käänteessä.”

Neljäntenä päivänä lähdimme ulos aarteenetsintään pienryhmissä (n. 5 lasta/ ryhmä)

Marsu Morgan-sadun (Kunnas & Kunnas, Apua, merirosvoja!) ja päiväkodin entuu-

destaan tutun maskotin kirjeen saattelemana. Sadussa seikkaileva Marsu Morgan mie-

histöineen etsii aarretta Kapteeni Giraffin piirtämän kartan avulla huonolla menestyk-

sellä. Vaikka aarretta ei löydy, lopussa kaikilla on kuitenkin hyvä mieli.

”Minkäs sille mahtaa ettei marsulla ole yhtä pitkät askeleet kuin giraffil-
la, päällikkö tuumi. Mutta oikeastaan meren kohina simpukan kuoressa
kuulostaa paljon hienommalta kuin hopearahojen kilinä. Vai mitä, kave-
rit?”. (Kunnas & Kunnas 2004, Apua, merirosvoja! -kirjan satu Marsu
Morgan, seitsemän meren kauhu.)
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Tuokion aikana myös sadutimme lapsia pienryhmissä. Tarkoituksenamme oli lähettää

lasten sadut pullopostina toisen päiväkodin lapsille, jolloin kyseessä oli siis haaste

satukirjeenvaihtoon. Nimesimme satukirjeenvaihdon teeman mukaisesti merirosvokir-

jeenvaihdoksi.

KUVIO 3. Aarrekarttoja tutkimassa.

KUVIO 4. Ryhmäsadutusta rantasaunan rappusilla.
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PERJANTAI

”Seikkailuviikon viimeisenä päivänä Satukaija lennähti taas ystäviään tapaamaan.
Pablolla oli satupussissa mukanaan Satuilijoiden edellisenä päivänä tarinoimat sadut,
jotka hän halusi lukea kaikille. Satukaija olikin päässyt seikkailemaan kaikkiin satui-
hin ja kohdannut jännittäviä hetkiä niin panttereiden kuin merirosvojenkin kanssa.

Laivarotta oli edellisen päivän kirjeissä antanut tehtäväksi lähettää sadut pulloposti-
na naapuripäiväkodin merirosvoille. Niinpä sadut laitettiin rullalle ja tiputettiin pul-
loihin matkaa varten. Satukaija oli luvannut viedä pullot kotimatkallaan Espanjaan,

mikä herätti Satuilijoissa ihmetystä – miten kummassa Pablo pystyy lentämään kolme
pulloa matkassaan? Vaan eipä aikaakaan, kun Satuilijat keksivätkin jo oivia ratkaisu-
ja pulmaan – joko Satukaija kiinnittää pullot naruilla jalkoihinsa tai ottaa repun sel-

käänsä.

Satukaijan ja hänen ystäviensä seikkailusta kertovassa kirjassa oli satu Pullopostista.
Satukulkusen kilinä johdattikin Satuilijat taas sadun maailmaan. Sadun pulloposti oli
kohdannut jännittäviä seikkailuita matkallaan joutuen niin merenneitojen leikkikaluksi
kuin mustekalan mustepullokokoelmiinkin. Pullopostissa ollut syntymäpäiväkutsu saa-
vutti vihdoin 30 vuoden ajelehdinnan jälkeen rantahietikon ja kutsu saavutti vieraat.
”Oli se hyvä, ettei pullo ajelehtinut sataa vuotta”, tuumasi nyt 35-vuotis syntymäpäi-

viään viettävä sankari hymy huulillaan.

Satukaija halusi kiittää kaikkia Satuilijoita mahtavasta ja seikkailuntäyteisestä viikos-
ta Satusaaressa. Nyt oli kuitenkin tullut kotiin lähdön aika ja Pablon oli määrä lentää
takaisin Espanjaan monta uutta ystävää, kokemusta ja satua rikkaampana. Kiitokseksi

Satukaija halusi antaa kaikille ihan ikiomat merirosvojen soittimet, jotka taitavien
soittajien käsissä heiluivat rytmikkäästi Kapteeni Koukku kappaleen tahtiin.

Hulabaloo ja turvallista lentomatkaa uudelle ystävällemme!”

Satuviikon viimeisenä päivänä luimme lapsille sadun pullopostista (Kunnas & Kun-

nas, Apua, merirosvoja!) sekä lasten edellisenä päivänä tarinoimat ryhmäsadut. Tuo-

kioon sisältyi pullopostin lähettämisen lisäksi laululeikki ja merirosvosoittimilla soit-

tamista. Satukaijan antamat merirosvosoittimet oli valmistettu filmipurkeista, joiden

sisällä oli riisiä ja kyljessä nimilaput. Lopuksi Satukaija hyvästeli lapset ja matka koh-

ti Espanjassa sijaitsevaa kotia alkoi.

4.2.3 Sadutus

Sadutimme lapsia satuprojektimme aikana sekä ryhmissä että yksitellen. Ryhmäsadu-

tus oli osa satuviikon toimintaa ja sadut tehtiin noin viiden lapsen ryhmissä ilman sa-

dun kerrontaa rajaavaa aihetta. Lasten ryhmäsaduilla haastoimme toisen päiväkodin

lapset merirosvokirjeenvaihtoon.
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Projektimme toisen viikon aikana keskityimme yksilösadutuksiin, jotka toteutimme

perussadutuksena, eli ilman aikuisen rajaamaa aihetta. Jokainen lapsi sai vuorollaan

kertoa sadun haluamastaan aiheesta sekä piirtää sadustaan kuvan. Sadutushetket olivat

kahdenkeskisiä ja pyrimme toteuttamaan ne mahdollisimman rauhallisissa tiloissa.

Koska sadutuksessa on tärkeää, että kertoja saa itse päättää kenelle satu luetaan ja mi-

hin sitä käytetään, kysyimme jokaiselta lapselta luvan sadun lukemiseen koko ryhmäl-

le sekä sadun liittämiseen ryhmän yhteiseen satukirjaan.

Kun kaikki ryhmän lapset olivat sadutettu, järjestimme kokoavan tuokion, jossa

luimme lasten sadut koko ryhmälle. Jokainen lapsi sai vuorollaan istua korotetulla

”satutuolilla” ja esitellä piirustustaan samalla kun omaa satua luettiin. Jokainen satu

huomioitiin raikuvilla aplodeilla, minkä jälkeen muut lapset saivat vielä halutessaan

esittää kysymyksiä sadun tekijälle. Teetätimme lasten saduista ja piirustuksista ryh-

män yhteisen satukirjan ja esitimme päiväkodin aikuisille toiveen siitä, että kirja voisi

olla vapaasti lasten luettavissa.

4.2.4 Havainnointi

Havainnoimme jokaisen satuprojektin päivän toimintaa itse laatimamme lomakkeen

avulla ja keskustelimme kokemuksistamme yhdessä aina päivän päätteeksi. Hirsjär-

ven, Remeksen ja Sajavaaran (2007) mukaan havainnoinnin ”suurin etu on, että sen

avulla voidaan saada välitöntä, suoraa tietoa yksilöiden, ryhmien tai organisaatioiden

toiminnasta ja käyttäytymisestä. Sen avulla päästään luonnollisiin ympäristöihin.”

Meidän tapauksessamme kyse oli osallistuvasta havainnoinnista, sillä olimme itse

osallisina havainnoitavan ryhmän toiminnassa. (Hirsjärvi ym. 2007, 208–209.)

Kirjasimme havaintoja niin lasten toiminnasta kuin omastammekin sekä käytettyjen

menetelmien toimivuudesta. Havaintojemme kohteena olivat lasten keskittyminen,

osallistuminen, aktiivisuus ja innostuneisuus. Jos häiriöitä ilmaantui, pohdimme nii-

den syitä. Havainnoimme myös lasten välisiä yksilöllisiä eroja sekä ryhmän toimintaa

kokonaisuutena. Arvioimme lisäksi omaa työskentelyämme ohjaajina ja pohdimme

kokemuksiamme sadun lukijana ja saduttajana toimimisesta. Havainnointimme koh-

teena olivat myös satuhuoneen toimivuus ja siellä toteutetut satuhetket sekä lasten

suhtautuminen ja kiinnostus lastenkirjallisuutta kohtaan. Kirjasimme havainnointilo-

makkeisiimme onnistumisten ja kehittämishaasteiden lisäksi mahdolliset lisäideat.
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Myös päiväkodin työntekijä havainnoi yhtä tuokiotamme laatimallamme havainnointi-

lomakkeella, joka sisälsi viisi avointa kysymystä. Avoimet kysymyksen perustuvat

siihen, että ne jättävät vastaajalle vain tyhjän tilan vastaustaan varten, jolloin hän voi

kertoa ajatuksistaan vapaasti omin sanoin. (Hirsjärvi ym. 2007, 193, 196.) Havain-

nointilomakkeella pyysimme työntekijää arvioimaan lasten ja ohjaajien toiminnan

sekä käytettyjen menetelmien lisäksi sitä, mikä tuokiossa oli hyvää ja mitä olisimme

voineet tehdä toisin.

4.2.5 Kyselyt

Jaoimme satuprojektin alussa päiväkodin työntekijöille yhdeksän avointa kysymystä

sisältäneet kyselylomakkeet, joissa tiedustelimme, millä tavoin sadut ja sadutus ovat

kuuluneet päiväkodin toimintaan ja minkälaisia kokemuksia työntekijöillä niistä on

(ks. liite 5). Tarkoituksenamme oli kyselyjen avulla selvittää yhden päiväkodin näkö-

kulmaa liittyen satujen ja sadutuksen käyttöön päivähoidossa Kyselylomakkeemme oli

kontrolloidun kyselyn muoto, josta käytetään nimitystä informoitu kysely. Infor-

moiduilla kyselyillä voidaan kerätä tietoa esimerkiksi asenteista, mielipiteistä, käyt-

täytymisestä ja toiminnasta. Informoidut kyselyt jaetaan vastaajille henkilökohtaisesti,

jonka jälkeen he saavat täyttää lomakkeet omalla ajallaan. (Hirsjärvi ym. 2007, 191–

192.)

Ennen satuprojektin toteuttamista jaoimme vielä jokaisen ryhmän lapsen kotiin lo-

makkeet, joissa pyysimme vanhemmilta lupaa lapsen saduttamiseen sekä valokuvaa-

miseen (ks. liite 6). Lomakkeessa kerroimme lyhyesti projektistamme sekä selven-

simme, miten aiomme käyttää opinnäytetyössämme lasten satuja ja projektin aikana

otettuja valokuvia.

Projektimme jälkeen keräsimme palautetta palautekyselylomakkeella, jonka annoim-

me yhdelle toimintaamme seuranneelle työntekijälle. Kyselylomake sisälsi kuusi

avointa kysymystä koskien satuviikon toimintatuokioita, satujen ja sadutuksen käyttöä

sekä satuhuonetta. Arvioinnin kohteena olivat meidän toimintamme, lasten osallistu-

minen sekä käytetyt menetelmät. Lisäksi tiedustelimme, onko satuprojektistamme

noussut ideoita, joita vastaaja voisi hyödyntää jatkossa. Viimeisessä kohdassa ”Mitä

muuta haluat sanoa” vastaajalla oli vielä mahdollisuus tuoda esiin omia ajatuksiaan.
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Lasten palautetta satuprojektistamme keräsimme tunnekorttien sekä suullisten kysy-

mysten avulla. Toteutimme kyselyt pääsääntöisesti kahden kesken lapsen kanssa.

Aloitimme kertaamalla satuprojektin tapahtumia esimerkiksi satuseinää apuna käyttä-

en, jonka jälkeen näytimme lapsille viittä eri tunnetta kuvaavaa korttia. Pohdimme

yhdessä mitä tunteita kortit kuvastavat ja pyysimme lapsia valitsemaan heidän mieles-

tään satuviikon toimintaa parhaiten kuvaavan tunnekortin. Lapset saivat myös vapaasti

kertoa mielipiteitään satuviikosta ja satuhuoneesta.

4.4 Projektin arviointi

4.4.1 Satuhuone – ”Kiva, että oli rauhallista”

Yleisesti ottaen satuhuone toimi erittäin hyvin ja herätti lasten mielenkiinnon heti

alusta alkaen. Huoneen sijainti lasten toiminnalle keskeisellä paikalla sekä lapsia kiin-

nostava sisustus houkutteli heitä kirjojen pariin ja tietyt lapset ottivatkin huoneen heti

alusta alkaen omakseen.

Satuhuoneen koko mahdollisti rauhalliset pienen ryhmän satuhetket, mutta koko ryh-

mälle siellä ei ollut tilaa. Tämä ei kuitenkaan haitannut, sillä päiväkodin muut tilat

soveltuivat hyvin isomman ryhmän satuhetkiin. Huomasimme, että kahdenkeskiset tai

pienellä porukalla toteutetut satuhetket mahdollistivat lasten yksilöllisen huomioimi-

sen ja auttoivat tutustumaan lapsiin – pienen ryhmän kanssa voitiin sadun luvun lo-

massa keskustella sen herättämistä ajatuksista ja jokainen lapsi sai äänensä kuuluville.

Havaintojemme mukaan isossa ryhmässä hiljaiset ja aralta tuntuvat lapset toivat pien-

ryhmissä ajatuksiaan rohkeammin esille.

Joskus lapsia hakeutui huoneeseen kesken jo aloitetun satuhetken, mikä aiheutti häi-

riötä. Jälkikäteen mietimme, että huoneen olisi voinut tarvittaessa rauhoittaa esimer-

kiksi oveen kiinnitettävällä lapulla, joka kertoisi muille, että huoneessa on satuhetki

käynnissä. Huoneessa olevat patjat ja tyynyt myös houkuttelivat lapsia majanraken-

nuspuuhiin ja välillä meno yltyi riehumiseksi. Aikuisten läsnäolo, tilanteisiin puuttu-
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minen ja satuhuoneen sääntöjen kertaaminen auttoivat kuitenkin rauhoittamaan tilan-

teita.

Vaikka satuhuoneen ilmapiiri oli välillä hieman rauhaton, huomasimme, että useat

lapset hakeutuivat sinne myös rauhoittumaan ja pyysivät esimerkiksi hiljaisuutta tai

oven sulkemista silloin, kun satuhetki häiriintyi. Lasten toiveet rauhallisuudesta tulivat

esille myös joidenkin lasten palautteista:

”Kivaa lukea satuja. Ei oo kivaa, kun sinne on heitelty leluja ja myllät-
ty.”
”Tää oli ihan kiva. Kivaa oli se, kun sai lukea kirjoja ja leikkiä, mutta ei
riehumisleikkejä, mikä oli kiva juttu. Muuten ois tullu kauhee mekkala.
Kiva, että oli rauhallista.”
”Se majakka on aika hieno. Siellä on aika kivaa ja rauhallista.”

Useimmiten lapset innostuivat, kun ehdotimme heille satuhetkeä ja pian paikalle ke-

rääntyikin useampia sadun kuuntelijoita. Satuja lukiessamme huomasimme, että ne

vaativat lukijaltaan kokonaisvaltaista keskittymistä, läsnäoloa sekä satuun heittäyty-

mistä. Jos ajatukset harhailivat muissa asioissa, lukeminen meni helposti mekaanisek-

si, mikä varmasti välittyi myös kuuntelijoille. Huomasimme, että katsekontaktilla kuu-

lijoihin sekä eläytymisellä kirjan sisältöön oli selkeä vaikutus lasten mielenkiintoon ja

keskittymiseen.

KUVIO 5. Satuhetki satuhuoneessa.
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Aikuisen järjestämien satuhetkien lisäksi lapset katselivat kirjoja paljon myös oma-

aloitteisesti. Joillekin lapsille näytti olevan helppoa uppoutua kirjoihin itsenäisesti

niitä selailemalla, kun taas jotkut tarvitsivat sadulleen aikuisen lukijan. Lasten oma-

aloitteisuus ja kekseliäisyys tulivat esille myös erilaisista satuihin liittyvistä leikeistä.

Osa lapsista oli esimerkiksi leikkinyt satuhuoneessa päiväkotileikkiä, jota yksi lapsista

kuvaili näin:

”Täällä voi leikkiä päiväkotia. Tää huone on nukkari. Leikissä joku on
ope ja lukee satua.”

Lisäksi jotkut lapset ”lukivat” kirjoja toisilleen kertoen kuvista omaa satuaan. Tämä

tapahtui myös silloin, kun satu ei ollut ”lukijalle” entuudestaan tuttu, jolloin lapsi siis

keksi kirjalle oman sisällön. Yksi lapsista totesikin hienosti:

”Jos ei osaa lukea, niin omaa mielikuvitusta käyttää.”

Lapset tekivät myös itse paljon aloitteita satuhetkiin. Lapset pyysivät kuitenkin aikuis-

ta lukemaan heille lähinnä vain silloin, kun tämä oli satuhuoneen välittömässä lähei-

syydessä.

Ideoimme ja kokeilimme projektimme aikana erilaisia tapoja osallistaa lasta satuhet-

kien aikana, sillä emme halunneet, että ne etenisivät aina perinteisen kaavan mukaan –

aikuinen lukee ja lapset kuuntelevat. Saimme vinkkejä erilaisiin toteutustapoihin ha-

vainnoimalla lapsia ja heidän mielenkiintonsa

kohteita.

Eräs lapsia selvästi innostava keino oli antaa

lasten toimia vuorollaan satukirjan pitäjänä,

sivun kääntäjänä ja kuvien näyttäjänä samalla

kun aikuinen luki tekstiä.

Satuja lukiessa mietimme myös yhdessä lasten

kanssa, mitä kirjan seuraavalla sivulla tulee

tapahtumaan tai miten jo loppunut satu voisi

jatkua. Idea tähän tuli lapsilta, jotka ehdottivat,

että satukirjan satua voisi itse vielä jatkaa.
KUVIO 6. Lasten osallistaminen.
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Yhden lukutaitoisen lapsen kanssa keksimme kesken satuhetken, että hän voisi osallis-

tua sadun kertomiseen lukemalla esimerkiksi joka toisen sivun. Tämä oli mielestämme

hyvä kokemus ja huomasimme, kuinka lapsi rohkaistui sadun luvun aikana - lukemi-

sesta tuli sujuvampaa ja hänen olemuksensa muuttui varmemmaksi. Yhteisen lukuhet-

ken jälkeen huomasimme, että sama lapsi luki itsenäisesti kirjaa muille lapsille satu-

huoneessa. Kokemustemme mukaan lasten osallistaminen lisäsi heidän mielenkiinto-

aan satuja kohtaan.

Meille ohjaajina satuhetket sekä niistä syntyneet keskustelut olivat tärkeitä ja auttoivat

tutustumaan lasten ajatuksiin. Yleisesti ottaen lähes kaikki lapset olivat innostuneita

satujen kuuntelijoita ja myös levottomammat lapset rauhoittuivat satujen äärellä. Las-

ten innostus oli tarttuvaa ja koimmekin useita unohtumattomia satuhetkiä projektimme

aikana. Satuhuoneen rauhalliset satuhetket irrottivat meidät ja varmasti myös lapset

päiväkodin välillä niin kiireisestä arjesta. Lapset toivat palautteissaan esille paljon

positiivisia asioita satuhuoneesta ja myös huoneen sisustus näkyi lasten kommenteis-

sa:

”Oon tykänny olla siellä.”
”Hyvä. Patjat, tyynyt ja muut.”
”Ihan kiva. Kirjat on ollu tosi hyviä.”
”Oon tykännyt tosta mun tekemästä liukumäestä ja maalauksesta ja
nukketeatterista ja touhuista. Tykkään katella tota karttaa ja tykkään
noista kaikista kuvista.” (Tarkoittaa satuseinän materiaalia)

4.4.2 Satuviikon tuokiot – ”Tuleeko Satukaija tänäänkin moikkamaan meitä?”

Havaintomme lasten toiminnasta

Havainnoimme jokaista satuviikon päivää itse laatimallamme lomakkeella. Lomak-

keen avulla arvioimme lasten toimintaa, kuten keskittymistä, osallistumista sekä suh-

tautumista käsinukkeen.

Yleisesti ottaen lapset toivat aktiivisesti omia ideoitaan, ajatuksiaan ja kysymyksiään

esille ja jaksoivat keskittyä tuokioihin sekä niissä toteutettuihin satuhetkiin. Isossa

ryhmässä häiriötekijöiltä ei kuitenkaan aina voinut välttyä ja esimerkiksi satuhetket,

joissa lapsilla ei ollut varsinaisia omia paikkoja, olivat herkästi rauhattomia ja lasten

keskittyminen vaikeutui.
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Huomasimme, että lasten keskittymisen kannalta oli tärkeää sisällyttää päivään riittä-

västi vapaata leikkiä sekä muuta omaehtoista toimintaa ohjattujen tuokioiden vasta-

painoksi. Havaitsimme myös, että rauhallisten satuhetkien lisäksi tuokioiden oli hyvä

sisältää toiminnallisempia leikkejä. Sadun valinnalla oli toki myös vaikutus lasten

keskittymiseen. Lukiessamme lasten itse tekemiä satuja, huomasimme miten niin

omat kuin toistenkin lasten tekemät sadut vangitsivat lasten huomion. Karlsson (2001,

120) kirjoittaakin, että lapset keskittyvät omaan tai muiden lasten kertomaan satuun

usein paremmin kuin aikuisten tekemiin satukirjoihin.

Tavoitteenamme oli sisällyttää tuokioihin monipuolista toimintaa. Ympäristö asetti

kuitenkin omat haasteensa toiminnalle – sisällä painottui keskittyminen ja paikallaan

olo kuin taas ulkona liikkumismahdollisuudet olivat paremmat. Rauhallisemmissa

tuokioissa vilkkaampien lasten oli vaikeampi keskittyä ja he olisivat selvästi toivoneet

liikunnallisempaa toimintaa. Vauhdikkaammissa tuokioissa nämä toimintaa enemmän

kaipaavat lapset olivat kuitenkin selvästi elementissään, kun taas jotkut rauhallisem-

mat lapset vaativat osallistuakseen rohkaisua ja kannustusta. Perinteisesti toteutetuilla

satuhetkillä, jossa aikuinen luki ja lapset kuuntelivat, lasten yksilölliset erot tulivat

myös selvästi esiin – osalle lapsista satuun uppoutuminen oli helpompaa kuin toisille.

Satuun keskittymiseen ei kuitenkaan vaikuttanut se, oliko lapsi perusluonteeltaan vil-

kas vai rauhallinen.

KUVIO 7. Koko ryhmän yhteinen satuhetki.
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Toteutimme satuviikon aikana satuhetkiä eri tavoin. Yhden tuokion ajan luimme satua

siten, että näytimme kuvat vasta tekstin luvun jälkeen, jolloin lapset ehtivät muodostaa

omia mielikuviaan sadusta. Kokemuksen mukaan päättelimme, että useimpien lasten

oli ehkä vaikeampi keskittyä satuun, kun mahdollisuutta kuvien katseluun ei ollut.

Tämä saattoi kuitenkin johtua satukirjan niin rikkaasta ja mielenkiintoisesta kuvituk-

sesta, etteivät lapset malttaneet odottaa sen näkemistä. Myös kuvien näyttäminen isol-

le ryhmälle jälkikäteen oli haastavaa, etenkin kun kuvat sisälsivät paljon yksityiskoh-

tia, joita lapset olisivat halunneet tutkia tarkemmin. Kokeilimme tätä menettelytapaa

myös pienryhmän kanssa, mikä olikin toimivampi ratkaisu.

Toteutimme satuhetkiä myös ulkona liikuntaleikkien lomassa, mistä jäi meille ohjaaji-

na erittäin positiivinen kokemus. Lapset jaksoivat hienosti keskittyä sadun kuuntele-

miseen, johon osaltaan vaikutti varmasti se, että luimme satua sopivan lyhyissä jak-

soissa. Sadussa ei ollut kuvia, eivätkä lapset tuntuneet niitä kaipaavankaan. Kokemuk-

semme omin sanoin kerronnasta oli samansuuntainen, eli lapset pääsivät sadun maa-

ilmaan hienosti ilman kuvitustakin. Omin sanoin kerronta mahdollisti myös paremman

kontaktin sadun kertojan ja lasten välille, sillä kirjan teksti tai kuvat eivät vanginneet

kummankaan osapuolen huomiota.

Yhden tuokiomme tarkoituksena oli sadun ja siitä heräämän keskustelun avulla käsi-

tellä pelon tunnetta. Koimme kuitenkin lapsilähtöisen keskustelemisen ison ryhmän

kanssa haastavaksi, eivätkä kaikki lapset saaneet ääntään kuuluville. Varsinaista vas-

tavuoroista keskustelua ei synty-

nyt, vaan me ohjaajina esitimme

kysymyksiä, joihin lapset vasta-

sivat viittaamalla. Tällaisen me-

nettelyn koimme kuitenkin vält-

tämättömäksi ryhmän suuren

koon vuoksi. Tämän takia halu-

ammekin korostaa satuhetkien

toteuttamista myös pienryhmis-

sä.
KUVIO 8. Pienryhmätoiminta. Pienryhmissä
lapset saavat tuoda vapaammin ajatuksiaan
esille.
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Käytimme Satukaija-käsinukkea jokaisella satuviikon tuokiolla. Alkuun lapset kiinnit-

tivät katseensa enemmänkin nuken pitelijään, kuin itse nukkeen ja toivat esiin epäilyn-

sä nuken ”aitoudesta”:

”Mä näin sen kepin.” (tarkoittaa keppiä, josta nukkea pidellään)
”Missäs sen toinen siipi muka on?” (toinen käsi pitelee nukkea ja toinen
toimii siipenä)

Lasten kiinnostus ja innostus nukkea kohtaan kasvoivat kuitenkin koko ajan ja pikku-

hiljaa he alkoivat suhtautua siihen kuin elävään olentoon. Viikon edetessä Satukaija

alkoi elää lasten puheissa.

”Mä löysin Pablon sulan pihalta!”
”Mutta Pablo asuukin meidän naapuris-
sa.”
”Tuleeko Satukaija tänäänkin moikkamaan
meitä?”

Myös lasten oma-aloitteinen kontaktin ot-

taminen Satukaijaan lisääntyi päivä päiväl-

tä. Lapset olivat selvästi riemuissaan Satu-

kaijan näkemisestä ja keskustelivat sen

kanssa innokkaasti. Satukaija pyrki huomi-

oimaan lapsia yksilöllisesti ja nuken huo-

mionosoitukset olivatkin selvästi lasten

mieleen.

Koimme käsinuken käytön erittäin hyvänä ohjaajan apuvälineenä ja se toi paljon sisäl-

töä satuviikkoomme. Lasten suhtautuminen käsinukkeen tuki selvästi teoriaa – nukke

lisäsi lasten tarkkaavaisuutta ja toimi hyvänä apuna kommunikoimisessa. Käsinukke

sadun kertojana toi satuhetkiin mukavaa vaihtelua elävöittäen sadun sisältöä lapsia

kiinnostavalla tavalla. Lasten kiintymyksestä Satukaijaan kertoi se, että nukke seikkai-

li niin kaikissa lasten ryhmäsaduissa kuin suuressa osassa yksilösaduistakin. Satukai-

jan viimeisenä päivänä tunnelma oli lasten keskuudessa selvästi haikea.

KUVIO 9. Pablo-Satukaija.
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”Sinähän voisit kätellä meitä
kaikkia vielä.”
”Sinähän voit tulla täällä käy-
mään vielä.”
”Lennä varovasti!”

Havaintomme käytetyistä menetelmistä sekä omasta toiminnastamme

Satuprojektin aikana havainnoimme käyttämiämme menetelmiä sekä toimintaamme

ohjaajina. Onnistumisten ja kehittämishaasteiden lisäksi kirjasimme ylös myös mah-

dolliset lisäideat, jotka listasimme Satupakkiin.

Onnistuimme mielestämme luomaan toiminnasta monipuolisen ja pystyimme ohjaaji-

na myös tilanteen sitä vaatiessa joustamaan tuokiosuunnitelmistamme. Usein tarvitta-

vat muutosideat nousivat mieleen toiminnan aikana ja silloin tällöin olikin tarpeen

jättää jokin tehtävä pois tai lisätä toisenlaista toimintaa tilalle. Joskus huomasimme

kuitenkin vasta jälkikäteen, mitä olisimme voineet tehdä toisin. Esimerkiksi yhden

jännittävän tuokion jälkeen havaitsimme erään lapsen reaktioista, että tuokion sisältö

oli selvästi jäänyt mietityttämään häntä. Keskustelimme lapsen kanssa tuokion herät-

tämistä tunteista, ja pohdimmekin jälkikäteen, että saman olisi voinut tehdä koko

ryhmän kanssa.

Lapsia havainnoimalla pystyimme muutosideoiden lisäksi nostamaan satuviikostam-

me erityisen hyvin onnistuneita ja toimivia menetelmiä. Satuhetken alkurituaalina

käyttämämme satukulkunen toimi tehtävässään erinomaisesti ja kulkusen kilinä viritti

lapsia tulevaan satuhetkeen kertoen heille, milloin oli tarkoitus hiljentyä sadun äärelle.

Myös mukavan kuunteluasennon mahdollistavat pehmeät alustat olivat tärkeitä. Sa-

dusta maalaamisen ja siitä kertomisen koimme myös hyväksi menetelmäksi ja lapset

olivat myös erittäin kiinnostuneita näkemään ja kuulemaan toistensa taideteoksista.

Pullopostien lähettäminen (haaste merirosvokirjeenvaihtoon) oli myös yksi lapsia sel-

västi kiinnostava tehtävä. Emme kuitenkaan voi arvioida satukirjeenvaihtoa opin-

KUVIO 10. Satukaijaa kättelemässä.
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näytetyössämme, sillä emme saaneet pro-

jektimme aikana vastausta haasteeseen.

Sadutusta käsittelemme tarkemmin koh-

dassa 4.3.3 Sadutuskokemuksia – ”Nyt

syttyi satu mielessä”.

Ulkona toteutetun liikuntaleikkejä sisältä-

vän Satukaijan pelastusoperaation toteut-

taminen oli meille ohjaajina haastavaa,

sillä se sisälsi paljon monipuolista toimin-

taa ja siirtymävaiheita. Tuokio oli kuiten-

kin kokonaisuudessaan onnistunut ja itse

tekemämme satu, joka toimi tuokion poh-

jana, toi vaihtelua perinteisiin ulkoleikkei-

hin.

Laadimme Satukaijan pelastusoperaatio – tuokiotamme varten havainnointilomakkeen

myös päiväkodin työntekijälle. Työntekijän havainnot lapsista olivat samansuuntaisia

kuin omammekin – ryhmä oli

hyvin mukana ja mielenkiintoa

riitti. Työntekijän mukaan tuo-

kion sisältö oli tarpeeksi moni-

puolinen, eläydyimme ohjaaji-

na hyvin tarinaan ja yhteistoi-

mintamme oli luontevaa ja hy-

vin suunniteltua. Varsinaisia

muutosideoita työntekijä ei

tuonut esille.

Omien muutos- ja lisäideoiden lisäksi poimimme lapsilta tulleita toiveita projektimme

sisällön suhteen. Lapset esittivät tuokioiden aikana spontaanisti ideoitaan, joita toteu-

timme mahdollisuuksien mukaan. Esimerkiksi idea merirosvojen taidenäyttelyyn, jo-

hon koottiin lasten satuviikon aikana tekemät maalaukset kertomuksineen, tuli lapsil-

KUVIO 11. Sadusta maalaaminen.
Lapset keskittyivät intensiivisesti
maalauksiinsa.

KUVIO 12. Satuhetki ulkoleikkien lomassa.
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ta. Lapset esittivät myös toiveita satuviikon jälkeen mahdollisesta yhteydenpidon jat-

kamisesta jo kotiin palanneen Satukaijan kanssa.

”Voisimme lähettää valokuvia Pablolle muistoksi.”
”Siitä tuli aika hieno satu. Senhän voisi lähettää Pablolle. Pablo on niin
hyvä sadunkertoja.”

Koska projektimme oli lähenemässä loppuaan, meillä oli mahdollisuus jatkaa yhtey-

denpitoa lasten ja Satukaijan välillä vain yhdellä kirjeellä, jossa tämä vielä esitti kii-

tokset lapsille mukavasta viikosta. Jätimme kuitenkin osan projektiamme varten val-

mistamastamme materiaalista päiväkotiin, jotta he voivat halutessaan hyödyntää sitä ja

mahdollisesti jatkaa projektimme teemaa.

Oma toimintamme ohjaajina kehittyi projektin aikana. Uskallus ja heittäytyminen kä-

vivät varmemmiksi päivä päivältä, mihin vaikutti kasvava tietämys sekä lapsista yksi-

löinä että ryhmän toiminnasta kokonaisuutena. Käsinuken käsitteleminen ja sen roo-

lissa esiintyminen kävi myös luontevammaksi kokemuksen kautta. Käsittelemme

omaa oppimistamme vielä tarkemmin kohdassa 5 …Sen pituinen se.

4.4.3 Sadutuskokemuksia – ”Nyt syttyi satu mielessä”

Ryhmäsadutus

Kokemuksemme ryhmäsadutuksesta oli erittäin positiivinen. Ryhmäsadutuksessa las-

ten yksilölliset erot tulivat esiin – osa lapsista oli ujompia ja hiljaisempia, osa taas

osallistui sadun kerrontaan aktiivisemmin. Suurin osa lapsista oli kuitenkin innokkaita

sadun kertojia ja toi ajatuksiaan rohkeasti esille. Huomasimme, että osalle lapsista

sadun kertominen ryhmässä toimi rohkaisevana tekijänä, kun taas toisille muiden läs-

näolo saattoi aiheuttaa suorituspaineita.

Kaikki lapset osasivat hienosti kertoa satua toiveemme mukaisesti lauseen kerrallaan,

jolloin meidän ei ohjaajina tarvinnut rajoittaa lasten sadunkerrontaa. Kun satu luettiin

lopussa, kaikki lapset kuuntelivat sen tarkkaavaisesti alusta loppuun. Satuviikon ta-

pahtumat näkyivät kaikissa ryhmäsaduissa ja myös Pablo-Satukaija oli päässyt seik-

kailemaan niihin

”…Sitten Pablo tuli tänne ja katto oliko sen kavereita täällä ja meriros-
vot nappasivat Pablon ja solmivat puuhun. Ja sitten me tultiin pelasta-
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maan se Pablo. Mutta sillä eholla me saatiin pelastaa se jos tehtiin kaik-
ki tehtävät joista sai kymmenen kultahippua ja kolme timanttia...”

Yhdessä sadussa esiintyi syksyllä lasten itse käsikirjoittaman näytelmän tapahtumia,

jossa teemana oli ollut viidakko.

”…Metsästäjät tuli ja metsästivät panttereita. Sitten pantterit kirkuivat,
koska ne olivat keihäässä kiinni. Papukaijat raakkuivat metsästäjät me-
reen. Metsästäjien vaatteet tulivat litimäriksi. Sitten tuli hai ja hai söi
metsästäjät. Papukaijat innostuivat. Papukaijat olivat tosi iloisia ja
päättivät pitää juhlat.”

Saduttaminen luonnon helmassa, rauhallisessa ja kauniissa paikassa teki tunnelmasta

mieleenpainuvan. Huomasimme, että sadutusta voi toteuttaa periaatteessa missä vain,

varmasti myös metsä kivineen ja kantoineen olisi toimiva paikka.

Yksilösadutukset

Sadutimme projektimme aikana ryhmän lapset perussadutuksen mukaisesti, jolloin

jokainen sai yksitellen kertoa sadun ilman aikuisen rajaamaa aihetta. Lapset saivat

piirtää saduistaan myös kuvan. Sadutustilanteen jälkeen kirjasimme ylös havaintom-

me.

Sadun aloittamisen helppous vaihteli lapsikohtaisesti. Useissa sadutustilanteissa kävi

niin, että alkuhankaluuksien jälkeen juttua riitti ja sadun kertominen oli selvästi mu-

kavaa. Yksi lapsi tokaisikin hetken miettimisen jälkeen:

”Nyt syttyi satu mielessä.”

Muutama lapsista tuntui ajattelevan, että heiltä odotetaan jotain tietynlaista satua,

ikään kuin olisi olemassa oikeita ja vääriä satuja, mikä saattoi aiheuttaa suorituspainei-

ta. Kannustaminen ja muistuttaminen siitä, että lapsi saa kertoa ihan mistä itse haluaa,

rohkaisivat yleensä lapset sadun kerrontaan. Ne lapset, joilla sadun kertomisen aloit-

taminen oli vaikeaa, kuvailivat tuntojaan näin:

”En mä osaa kertoa.”
”Se on niin vaikea keksiä.”
”En mä muista sitä satua.”
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Kun lapsi oli kertonut sadun, sadutuksen ohjeiden mukaisesti luimme sen hänelle ja

annoimme mahdollisuuden muuttaa sitä. Kaikki lapset kuuntelivat omaa satuaan mie-

lellään ja sadun kuuleminen vangitsi lasten keskittymisen täysin. Koska jokaisella

sadun kertojalla on oikeus päättää, kenelle satu luetaan ja missä sitä käytetään, pyy-

simme lapsilta luvat satujensa julkaisemiseen. Jokainen lapsi lupasi, että sadun saa

lukea kokoavalla tuokiolla sekä julkaista ryhmän yhteisessä satukirjassa (ks. liite 7).

Kokemuksemme mukaan ko-

koava tuokio oli lapsille tärkeä

ja he kokivat selvästi ylpeyttä

omista saduistaan. Lapset suh-

tautuivat toistensa satuihin ja

erityisesti piirustuksiin suhteelli-

sen kiinnostuneesti ja esittivät

kysymyksiä niistä.

Kahdenkeskiset ja kiireettömät sadutushetket olivat meille ohjaajina mieleenpainuvia.

Yksilöllinen huomioiminen ja tilanteen rauhallisuus toi lapsista uusia puolia esiin,

jolloin sadutus toimi myös hyvänä tutustumiskeinona. Ote kirjaamistamme havain-

noista:

”Yksi parhaista sadutuskoke-
muksistani oli Kaapon (nimi
muutettu) kanssa. Ryhmässä hän
usein sai ”häirikön leiman” mut-
ta yksilöllinen huomiointi sadu-
tustilanteessa toi hänestä aivan
uusia puolia esiin. Sain luotua
häneen hyvän kontaktin.”

KUVIO 13. Kokoava tuokio. Tuokiolla lapset
pääsivät kuuntelemaan toistensa satuja.

KUVIO 14. Yksilösadutus. Saduttaessa rauhallinen
tila on tärkeä.
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Millaisia satuja lapset kertoivat

Haluamme avata lasten satuja analysoimalla niiden sisältöä, vertaamatta niitä kuiten-

kaan esimerkiksi yleisesti oikeaksi katsottuun sadun rakenteeseen tai kielen oikeaop-

pisuuteen. Kuten Karlsson (2001) muistuttaa, sadutuksen tarkoitus ei ole arvioida ja

arvostella lasten kertomuksia, eikä taustalla ei ole oikeita tai vääriä ratkaisuja. Sadu-

tuksessa ollaan kiinnostuneita siitä, mitä lapset ajattelevat ja mitä he ajatuksistaan ker-

tovat. (Karlsson 2001, 92–93.) Analysointimme pohjana olemme käyttäneet Lapset

kertovat -tutkijaryhmän lähestymistapaa, jonka avulla he ovat tutkineet Satukeikka-

hankkeen aikana kerättyjä lasten satuja. Satukeikka-hankkeessa analysoituja kerto-

muksia oli yhteensä 101 ja ne olivat pääasiassa 4-6 -vuotiaiden lasten kertomia.

(Karlsson 2001, 110–119.)

Satuilijoiden kertomusten pituus vaihteli muutamasta sanasta noin pariin sataan sa-

naan, suurin osa saduista sisälsi kuitenkin noin 50 sanaa. Satukeikka-hankkeen analy-

soitujen satujen pituus vaihteli myös muutamasta sanasta useisiin satoihin sanoihin

(Karlsson 2001, 112).

Satukeikka – hankkeen saduissa esiintyi paljon erilaisia substantiiveja, mutta vain

harvoissa saduissa ne olivat samoja (Karlsson 2001, 113). Satuilijoiden saduista sitä

vastoin löytyi selkeästi kolme substantiivia, jotka esiintyivät useissa saduissa: papu-

kaija/Satukaija/Satupapukaija/Pablo (10), merirosvo (6) ja koti (6). Lähes jokaisessa

(14) Satuilijoiden sadussa esiintyi jokin eläin. Satukeikka-hankkeen saduissa eniten

esiintynyt substantiivi oli koti. Satukeikka-hankkeen saduissa yleisimmät verbit olivat

samat kuin Satuilijoiden saduissa: olla, mennä ja tulla. Adjektiiveja esiintyi Satuilijoi-

den tarinoissa, kuten myös Satukeikka-hankkeen saduissa selkeästi vähiten. (Karlsson

2001, 113.)

Sekä Satuilijoiden käyttämät substantiivit kuin useat verbitkin ilmensivät päiväkodissa

esiintyvää teemaa sekä meidän satuprojektiamme. Päähenkilöinä seikkailivat useassa

sadussa projektistamme tuttu Pablo-Satukaija, päiväkodin oma maskotti tai teemas-

tamme tutut merirosvot.

”…Merirosvot ottivat Satupapukaijan kiinni ja vei sen sinne laivaan ja
ne laitto häkkiin sen…”
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Saduissa esiintyvässä toiminnassa teemaan liittyviä verbejä olivat muun muassa tais-

tella, vangita, vapautua, lentää, raakkua ja pelastaa. Kuuden Satuilijan sadun toimin-

nassa näkyi selkeästi satuprojektimme sisältö. Yhden Satuilijan sadussa päiväkoti nä-

kyi seuraavasti:

” …On kiva leikkiä täällä ja sitten on kiva leikkiä täällä kaverin kaa jol-
lain leluilla…”

Vain kahdessa Satuilijan sadussa ei näkynyt päiväkodin teema tai toiminta millään

lailla.

4.4.4 Kyselyt – ”Kiva kun Satukaija oli kiva ja me tavattiin se.”

Alkukyselyt työntekijöille

Päiväkodin työntekijöille suunnattuja yhdeksästä avoimesta kysymyksestä koostuvia

alkukyselyitä palautui yhteensä seitsemän kappaletta. Tarkoituksenamme on vastaus-

ten avulla avata yhden päiväkodin näkökulmaa liittyen opinnäytetyömme aiheeseen:

miten sadut ja sadutus näkyvät päiväkodin toiminnassa ja kasvatustyössä.

Lähes kaikki vastaajat kertoivat, että he ovat liittäneet sadut osaksi meneillään olevan

lukuvuoden toimintasuunnitelmaa, jolloin yhden kuukauden aikana satuja painotettiin

erityisen paljon. Sadut ovat olleet joskus myös koko vuoden teemana, jolloin lasten

vanhemmat ovat saaneet toivoa, mitä asioita ja opetuksia saduista nostetaan esille.

Yleisin vastauksissa esiintynyt satujenlukutilanne oli lasten lepohetki. Suurimmassa

osassa vastauksissa mainittiin myös hetki ennen iltapäiväulkoilua, jolloin lapset koo-

taan yhteen. Satuhetket ohjattujen tuokioiden aikana mainittiin noin puolessa vastauk-

sista. Muutama vastaaja kirjoitti myös lukevansa satuja lasten rauhoittamiseksi ja

kolmessa vastauksessa tuli esille satujen lukeminen lapsen aloitteesta.

Vastausten mukaan päiväkodissa kirjoitetaan paljon pieniä teemaan ja talon henkeen

sopivia tarinoita, jotka toimivat johdatteluna ja virikkeenä tulevaan toimintaan. Satu-

jen pohjalta on tehty erilaisia nukketeatteriesityksiä sekä näytelmiä ja päiväkodissa on

järjestetty myös lapsille oman kirjan päivä. Satujen avulla on käsitelty erilaisia teemo-

ja, kuten ystävyyttä, pelkoa ja vuodenaikoja. Yksi vastaaja kertoi, että satuhetket ovat
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olleet hyvä keino vaikeiden asioiden käsittelyssä. Vastauksista tuli esille, että sadut

toimivat monipuolisina opetusvälineinä lasten mielikuvitusta rikastuttaen

Kaikkien vastaajien mukaan lapset ovat kiinnostuneita saduista.

”Lapset nauttivat suunnattomasti satujen kuuntelemisesta.”
 ”Lapset rakastavat satuja.”
”Lapset ovat aina valmiita kuuntelemaan ja todella kiinnostuneita sa-
duista.”

Vastaajat kirjoittavat, että lapsille on mieluisaa, jos he saavat valita itse luettavan sa-

dun ja usein he haluavatkin kuunnella suosikkisatuaan kerta toisensa jälkeen. Hauskat

ja humoristiset sadut mainittiin lapsia kiinnostaviksi ja satuhahmot, kuten prinsessat,

pienten lasten idoleiksi. Satujen näkyminen lasten leikeissä ja saduista keskustelemi-

nen tulivat esille vastauksista. Yhden vastaajan mukaan lapset pyytävät vain harvoin

aikuista lukemaan satua, mutta toteaa kuitenkin, että lapset kuuntelevat satuja mielel-

lään, jos aikuinen tarjoutuu niitä lukemaan. Yksi vastaajista arvelee, että nykyään lap-

sille luetaan kotona tosi vähän.

Kaikki vastaajat toivat esiin satuhetkien tärkeyden.

”Lapset nauttivat satuhetkistä.”
”Hetket antoisia, lapset kuuntelevat ja keskittyvät hyvin. Ovat tärkeitä.”
”Jos on aikaa, on mukava ottaa lapsia satuja kuuntelemaan.”

Vastauksissa korostettiin oman toiminnan, kuten satuun eläytymisen ja tunnelman

luomisen vaikutusta lasten keskittymiseen. Yksi vastaaja piti tärkeänä, että satuhetkiin

varataan riittävästi aikaa, jotta lasten kanssa ehditään keskustella saduista. Toinen vas-

taaja toi kuitenkin esille ajan puutteen:

 ”Luen mielelläni, useimmissa työvuoroissa on vain iltapäivällä niin pal-
jon muuta tekemistä.”

Hyvän satujenlukutilan tulisi vastaajien mukaan olla rauhallinen ja sopivan pieni.

Muita toiveita olivat esimerkiksi pehmusteet, sohva, tunnelmallisuus, hyvä ilma ja

viihtyisyys. Vastauksista kävi kuitenkin ilmi, että periaatteessa satuja voi lukea missä

vain, vaikka puitteet eivät olisikaan ihanteelliset.
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Sadutus oli vastausten mukaan kaikille jossain määrin tuttu ja jokainen oli käyttänyt

sitä jollain tapaa. Lähes kaikista vastauksista tuli ilmi, että sadutuksessa on ollut mu-

kana jokin aihe tai muu virike, kuten toinen satu, kuva tai oma piirustus. Yksi vastaaja

kuvaili yksityiskohtaisemmin sadutustilannetta:

”Ollaan oltu kynttilän valossa oman ryhmän kanssa. Ja se kenellä on ol-
lut taikakruunu päässään on vuorossa. Taikakruunu auttaa ja helpottaa
kertomista. Näin jokainen lapsi saa vuoronsa ja tarinat raikuvat.”.

Jokaisesta vastauksesta tuli esille se, että sadutus on koettu hyväksi ja toimivaksi työ-

välineeksi. Sadutusta kuvailtiin esimerkiksi sanoilla positiivinen, hauska, mielenkiin-

toinen, antoisa ja hyödyllinen. Sadutukseen liitettyjä positiivisia asioita olivat muun

muassa lasten innostuminen, omista tuotoksista nauttiminen, yksilöllinen huomioimi-

nen, persoonallisuuksien erottuminen, taitojen monipuolinen kehittäminen sekä lapsen

elämysmaailman raottuminen aikuiselle. Kaksi vastaajista kertoi haluavansa käyttää

sadutusta jatkossa enemmän.

Lasten suhtautumista saduttamiseen kuvailtiin suurimmassa osassa vastauksista posi-

tiiviseksi ja innokkaaksi – lapset ovat eläytyneet täysillä, tykänneet kovasti ja toivo-

neet lisää.

”Lapset ovat noin 90% ovat todella innokkaita kertojia ja kuvittajia. He
suorastaan rakastavat omien seikkailujen kokoamista ja pohtivat mielel-
lään erilaisia loppuratkaisuja tarinoille.”
”Lapset innostuvat siitä, koska siitä tulee lasten oma juttu”.

Osassa vastauksista tulee esille lasten persoonalliset erot suhtautumisessa sadutuk-

seen. Esimerkiksi yhdessä vastauksessa sadutuksen haasteeksi mainitaan se, että vain

puheliaat osallistuvat ja hiljaisemmat jäävät sivuosaan. Kuitenkin vastauksista nousee

myös ujompien ja hiljaisempien lasten rohkaisemisen tärkeys sadun kertomiseen.

”Riippuu lapsesta: toiset ovat hyvin innoissaan ja kertovat tarinaa pal-
jon, kun taas ujommat ja aremmat lapset saattavat mennä aluksi luk-
koon. Heitä on kuitenkin tärkeää rohkaista kertomaan tarinaa.”

Työntekijän palaute projektista

Palautetta projektistamme keräsimme yhdelle toimintaamme seuranneelle työntekijäl-

le annetulla palautekyselyllä, joka sisälsi kuusi avointa kysymystä. Kyselyn avulla

työntekijä arvioi satuviikon tuokioita, satujen ja sadutuksen käyttöä sekä satuhuoneen
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toimivuutta. Lisäksi tiedustelimme onko vastaajalle noussut satuprojektistamme ideoi-

ta, joita hän voisi jatkossa hyödyntää.

Työntekijän palautteen mukaan tuokiomme olivat huolellisesti suunniteltuja sekä val-

misteltuja kokonaisuuksia, toimimme ohjaajina itsenäisesti ja lasten innostaminen

onnistui. Valmiita satuja oli vastaajan mukaan ohjatussa toiminnassa vähän, mutta

satuviikkoon liittyviä itse kirjoitettuja satuja sitäkin enemmän, mitä hän piti positiivi-

sena asiana. Erityisesti tarinoissamme näkyneen päiväkodin teeman vastaaja koki hy-

väksi. Vastaaja mainitsi, että luimme satuja lapsille paljon myös vapaan leikin aikana,

mistä lapset nauttivat. Ryhmäsadutus ja haaste merirosvokirjeenvaihtoon oli vastaajan

mukaan luonteva osa satuviikon teemaa ja kaikki lapset osallistuivat niihin innolla.

Yksilösadutusta vastaajan oli sitä vastoin vaikea arvioida, sillä toteutimme ne ilman

työntekijöiden läsnäoloa.

Vastaaja piti satuhuoneen ideasta ja toteutuksesta. Palautteesta tuli kuitenkin ilmi, ettei

rauhallinen lukutila ilman aikuisen valvontaa pysynyt aina rauhallisena. Vastaaja mai-

nitsee, että aikuisen valvontaa lähempänä oleva satuhuone olisi ollut toimivampi, jos-

kaan se ei olisi tilojen puitteissa ollut mahdollista. Vastaaja kirjoittaa, että satuhuo-

neen voisi kasata toistekin. Sadutus on vastaajan mukaan ollut aikaisemmin lähinnä

piirustuksista kerrontaa ja mainitseekin, että haluaisi käyttää menetelmää jatkossa

enemmän ja laajemmin. Myös satujen lukemista vastaaja haluaisi lisätä vapaan leikin

aikana, jos aikaa riittää. Vastaaja kirjoitti, että satuviikkomme seikkailutarinat voisivat

soveltua käytettäväksi päiväkodissa jatkossakin.

Lasten palaute projektista

Keräsimme lapsilta palautetta satuprojektistamme tunnekuvien avulla. Lapset osasivat

yleisesti ottaen nimetä tunteet, joskin tulkinnoissa ja termeissä oli eroja. Tämä ei kui-

tenkaan haitannut, sillä halusimme antaa lapsille vapauden tulkita kuvia haluamallaan

tavalla.

Suurin osa (11/16) lapsista valitsi nauravan naaman kuvastamaan tunnelmiaan satu-

projektista. Kolme lapsista valitsi hymyilevän naaman ja kaksi surullisemman tunne-

kortin. Tuloksesta päätellen suurin osa lapsista oli pitänyt satuprojektimme sisällöstä.

Tunnekuvien lisäksi pyysimme lapsilta myös sanallista palautetta esimerkiksi kysy-

myksillä: ” Mitä muuta haluat sanoa viikosta”, ”Miten kuvailisit viikkoa?”. Kaikki
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lasten vastaukset olivat positiivisia ja projektia kuvailtiin muun muassa sanoilla: ”tosi

kiva”, ”hauska”, ”ihana”, ”iloinen”. Yksi lapsista toi tarkemmin esille, mikä projek-

tissa oli miellyttänyt häntä:

”Kiva, kun Satukaija oli kiva ja me tavattiin se.”

5 …SEN PITUINEN SE

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli käsitellä satujen ja sadutuksen käyttöä päivähoi-

dossa sekä kasvatustyössä. Tavoitteenamme oli sekä teorian että päiväkodissa toteut-

tamamme satuprojektin avulla tuoda esille satujen ja sadutuksen käyttöön liittyviä

mahdollisuuksia sekä syventää kokemuksemme kautta omaa ammatillisuuttamme.

Päiväkodin työntekijöille suunnatun alkukyselyn ideana oli avata tämän kyseisen päi-

väkodin näkökulmaa liittyen satujen ja sadutuksen käyttöön päivähoidossa. Tavoit-

teenamme oli myös tuoda lasten omat ajatukset ja kokemusmaailma näkyviksi.

Satuja käsittelevään kirjallisuuteen tutustuessamme huomasimme, että se keskittyy

suurelta osin kuvaamaan joko satuihin liittyvää teoriaa tai erilaisia satujen pohjalta

KUVIO 15. Tunnekuvat. Selkeät kuvat auttoivat tunteiden
nimeämisessä.
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toteutettuja projekteja, joissa sadut tulevat esiin aikuisen suunnitellussa ohjatussa toi-

minnassa. Löysimme vain vähän kirjallisuutta, joka käsittelee satuja päivähoidossa

silloin, kun ne eivät ole osana ohjattua toimintaa.

Itse halusimme kuitenkin projektissamme korostaa satujen pohjalta toteutetun toimin-

nan lisäksi lasten omista aloitteista ja kiinnostuksesta lähteviä satuhetkiä. Mahdolli-

suus tällaisiin satuhetkiin vaatii siihen sopivan tilan, satukirjojen saatavuuden sekä

läsnä olevan aikuisen. Rakensimmekin päiväkotiin satuhuoneen, jossa oli mahdolli-

suus toteuttaa rauhallisia, pienen ryhmän satutuokioita. Lisäksi tavoitteenamme oli

oman läsnäolomme ja satujen pariin kannustamisen avulla lisätä lasten satujenluku-

pyyntöjä sekä omaehtoista kiinnostusta lastenkirjallisuutta kohtaan.

On selvää, että lapset kaipaavat päiväkodin usein niin hektisen arjen vastapainoksi

rauhoittumista. Projektimme aikana jotkut lapsista siirtyivät päiväunien jälkeen satu-

huoneen patjoille karistamaan unihiekkoja silmistään ja huilaamaan ennen iltapäivän

touhuja satukirjoja selaillen. Lapset myös puuttuivat satuhetkien mahdollisiin häiriö-

tekijöihin itsenäisesti pyytämällä esimerkiksi hiljaisuutta tai oven sulkemista. Havain-

tojemme mukaan lapset hakeutuivat satuhuoneeseen oma-aloitteisesti ja selailivat kir-

joja paljon myös itsenäisesti. Haluamme kuitenkin korostaa aikuisen läsnäoloa ja

huomasimmekin, että lapset esittivät satujenlukupyyntöjä aikuiselle lähinnä vain sil-

loin, kun tämä oli satuhuoneen välittömässä läheisyydessä. Tästä syystä satuhuoneen

keskeinen sijainti päiväkodissa on tärkeää, jotta työntekijöille tarjoutuu paremmat

mahdollisuudet olla läsnä satuhetkiä varten.

Toteutimme ohjatun toiminnan aikana useita koko ryhmän satuhetkiä. Kokemuksem-

me niistä olivat samankaltaisia kuin Ylösen tekemässä tutkimuksessa Taikahattu ja

hopeakengät: Sadun maailmaa (1998) – lasten yksilöllinen huomiointi sekä lasten

aloitteesta lähteneet keskustelut olivat isossa ryhmässä vähäisiä. Ylönen (1998) jatkaa,

ettei lapsella ole mahdollisuutta vaikuttaa päiväkodissa luetun sadun ajankohtaan, kes-

toon tai ympäristöön, eikä satuhetkeä häiritseviltä tekijöiltä voida välttyä. (Ylönen

1998, 50, 64, 156.) Itse olemme kuitenkin sitä mieltä, että lasten omista aloitteista

lähteneet ohjatun toiminnan ulkopuolella toteutetut satuhetket antavat lapselle mah-

dollisuuden vaikuttaa satuhetken sisältöön ja rauhallinen satujenlukutila vähentää häi-

riötekijöitä.
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Monissa päiväkodeissa lapset jaetaan toiminnan ajaksi pienryhmiin, joissa satuhetket

voidaan toteuttaa lapsilähtöisemmin. Pienryhmätoiminta vaatii oman kokemuksemme

mukaan työntekijöiltä suurempaa panostusta esimerkiksi suunnitelmien tekemiseen ja

työnjakoon, mutta tuo tullessaan myös paljon uusia mahdollisuuksia. Isossa ryhmässä

keskustelut ovat usein aikuisjohtoisia ja vain rohkeimmat lapset saavat äänensä kuulu-

viin, kun taas pienryhmissä lapsille tarjoutuu paremmat mahdollisuudet mielipiteiden-

sä ilmaisuun. Pienryhmätyöskentelyn aikana lasten toiveet ja ideat on myös helpompi

toteuttaa.

Lasten toiveiden ja mielipiteiden huomioiminen jo suunnitteluvaiheesta lähtien olisi

ollut ihanteellinen tapa toteuttaa lapsilähtöistä toimintaa, mutta se ei satuprojektin

lyhyen keston vuoksi ollut mahdollista. Tämän vuoksi jätimme tuokioihimme jouston

varaa, jotta projektin kuluessa esiin tulleet lasten toiveet ja ideat voitaisiin ottaa huo-

mioon. Onnistuimme mielestämme luomaan projektiimme lasta osallistavan ilmapiirin

ja lapset toivatkin aktiivisesti esille omia toiveitaan, jotka me ohjaajina huomioimme

toiminnan toteutuksessa. Lasten osallistaminen lisäsi selvästi heidän omia aloitteitaan

ja toiminta, jossa lasten ääni ja osallistuminen erityisesti korostuivat, innostivat lapsia

eniten.

Pidimme sadut mukana toiminnassamme jo projektin suunnitteluvaiheesta lähtien,

jolloin käytimme ideoidemme pohjana erilaisia satukirjoja. Huomasimme hyvin nope-

asti, että sadut toimivat ehtymättöminä ideoiden lähteinä ja mielikuvitusta käyttäen ne

voivat toimia pohjana hyvinkin monipuoliselle toiminnalle. Perinteisten satuhetkien –

aikuinen lukee ja lapset kuuntelevat – lisäksi toteutimme satuhetkiä esimerkiksi ulko-

leikkien lomassa ja toiminnan virikkeenä.

Projektissamme mukana olleen päiväkodin työntekijöille suunnatun kyselyn tulokset

avasivat mielestämme hyvin heidän näkökulmaansa liittyen satujen ja sadutuksen

käyttöön. On kuitenkin syytä muistaa, etteivät kyselyn tulokset ole yleistettävissä,

vaan tarkoituksenamme oli tuoda vain tämän kyseisen päiväkodin kokemukset esille.

Kyselyiden pohjalta voimme todeta, että päiväkodissa otetaan sadut hienosti huomi-

oon toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa lapsien ja heidän vanhempiensa toiveita

unohtamatta. Oli mukava huomata, että päiväkodin väki kirjoittaa myös itse erilaisia

teemaan liittyviä satuja toimintaa elävöittämään.
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Työntekijöiden vastauksissa useimmin esiintynyt satujenlukutilanne oli lasten lepo-

hetki. Kyselyiden sekä oman aikaisemman kokemuksemme mukaan arvelemmekin,

että lepohetki on ehkä yleisin tilanne, jolloin lapsille luetaan satuja päivähoidossa.

Satujen lukeminen lepohetkillä on kaikin puolin hyvä tapa, sillä se rauhoittaa lasten

ajatukset ja valmistaa heitä unta varten. Haluamme kuitenkin korostaa sitä, ettei satu-

hetkien tavoite olisi vain lasten rauhoittaminen, vaan niillä olisi myös oma itseisar-

vonsa, jolloin lasten itse tekemät aloitteet ja kiinnostus satuja kohtaan huomioitaisiin

päiväkodin arjessa.

Huomasimme iloksemme, että kaikki kyselyihin vastanneet työntekijät olivat jollain

tapaa käyttäneet sadutusta työssään ja kokeneet sen hyväksi menetelmäksi. Lähes

kaikki vastaajat mainitsivat, että sadutuksessa on ollut mukana jokin virike, jolloin

kyseessä on siis ollut aihesadutus. Oli mukava huomata, että niin kyselyistä kuin pa-

lautteestakin nousi esiin työntekijöiden halukkuus käyttää satuja sekä sadutusta jat-

kossa aikaisempaa laajemmin. Jos satuprojektimme olisi ollut ajallisesti pidempi, oli-

simme voineet havainnoida innostiko sen anti päiväkodin työntekijöitä ja myös lapsia

satujen ja sadutuksen pariin aikaisempaa enemmän.

Omat sadutuskokemuksemme projektin aikana olivat mieleenpainuvia – menetelmä

mahdollisti lasten yksilöllisen huomioimisen, lasten ajatusten kuulemisen sekä pysäh-

tymisen arjen kiireiden keskellä. Havaintojemme mukaan satujen kertominen oli ylei-

sesti ottaen lapsista mukavaa puuhaa ja niin yksilö- kuin ryhmäsadutukset tempaisivat

heidät mukaansa. Erityisesti omien sekä toisten lasten satujen kuuleminen innosti lap-

sia ja he kokivat ylpeyttä omista saduistaan.

Lähes kaikkien lasten saduissa näkyi päiväkodin teema tai sen toiminta jollain tapaa ja

esimerkiksi käsinukkena toiminut satuviikkomme päätähti Pablo Satukaija oli päässyt

seikkailemaan suureen osaan lasten saduista. Lapset kertovat – tutkijaryhmä, joka on

analysoinut Satukeikka-hankkeen (1995–1997) aikana kerättyjä lasten satuja, tuli kui-

tenkin siihen tulokseen, etteivät lapset juurikaan kertoneet saduissaan päiväkodista,

vaikka viettivätkin siellä suuren osan päivästään ja kertoivat satunsa pääsääntöisesti

siellä (Karlsson 2001, 116). Tulos ihmetyttikin tutkijoita ja se oli myös selvästi erilai-

nen, kuin oma kokemuksemme. Meidän lähtökohtamme satujen analysoimiseen ovat

kuitenkin olleet erilaisia kuin Satukeikka-hankkeen ”ulkopuolisilla” tutkijoilla –
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olemme olleet mukana päiväkodin arjessa ja siten osanneet yhdistää saduissa esiinty-

vät teemat ja tapahtumat päiväkodin toimintaan.

Onnistuimme mielestämme yhdistämään opinnäytetyössämme niin aikuisten lapsille

luomat kuin lasten omatkin kulttuurituotteet ja näin tuomaan satuihin ja sadutukseen

liittyvää lastenkulttuuria näkyväksi. Opinnäytetyömme toi yhteen aikuisten tekemät

sadut sekä lasten omat tarinat, jotka molemmat ovat merkityksellisiä lapselle. Saimme

mielestämme tuotua myös lasten äänen ja näkökulmat esiin.

Yksi opinnäytetyömme tavoitteista oli satuprojektin suunnittelun, toteutuksen ja arvi-

oinnin kautta kasvattaa omaa ammatillisuuttamme liittyen satujen ja sadutuksen käyt-

töön. Satuprojekti kaikkine vaiheineen vaati meiltä paljon luovuuden ja mielikuvituk-

sen käyttöä, minkä koimme alussa haasteelliseksi. Lähdimme kuitenkin rohkeasti

ideoimaan projektin sisältöä, emmekä halunneet turvautua vain tuttuihin menetelmiin

tai valmiisiin materiaaleihin. Erilaisten haasteiden kautta luottamus omiin kykyihim-

me ja luovuuteemme kasvoi ja saimme paljon uusia työmenetelmiä tulevaisuudessa

hyödynnettäväksi. Yhtenä tavoitteenamme olikin kerätä opinnäytetyöhömme sekä

omia että päiväkodista ja kirjallisuudesta nousseita ideoita liittyen satujen ja sadutuk-

sen käyttöön. Onnistuimmekin kokoamaan ideat mielestämme kattavaksi ”Satupak-

kiksi”, josta kaikki halukkaat voivat löytää keinoja satutyöskentelynsä toteuttamiseen.

Projektin aikana koetut satu- ja sadutushetket olivat meille antoisia ja opettavaisia.

Huomasimme, miten tärkeää on aikuisen aito läsnäolo, motivaatio sekä halu kuulla,

mitä lapsella on sanottavanaan. Saimme projektistamme hyvää palautetta niin lapsilta

itseltään kuin päiväkodin työntekijöiltäkin. Vaikka projekti vaati useita haasteellisia

työvaiheita ja lukuisia työtunteja, olemme kuitenkin iloisia, että otimme haasteen vas-

taan. Toivommekin, että opinnäytetyömme innostaa ja kannustaa kaikkia niin lasten

parissa työskenteleviä ammattilaisia kuin muitakin aiheesta kiinnostuneita satujen ja

sadutuksen pariin.
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MISTÄ SADUT TULEVAT?

”Mummin tilkkuvakasta,

kesämökin takasta,

sateenkirjokaaresta,

kaukaisesta saaresta,

polunvieren kukasta,

sinisestä sukasta,

maailmasta suuresta,

oman korvan juuresta.

Sieltä sadut tulevat.”

- Kaija Pakkanen -
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Liite 1. Satupakki

Ideoita satutyöskentelyyn

Satuhetken alkurituaaleja:

satuhattu
satuviitta
soittorasia
satukulkunen
kynttilän sytytys
satumainen verho, jonka ali pujahdetaan satuhuoneeseen
pieni hämärä tunneli, jonka läpi ryömiminen virittää tun-
nelmaan

Esimerkki 1.: Ennen sadun aloittamista kutsutaan Valonhal-
tija paikalle sytyttämällä kynttilä. Tämän jälkeen kutsutaan
satukeijuja soitolla käyttäen erilaisia soittimia. Satukeijujen
kutsumiseen myös lapset voivat osallistua. ”Kun satu on päät-
tynyt, saatetaan satukeijut matkaan soiton sävelin ja Valonhaltija-
kin lähetetään takaisin aurinkoon.” (Anna lapsen leikkiä 1996,
134)

Esimerkki 2.: Satuhuoneessa on hämärää. Yksi lamppu va-
laisee paikkaa, jossa sadunkertoja istuu pukeutuneena viit-
taan. Taustalla soiva hiljainen musiikki on johdattanut kuuli-
jat huoneeseen sadunlukijan ympärille. Satuhetki alkaa yh-
teisellä lorulla:

Satutunti alkaa,
ollaan kaikki hiljaa,
ettei satu karkaa.
Nyt – saa satu alkaa
(Sesam! – Avaimia esiopetuksen draa-
mapedagogiikkaan 2000, 32)
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Satukoppa tai -pussi, jossa luettavana olevien satujen nimet. Lapset saavat
vuorotellen nostaa sadun

Satupassi, johon lapset saavat satutuokion loputtua tarran

Lapset saavat tehdä sadulle lopun ryhmissä, jotka aikuinen kirjaa ylös.
Tämän jälkeen jokainen ryhmä miettii, miten he haluisivat esittää oman
versionsa muulle ryhmälle

Nukketeatteri: Sadussa esiintyvistä hahmoista voidaan askarrella kep-
pinukkeja tai niitä voidaan muovailla esimerkiksi savesta

Aikuiset ja lapset esittävät näytelmiä sadun kohdista

Liikunta. Lasten kanssa voidaan liikkua ja tehdä samoja asioita kuin sa-
dun hahmot. ”Jossain saduissa samoillaan metsissä, missä saattaa olla
upottavaa suota tai vaikeakulkuista louhikkoa. Toisessa kertomuksessa
hypätään joen yli, ratsastetaan ja paetaan takaa-ajajia.” (Loihditut linnut
2000, 108.)

Sadusta maalaaminen/ piirtäminen, ym. luovat toiminta

Laitetaan seinälle iso kangas tai paperi, johon voidaan liittää sadussa ol-
leita hahmoja, esineitä, lasten maalauksia ym. satuun liittyvää

Roolivaatteiden käyttö, voi innostaa lapsia esittämään satua toisilleen

Sadun jälkeen voidaan pohtia, mitä siinä myöhemmin tapahtuu. Jokainen
saa keksiä itse sadulle haluamansa jatkon.

Vaikka sadussa ei kerrota juhlasta, sen järjestäminen ja siinä mukana olo
soveltuvat useisiin satuihin. Esimerkkinä kolme pientä porsasta lähettävät
lapsiryhmälle kutsun juhliin, jotka järjestetään sudesta pääsemisen kunni-
aksi.

Sadun kertaaminen: Esim.1. Leikitään Laiva on lastattu – leikkiä, jossa
lastiksi käyvät sadussa esiin tulleet henkilöt ja asiat. Esim. 2. Kerrotaan
yhdessä vuorotellen satua, jossa tulee esiintyä sadun hahmot. Esim 3. Jär-
jestetään tietovisa luetusta sadusta

Kirjastoleikki: Osa lapsista voi toimia leikissä kirjastonhoitajina ja loput
lainaajina. Lapset voivat itse askarrella kirjastokortit ym. tarvittavat mate-
riaalit.
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Sadun elävöittämistapoja:
toisto (esimerkiksi monissa kansansaduissa esiintyy toistoa,
joihin lapset voivat osallistua esityksen aikana)
tehosteäänet
esineet (sadun aikana voidaan näyttää tai muuten käyttää
tekstissä mainittuja keskeisiä esineitä)
musiikki

Satuja voi esittää varjoteatterina, joka on hyvä keino valojen ja varjojen
tutkimiseen.

Musikaalin valmistus sadusta -> kulissit, laulut, soittimien käytöt, rooli-
vaatteet

Lapset saavat erilaisia kangastilkkuja, jotka ovat pudonneet sadusta. Jo-
kainen liimaa valitsemansa tilkun paperille ja täydentää sen kuvaksi

Käytännön toteutus päivälevosta: Lepohuonetta kutsutaan Höyhensaari-
huoneeksi. Kun opettaja on peitellyt lapset, hän istuu satutuoliin. Valon-
haltija ja satukeijut kutsutaan paikalle. Opettaja kertoo, kuinka matka
Höyhensaarille alkaa ja kuinka mukaan lähtee jokainen lapsi vuorotellen
veneillään. Opettaja käyttää musiikkia ja soittimia sadussaan, jolloin siitä
tulee musiikkisatu, jossa eri äänin ja soitoin seurataan tapahtumia. Kun
veneet saapuvat rantaan, alkaa varsinainen Höyhensaarisatu. (Anna lap-
sen leikkiä 1996, 136–137)

Lapset voidaan ottaa pienryhmissä mukaan kirjastoreissulle, jolloin he
saavat vaikuttaa siihen, mitä kirjoja päiväkotiin lainataan ja samalla tutus-
tua kirjastoon.

Sadut voidaan huomioida päiväkodin toimintasuunnitelmassa, esim. ot-
tamalla koko vuoden tai yhden kuukauden teemaksi sadut.

Päiväkodissa työntekijät voivat itse kirjoittaa omia pieniä satuja, joko
toiminnan virikkeeksi tai itse toimintaa ja teemaa rikastuttamaan.

Vanhemmat voidaan ottaa mukaan satutyöskentelyyn kysymällä esimer-
kiksi mitä satuja tai niissä esiintyviä asioita ja opetuksia päiväkodissa ote-
taan esille.

Satuhuone: jos mahdollista, päiväkodissa voidaan varata yksi huone satu-
jenlukutilaksi tai erottaa huoneesta sermeillä erillinen satujenlukunurkka.
Viihtyisällä sisustuksella tilasta saadaan satujen pariin houkutteleva. Kir-
javalikoimaa vaihtelemalla lasten kiinnostus kirjallisuutta kohtaan säilyy.
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Satujen avulla voidaan käsitellä monenlaisia teemoja ja esimerkiksi erilai-
sia tunteita. Kirjalistoja erilaisista teemoista löytyy esimerkiksi kirjoista
Loihditut linnut, Sadut ja draamapedagogiikka monikulttuurisessa var-
haiskasvatuksessa (Liite 1), Sadun voimat 2 – Polunpäitä sadun maailmaan
s. 95–107 sekä Lorusta lukuhetkeen s. 113–120.

Esimerkki 1.: Peikkosadut, tonttusadut (voidaan käyttää
myös muita perinteisiä hahmoja)

Kuvaillaan yhdessä lasten kanssa, millaisia ovat esim.
peikot tai tontut tutustuen samalla kirjoihin ja satuihin.
(Esim. Mauri Kunnaksen Suomalainen tonttukirja sekä
Suomen kansan peikkosatuja)
Seuraavaksi lapset saavat nimetä oman peikon tai tontun,
josta tulee lasten yhdessä keksimän sadun päähenkilö.
Lapset kertovat vuorotellen mitä sadussa tapahtuu (ryh-
mäsadutus).
Peikon/tontun tarina liimataan keskelle isoa paperia, jonka
jälkeen jokainen lapsi saa piirtää haluamansa kohdan ta-
rinasta ja liimata sen yhteisen sadun ympärille. Halutes-
saan jokainen lapsi voi vielä kertoa sadun piirustukses-
taan (yksilösadutus).

Esimerkki 2.: Satuhahmoihin tutustuminen
Keskustellaan perinteisistä satuhahmoista ja siitä millaisia
ne yleensä aina saduissa ovat, esim. joulupukki, tonttu,
keiju, noita, prinsessat, prinssit. Tutustutaan johonkin pe-
rinteisestä hahmosta kertovaan satuun. Mietitään, millai-
nen olisi esim. erilainen joulupukki, prinsessa tai prinssi.
Voidaan keksiä näistä omia tarinoita.
Tutustutaan johonkin perinteiseen eläinsatuun. Keskustel-
laan siitä, millaisia eläimiä sadussa esiintyi (esim. luon-
teenpiirteet). Käännetään perinteiset eläinten roolit ja luon-
teenpiirteet päälaelleen ja tehdään näin satuja, esim. roh-
keasta hiirestä ja säikystä sudesta.

Aikuinen kertoo sadun omin sanoin ilman kirjaa ja kuvitusta, jolloin
lapsi saa kuvittaa sadun itse mielessään.

Satujen lukeminen siten, että kuvat näytetään vasta tekstin lukemisen
jälkeen.

Lapset voidaan ottaa vuorollaan kuvien näyttäjiksi satuhetkillä.
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Lukutaitoiset lapset voivat osallistua sadun lukemiseen yhdessä aikuisen
kanssa

Käsinukke on hyvä apuväline ja elävöittämiskeino satuhetkillä.

Ideoita sadutuksen käyttöön

Perussadutus toteutetaan ilman kerrontaa rajaavaa aihetta: ”Kerro satu,
sellainen kuin itse haluat. Kirjaan sen juuri niin kuin sen minulle kerrot. Lopuksi
luen tarinasi ja voit muuttaa tai korjata sitä, mikäli haluat.”

Aihesadutus: Lapselta voidaan esimerkiksi kysyä liittyykö tekeillä olevaan
piirustukseen tai maalaukseen jokin satu tai kehottaa kertomaan satu jos-
takin tietystä aiheesta, esim. ”Kerro eläinsatu”. Lasta voi kehottaa kerto-
maan sadun myös esimerkiksi satukirjan kuvista.

Yksilösadutuksessa on yksi kertoja ja yksi kirjaaja. Mukana voi olla myös
esimerkiksi muita lapsia kuuntelemassa. Lapsi voi myös itse valita paikan,
jossa haluaa satunsa kertoa eli paikan, josta ”satu tulee”.

Parisadutuksessa on kaksi kertojaa.

Ryhmäsadutuksessa on kolme tai useampi kertoja. Myös aikuiset voivat
osallistua sadun kerrontaan.

Satukirjeenvaihtoa voidaan toteuttaa esimerkiksi toisen saman päiväko-
din lapsiryhmän tai toisen päiväkodin kanssa. Päiväkodissa jokaisella
ryhmällä voisi olla oma ”satupostilaatikko”, jonne muut ryhmän lapset
voivat lähettää omia satujaan.

Sadutusdokumentoinnissa ollaan kiinnostuneita siitä, mitä lapsi tekee,
kertoo tai leikkii. Aikuinen kirjaa lasten toiminnan sanatarkasti ylös. Esim
1. Leikkisadutus: kirjataan lapsen leikki avoimesti hänen luvallaan ja lue-
taan sitten ääneen. Esim. 2. Keskustelusadutus: kirjataan vuoropuhelu
avoimesti keskustelijoiden välillä ja luetaan se ääneen.

Sadusta piirtäminen/ maalaaminen. Voidaan toteuttaa myös niin, että
lapsi ensin keksii sadun mielessään, piirtää siitä kuvan ja kertoo vasta sit-
ten tai niin, että yksi lapsi kertoo satua, josta muut lapset piirtävät saman-
aikaisesti kuvan.



72

Lapsia säännöllisesti saduttavassa päiväkodissa lapsille voidaan tehdä
omat sadutuskansiot, johon liitetään kaikki sadut ja mahdolliset piirustuk-
set/maalaukset. Satuja voidaan liittää myös osaksi lasten kasvunkansioita.

Lasten saduista voidaan tehdä omia tai ryhmän yhteisiä satukirjoja, joita
voidaan lukea yhdessä satuhetkillä. Satu voidaan tehdä yhdellä kertaa tai
sitä voidaan jatkaa useampana päivänä, jolloin siitä voi tulla yksi pitkä sa-
tu.

Sadutuksen voi aloittaa lukemalla lapsille toisten lasten kertomia satuja,
joita löytyy mm. kirjoista Voitko olla? tai Kissa lähti kävelylle ja hiiripii-
ri.

Satukruunu tai satuhattu: se kenellä on kruunu tai hattu päässään, on sa-
dunkerronta vuorossa.

Sadutuksen käyttö osana draamaa (Mari Martin 2004, 80-90)

1. Sadutetaan lasta useamman kerran
2. Saduista keskusteleminen: Pyydetään lasta valitsemaan sa-

duista hänelle itselleen tärkein. Tämän jälkeen esitetään ky-
symyksiä: ”Mikä on sadussa kiinnostavin kohta?”, ”Minkä
kohdan sadusta haluaisit piirtää?”, ”Jos olisit satuhahmo, ku-
ka tai mikä satuhahmo olisit, joko valitsemassasi sadussa tai
yleensä saduissa?”

3. Satuhahmon piirtäminen
4. Taikatuoli: Lapsiryhmälle kerrotaan, että se joka istuu tuoliin,

muuttuu piirtämäkseen satuhahmoksi. Taikatuoli on roolityö-
tä, jossa roolihahmo muuttuu ”eläväksi”. Muut ryhmän lapset
saavat esittää satuhahmolle kysymyksiä ja lopuksi paljastetaan
lapsen tekemä piirustus, jotta nähdään miltä satuhahmo näyt-
tää.

5. Ryhmän yhteinen satu. Lapset kertovat pienryhmissä sadun,
jossa jokaisen luoma satuhahmo esiintyy.

6. Esitykset satujen pohjalta
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draamaa. s. 80–90.

Voitko olla? Kemppainen & Riihelä. 2000. Satukirja jossa lasten omia satu-
ja.

Kissa lähti kävelylle ja Hiiripiiri. Kemppainen. 1998. Sisältää lasten omia
satuja.
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Liite 2. Lista sadun merkityksistä

Tarjoaa minäkuvan ja maailmankuvan rakennusaineksia

Kehittää persoonallisuutta

Herättää tervettä tiedonhalua ja kehittää lukemisen

valmiuksia

Tarjoaa käyttäytymismalleja ja kokemuksia

Auttaa lasta ymmärtämään itseään ja muita

Auttaa lasta tiedostamaan tunteitaan, hyväksymään ja ilmaisemaan niitä

Kehittää kielitaitoa ja viestintäkykyä

Kehittää ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä

Tarjoaa virikkeitä

Edistää kognitiivisia valmiuksia

Opettaa arvoja, asenteita ja normeja
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Opettaa toisen ihmisen asemaan eläytymistä

Auttaa vaikeiden asioiden käsittelemisessä

Kehittää abstraktia ajattelua

Kasvattaa mielikuvitusta ja luovuutta

Tuottaa hyvää mieltä ja iloa

Auttaa sosiaalisessa kehityksessä

Irrottaa arjesta

Kehittää keskittymiskykyä

Innostaa uusien asioiden pariin

LÄHTEET:

Välivaara, C. 1996. Sadut ja draamapedagogiikka monikulttuurisessa varhais-

kasvatuksessa,

        Avaa lastenkirja. 2001. Suojala, M & Karjalainen, M (toim.).
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Liite 3. Lasten kuvakirjan arviointi

Kirja: Kunnas, Mauri & Tarja. 2004. APUA, merirosvoja!

Kirjan muoto ja koko: Kirja on kooltaan melko suuri, 23 x 29 cm. Kirjan suuri koko voi vaikeuttaa
kirjan käsittelyä, etenkin pienillä lapsilla. Kirjassa on 36 sivua, mikä on mielestämme sopiva kuva-
kirjan pituus. Kirjan kannet ovat kovat. Sivut ovat sopivan paksut ja kestävän oloiset.

Sidostavan valinta ja sen sopivuus kirjan käyttötarkoitukseen: Kirja on sidottu langalla, mikä
tekee sivut helposti käänneltäviksi. Joistain kohdin sidos on kuitenkin antanut periksi. Kirja on pien-
tä sivujen teippaamista lukuun ottamatta suhteellisen hyvin säilynyt. Kirja jota käytimme, on neljäs
painos ja se on julkaistu vuonna 2004. Lainasimme kirjan kirjastosta
.
Luettavuus; teksti ja kirjasimet: Teksti on kirjoitettu Arial-fonttia käyttäen, kirjasinkokona 11.
Arial on fonttina selkeä ja helposti luettavissa. Pieni kirjasinkoko ja etenkin tiiviit rivivälit voivat
kuitenkin hankaloittaa kirjan lukemista, erityisesti silloin, kun haluaa näyttää kuvia samanaikaisesti

Kuvitus: Kirjan kuvat hallitsevat jokaista sivua ja osa niistä on koko aukeaman kokoisia. Kuvien ää-
riviivat on hahmoteltu lyijykynällä ja kuvat on maalattu vesiväreillä. Kuvitus on hauskaa ja se sisäl-
tää todella paljon yksityiskohtia. Kuvitus tempaa mukaansa niin kaiken ikäiset lapset kuin aikuiset-
kin. Lapset viihtyvät kuvituksen parissa myös itsenäisesti kirjan sivuja selaillen. Lisäulottuvuuden
kuvitukseen tuo kuviin piilotettu unissakävelijä Herra Hakkarainen, joka ei esiinny varsinaisessa ta-
rinassa, mutta jota lasten on hauska etsiä.

Kuvien ja tekstin suhde: Kuvat kertovat selkeästi enemmän kuin varsinainen teksti. Tekstissä esiin-
tyvät asiat näkyvät myös kuvissa, mikä helpottaa tarinan seuraamista. Tekstiä on suhteellisen vähän
verrattuna kuvitukseen. Osassa sivuista teksti on upotettuna kuviin, osassa teksti on selkeästi eril-
lään.

Kuvallinen ilme ja tunnelma: Kuvat ilmentävät tarinaa ja niistä välittyy hyvin tälle sadulle ominai-
nen toiminta, jännitys, vauhdikkuus, seikkailu ja huumori.

Kannen kuva suhteessa muihin kuviin ja kirjan sisältöön: Kannen kuva on samantyylinen kuin
kirjan muut kuvat ja se kuvastaan kirjan tunnelmaa ja teemaa hyvin

Tekstin määrä ja kielen vaikeustaso: Tekstin määrä vaihtelee sivuittain, ja yleisesti ottaen tekstiä
on mielestämme lastenkirjaan sopivasti. Kieli on rikasta ja monivivahteista. Teksti sisältää paljon
myös vuoropuhelua, joka saattaa tuoda oman haasteensa tekstin lukemiselle ja ymmärtämiselle.

Tarinan juoni: Kirja on jaettu yhdeksään toisistaan erilliseen satuun, joista lyhin on yhden sivun ja
pisin seitsemän sivun mittainen. Jokaisessa sadussa on toisistaan riippumaton oma juonensa. Saduil-
la on kuitenkin yhteinen merirosvoteema.

Tekstin tyyli, realismi – fantasia: Kirjan tapahtumat ovat fantasiaa, ja saduissa seikkailevat eläi-
met.

Tekstin sanoma, opetus: Selkeän sanoman tai opetuksen löysimme kolmesta sadusta. Yhdessä vää-
rin tekemisestä rangaistaan, toisessa pieni ja heikko osoittautuu lopussa rohkeimmaksi ja kolman-
nessa raha ei tuo onnea. Vaikka saduissa tapahtuukin kommelluksia, kaikki kuitenkin päättyvät on-
nellisesti. ”Mutta oikeastaan meren kohina simpukan kuoressa kuulostaa paljon hienommalta kuin
hopearahojen kilinä. Vai mitä, kaverit?”

Minkä ikäisille kirja sopii: Kirjan kuvitus kiinnostaa varmasti kaikenikäisiä lapsia, mutta tekstin
kannalta se sopii mielestämme parhaiten neljästä ikävuodesta ylöspäin oleville lapsille.

LÄHDE: Lundahl, R. 2007. Luentomateriaali. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Sosi-
aali- ja terveysala
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Liite 4. Merirosvojen seikkailuleikit

RYHMÄN OHJAAMINEN- TOIMINNAN SUUNNITTELU

Ryhmä, osallistujien määrä, ikä: Noin 16 lasta iältään 4-6-vuotta

Aihe/Teema:
Merirosvojen seikkailuleikit (Satukaijan pelastusoperaatio, liikunnalliset leikit ulko-
na)

Tavoite: (Miksi tehdään?)

Tavoitteena on tarjota lapsia mahdollisimman paljon osallistavia elämyksiä ja seik-
kailuja yhdistämällä satuhetket ja ulkoleikit. Tarkoituksena on myös hankkia hiki
pintaan liikuntaleikkien avulla.

Aloitus: (virittäytyminen,  alkurituaalit…)

Tuokio aloitetaan kertomalla lapsille, että Satukaija on hävinnyt pussistaan. Yhdessä
katsotaan pussiin ja huomataan, että höyhenien seasta löytyy kaksi kirjettä. Toinen
kirjeistä on kuoressa ja toinen rullalla. Rullalla olevassa kirjeessä lukee ”Lue heti!”.
Kirjeessä kerrotaan Satukaijan kidnappauksesta ja ilmoitetaan, että lunnaita vastaan
hänet voidaan saada takaisin.
Ohjaajilla on hallussaan vanha Kapteeni Mustaparran kirjoittama seikkailusatu Papu-
kaijan pelastusoperaatiosta, josta ryhmä voi saada vihjeitä tulevaan koitokseen.
Muodostamme oman merirosvomiehistön, jossa me ohjaajat toimimme kapteeneina.
Matka sadun johdattelemana voi alkaa!

Toteutus: (Miten tehdään? )

Tarkoituksenamme on ohjaajina toimia ”tietämättöminä” miehistön jäseninä, jolloin
emme anna lapsille valmiita toimintaohjeita, vaan annamme lasten itse keksiä sadun
vihjeiden avulla, mitä seuraavaksi leikitään. Erilaisten tehtävien jälkeen lapset saavat
palkinnoksi tietyn määrän kultahippuja (kultatussilla värjättyjä kiviä), joita kerätään
lunnasämpäriin. Jokaista leikkiä leikitään useamman kerran.

Toiminta aloitetaan lukemalla Papukaijan pelastusoperaatio-sadusta ensimmäinen
luku.
Tämän jälkeen siirrytään päiväkodin pihasta liikuntaleikeille varatulle kentälle, jossa
luetaan toinen luku. Luvun johdattelemana pelataan polttopalloa.
Tämän jälkeen sadusta luetaan kolmas luku, joka johdattaa meidät aarteenryöstö-
peliin:
Maahan on merkattu viisi ”saarta”, yksi iso keskellä ja neljä sen ympärillä, sopivan
välimatkan päässä. Keskimmäiselle saarelle on kerätty erilaisia tavaroita (palloja,
hiekkaleluja ym.). Lapset jakautuvat neljään ”joukkueeseen” (noin 4 lasta/joukkue),
kullekin pienelle saarelle menee yksi. Kaksi lasta valitaan keskimmäiselle saarelle
”aarteiden vartijoiksi”. Luvan saatuaan joukkueet yrittävät ryöstää mahdollisimman
monta aarretta omalle saarelleen. Vartijana toimivat lapset puolestaan yrittävät puo-
lustaa aarteitaan niin, että varas joutuu vartijan kosketuksen jälkeen pudottamaan
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aarteen. Kun kaikki aarteet on saatu ryöstettyä, jokainen joukkue laskee saaliinsa.
Sadun neljäs luku johdattelee miehistön pallon vieritykseen. Maahan on merkattu
kaksi ”saarta” useamman metrin päähän toisistaan. Toisella saarella on pallo, joka
lasten tulee saada vieritettyä toiselle saarelle. Lapset asettuvat haara-asennossa jo-
noon saarten väliin tarkoituksenaan vierittää pallo jalkojen välistä saarelta toiselle.
Tämän tehtävän jälkeen luetan viides luku ja lasketaan kultahiput, joita onneksemme
on kerääntynyt tarvittava määrä. Näin ollen meillä on lupa lukea toinen kidnappaaji-
en kirje. Kirjeessä on arvoitus, jonka oikea vastaus on ”punainen”. Miehistön tulee
itse keksiä, mitä tämä vihje kertoo. Kirjeessä on myös viisi numeroitua ruutua.
Olemme kiinnittäneet etukäteen ympärillä oleviin puihin (sopivasti piilotettuina) viisi
punaista paperista leikattua lappua, joissa jokaisessa on numero ja yksi kirjain (yh-
dessä lapussa lukee myös ”Jätä lunnaat tähän”). Numero kertoo ruudun, johon kirjain
merkitään kidnappaajien kirjeeseen. Kirjaimista muodostuu sana ”R.A.N.T.A”. Mie-
histön tulee jälleen itse päätellä, mitä tämä vihje kertoo.
Vihje tarkoittaa sitä, että Satukaija löytyy lähellä olevasta rannasta. Myös matkan
varrelta löytyvät Satukaijalta tippuneet höyhenet kertovat miehistölle, että suunta on
oikea.

Lopetus: (Kokemuksien koonti, kannustavan palautteen antaminen osallistujille, loppurituaali…)

Satukaija löytyy rannasta, puuhun sidottuna. Rannalla olevan rantasaunan rappusilla
juodaan mehut, luetaan Papukaijan pelastusoperaatio-satu loppuun (kuudes ja seit-
semäs luku) ja keskustellaan kokemuksista. Satukaija haluaa antaa miehistölle kii-
tokseksi pelastamisestaan Merirosvojen urhoollisuus-viirit (valmistettu pahvista ja
grillitikuista, viirissä on lapsen nimi ja merirosvon kuva), jotka hän ojentaa jokaiselle
lapselle yksitellen kädenpuristuksen kera.

Ohjaajan/Ohjaajien itsearviointi: (palataan tavoitteisiin, miten onnistuttiin, mitä tekisit toisin, mitä
itse opit…)

Ennen tuokion toteuttamista meitä mietitytti, miten saamme koko ryhmän pidettyä
kasassa, tarjoavatko tehtävät lapsille sopivasti haasteita olematta kuitenkaan liian
vaikeita, käykö tehtävästä toiseen siirtyminen sujuvasti, miten pienet satuhetket toi-
mivat ulkoilun lomassa, miten saamme ohjaajien työnjaosta toimivan jne. Onnis-
tuimme tuokiossamme kuitenkin mielestämme erittäin hyvin. Tehtävät olivat lapsille
sopivan haastavia, siirtymisvaiheet olivat sujuvia ja satuhetket (sopivan lyhyet sellai-
set) sopivat hyvin myös ulkoiluun, tuoden mukavaa vaihtelua perinteisiinkin ulko-
leikkeihin. Ryhmä pysyi hallinnassamme ja huomasimme, miten tärkeää onnistumi-
sen kannalta on huolellinen tuokion suunnittelu ja tehtävien jako ohjaajien kesken.
Lapset osallistuivat tosi hienosti tehtäviin. Tuokio tarjosi selvästi jännitystä, seikkai-
lua ja elämyksiä lapsille. Oman roolimme (tietämättömät miehistön jäsenet) koimme
hyväksi asiaksi, koska näin lapset saivat toimia itse pääroolissa tuoden omia ideoi-
taan ja arvauksiaan esille.
Mieleen tulleita muutosideoita oli esimerkiksi se, että hiekkakenttä olisi voinut toi-
mia nurmikenttää parempana alustana peleille, punaiset vihjelaput olisivat voineet
olla enemmän piilossa ja leikkejä olisi voinut leikkiä useammankin kerran, jos aika
olisi riittänyt.

LÄHDE: Lundahl, R. 2007. Luentomateriaali. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Sosi-
aali- ja terveysala
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LUKU 1

Elelipä kerran kauan sitten eräällä kaukaisella saarella 16 pientä merirosvoa ja hei-

dän kaksi kapteeniaan. Mukana heidän hurjissa seikkailuissaan liihotteli äänekäs ja

välillä vähän ärsyttävä Papukaija. Papukaija oli merirosvoille kuitenkin erittäin

tärkeä ystävä ja neuvonantaja – Papukaija huomasi lähestyvät viholliset ja hän

toimikin porukan tähystäjänä taivaalla lennellessään.

Eräänä päivänä merirosvot huomasivat kauhukseen, että Papukaija oli kadonnut.

Jäljellä oli vain kasa höyheniä ja viesti, jossa kidnappaajat ilmoittivat kaappaukses-

taan:

 ”Ähäkutit, Papukaijanne on meillä vankina, saatte sen takaisin, kun toimitatte

meille 10 kultahippua!”

.

”Kautta isoäitini silmälapun, emme ole koskaan joutuneet yhtä kauhistuttavaan

tilanteeseen”, miettivät pikku merirosvot. ”Mikä nyt neuvoksi?”

Onneksi saaren länsirannalla Sumujen suolla asui pienessä mökissään vanha har-

maahapsinen Ennustaja-Esmeralda. Merirosvot päättivät mennä oitis kysymään

häneltä neuvoja.

Ennustaja-Esmeralda näytti vakavalta katsoessaan kristallipalloonsa. ”Näen Pa-

pukaijanne ilkeiden merirosvojen Hurjahai-laivan vankityrmässä matkalla kohti

Rosvo-saarta!

Lähtekää matkaan rohkeutta sydämessänne ja kohdatkaa eteen tulevat haasteet

urheudella, sillä näin voitte kerätä tarvittavat lunnaat ja vapauttaa ystävänne!

Seuratkaa kapteeneitanne, he vievät teidät ensimmäisen tehtävän luo. Onnea mat-

kaan!”

”HULABALOO!”, huutavat merirosvot ja hyppäävät Uljas Ulpukka nimiseen lai-

vaansa. Matka alkakoon!
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LUKU 2

Pitkän ja myrskyisän purjehduksen jälkeen Merirosvojen kaukoputkessa siinsi saari.

”Ankkuroidaan laiva ja levähdetään hetki tuolla saarella. Tarvitsemme voimia tule-

vaan koitokseen!”, sanoi Kapteeni.

Merirosvot rantautuivat saareen.

Ei aikaakaan, kun saaren ympärille alkoi kerääntyä mustapurjeisia epäilyttävän

näköisiä laivueita. Heillä oli selvästi pahat mielessään!

”Voihan hain hammas, näyttää siltä, että he aikovat pommittaa meitä!”, huusi Kap-

teeni.

”Tämä saattaa olla ensimmäinen Esmeraldan mainitsema haaste, josta meidän tulee

selviytyä! Rakkaat merirosvoni, asettukaa valmiuksiin, lunnaat on saatava!”

Kapteeni oli oikeassa. Merirosvot olivat kohdanneet ensimmäisen tehtävänsä, jossa

kaksi pommitukselta välttynyttä merirosvoa tulisi voittamaan miehistölleen neljä

kultahippua!

HULABALOO ja tarkkuutta peliin!

LEIKKI: Polttopallo
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LUKU 3

Merirosvot selviytyivät ensimmäisestä haasteestaan ja saivat palkkioiksi kultahip-

puja. Mustapurjeiset laivueet kaikkosivat saaren ympäriltä ja merirosvot pääsivät

jatkamaan matkaansa kohti seuraavaa seikkailua.

Samalla Uljaan Ulpukan kannelle lennähti pieni harmaa lokinpoikanen.

Lokilla oli viesti merirosvoille:

”Ystävieni laiva on ryöstetty. Kaikki tavaramme on viety! Tämän kaiken takana on

ilkeä Julma-Jussi apureineen. Voisittekohan te auttaa meitä? ”

”Totta kai autamme!”, vastasivat merirosvot yhdestä suusta.

Lokki jatkoi: ” Tavaramme ovat Sinttisaarella Julma-Jussin vartioimina. Löydätte

paikan, kun käännätte keulanne kohti itää ja pidätte kurssin.”

Ei aikaakaan, kun tähystysputkessa näkyi

saaristo. Tähystysvuorossa oleva merirosvo

huudahti:

”Hei kaverit, näen edessämme 1, 2, 3, 4,

VIISI saarta! Keskimmäisellä saarella on

aivan selvästi Julma-Jussi ilkeän näköisen

miehistönsä kanssa.”

Kapteenilla välähti: ”Jos jakaudumme jokaiselle neljälle Sinttisaarta ympäröivälle

pikkusaarelle, voimme yllättää Julma-Jussin joka suunnalta!”

Mahtavatkohan merirosvot arvata, että heidän edessään on toinen Esmeraldan en-

nustama tehtävä...ja ystävien auttamisesta on luvassa viisi kultahippua kiitokseksi!

HULABALOO ja vikkelyyttä puujalkoihin!

LEIKKI: Aarteenryöstö
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LUKU 4

Mahtavaa! Taas merirosvot onnistuivat haasteessaan ja Papukaijan pelastaminen

oli puujalan verran lähempänä.

Seilaillessaan avomerellä merirosvojen kaukoputkeen ilmestyi kaksi pientä aution

näköistä saarta.

”Hetkinen, saaret eivät ehkä sittenkään ole autioita!”,

huudahti tähystäjä.

Merirosvot juoksivat kaikki Uljaan Ulpukan kannelle

tähystelemään kohti saaria. Merirosvot näkivät, että mo-

lemmilla saarilla oli yksi hätääntyneen näköinen meripoi-

ka. Pojat heiluttelivat käsiään ja näyttivät selvästi ole-

van avun tarpeessa.

Toisella saarella oleva poika huusi: ”Ihanaa, että tulitte. Olemme haaksirikkoutu-

neet ja meren vaahtopäät erottivat meidät näille saarille. Meidän pitäisi kiireen

vilkkaa ampua merkkilaukaus, jotta lähellä olevan sataman väki löytäisi meidät.

Ongelmana on, että toisella saarella on tykki ja toisella kuula.”

Saarien välissä kulki pitkä ja huteran näköinen silta, jota meripojat eivät olleet us-

kaltautuneet ylittämään. Merirosvot tarjoutuivat meripoikien avuksi – kuula oli

saatava tykin luokse! Rohkea merirosvomiehistö asettui jonoon sillalle yrittäen tur-

vata kuulan matkan saarelta toiselle.

Jokohan merirosvot arvaavat, että he ovat taas Esmeraldan ennustaman tehtävän

edessä?

Pitääkö puujalka  ja pysyykö kuula sillalla?

HULABALOO ja yhteen hiileen puhaltakaa!

LEIKKI: Pallon vieritys



85

LUKU 5

Upeaa! Merirosvot selvisivät tehtävästä yhteisvoimin ja meripojat pääsivät ampu-

maan hätälaukauksensa. Kiitokseksi avusta merirosvot saivat kaksi kultahippua.

Seuraavaksi merirosvot päättivät laskea, onko heillä jo riittävästi kultahippuja Pa-

pukaijan vapauttamiseen. Kultahippujen määräksi tuli tasan 11.

”Meillähän on jo tarpeeksi kultahippuja ja yksi ylimääräinenkin! Mitä ihmettä mei-

dän tulee tehdä seuraavaksi”, merirosvot miettivät.

Kuin taikaiskusta paikalle lehahti musta lempeän näköinen Korppi.

Korppi sanoi: ”Voitte olla ylpeitä itsestänne! Olen nähnyt, kuinka urheasti olette

uhmanneet vaaroja auttaaksenne ystäviänne. Teissä on yllättävän paljon rohkeutta

ja sisua noin pieniksi merirosvoiksi. Teillä on selvästi kultahippuja myös sydämis-

sänne! Siispä haluan auttaa teitä saattamaan Papukaijan pelastusoperaation lop-

puun. Tässä teille viesti Koukku-Kallelta ja Puujalka-Paavolta. Toivottavasti löy-

dätte sen avulla etsimänne!”

HULABALOO ja nokat kohti viimeistä koitosta!

TOIMINTA: Luetaan kidnappaajien toinen kirje, jossa on arvoitus.
Arvoituksen avulla saadaan vihje Papukaijan olinpaikasta.
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LUKU 6

Ystävällisen korpin vihjeen avulla merirosvomiehistö löysi Rosvo-saaren.

Merirosvot ankkuroivat laivansa saaren edustalle ja kahlasivat rantaan.

Saari oli synkkä, kivikkoinen ja sankan usvan peitossa.

”Ties mitä vaaroja saari kätkee sisäänsä”, miettivät merirosvot kauhuissaan.

Hetken aikaa harhailtuaan merirosvot kuulivat tutun kuuluisen vaimean äänen:

”kraak kraak.”

” Tuo on varmana meidän rakas Papukaijamme. Nyt miehistö, ääntä kohti!”, Kap-

teeni komensi.

”KRAAK KRAAK”, ääni voimistui!

Miehistö saapui pimeän luolan suulle, jota vartio suuri kivi. ”Nyt olemme varmasti

lähellä. Luulen, että ääni tulee luolasta!”, yksi merirosvoista huudahti.

”Mutta miten ihmeessä me pääsemme luolaan? Kivi on liian painava vieritettäväksi

luolan suulta.”

Merirosvojen etsiessä saarelta apuvälineitä kiven siirtämiseen, yksi merirosvoista

huomasi puun juurella arkun. Arkun päällä oli viesti:

”Jätä lunnaat arkkuun,

niin avaan sulle luolan suun”

HULABALOO ja luolaan mars!
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LUKU 7

Matka läpi pimeän ja kostean luolan oli vaikea.

Merirosvot saivat kuitenkin rohkeutta ja puhtia kuullessaan askel askeleeltaan voi-

mistuvat ystävänsä ”KRAAK”-huudot. Mutta mitä syvemmälle luolaan miehistö

pääsi, sitä pimeämmäksi taival kävi.

”En näe enää eteeni. Minua pelottaa niin, että puujalkani vapisee”, sanoi joukon

pienin merirosvo.

Kuin pyynnöstä miehistön ympärille lehahti parvi valoa tuovia tulikärpäsiä!

”Nämä ovat varmasti ystävämme Esmeraldan lähettämiä apureita matkallemme!”,

arvelivat merirosvot.

Valaistun luolan perällä merirosvot näkivät helpotuksekseen rakkaan Papukaijansa!

”Juuri teidät minä halusinkin nähdä!”, raakkui Papukaija onnen kyyneleet silmis-

sään.

”Eiköhän lähdetä kotiin”, sanoivat merirosvot ja kaappasivat Papukaijan tiukkaan

halaukseen.

Niin väsynyt, mutta onnellinen miehistö käänsi kurssinsa kohti koti-saarta!

HULABALOO ja sen pituinen se!
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Senkin Ähäkutit!

Saimmepas napattua äänekkään papukaija-ystävänne!

Me olemme merten kuulun Kapteeni Kiddin apurit Koukku-Kalle ja Puujalka-

Paavo!

Vaikka olemmekin ilkeitä rosvoja, Merirosvojen lakikirjassa pykälässä 35 sa-

notaan: ”Palauta panttivanki lunnaita vastaan!”

Jos siis haluatte vielä nähdä ystävänne, vaadimme   merirosvojen kultahippua lun-

naiksi hölmöstä papukaijastanne.

Jos Pystytte keräämään lunnaat, saatte avata toisen kirjeemme!
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Jaahas,

oletteko muka saaneet tarvittavat lunnaat kerättyä? Tarkistakaapa

vielä, onko teillä varmasti kymmenen kultahippua!

 No, ei auta muuta kuin uskoa. Kai se on myönnettävä, että olette

olleet yllättävän taitavia. Emmepä olisi aluksi uskoneet, että pienis-

tä merirosvoista löytyy noin paljon urheutta ja taitoa!

Mutta älkääpä innostuko liikaa! Edessä on vielä yksi tehtävä, joka

teidän on selvitettävä, ennen kuin saatte raakkuvan papukaijanne

takaisin. Tehtävässä tarvitsette tarkkaavaisia silmiä ja nokkeluutta.

Vinkki: Mikä yhdistää paloautoa, mansikkaa ja ketsuppia?

1.             2.             3.             4.            5.
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Liite 5. Kysely työntekijöille

Hei Satusaaren väki!

Olemme kaksi kolmannen vuoden sosionomi-opiskelijaa Jyväskylän ammatti-

korkeakoulusta. Olemme aloittaneet opinnäytetyön tekemisen aiheesta sadut ja

sadutus lapsiryhmässä. Opinnäytetyömme tarkoituksena on toteuttaa satupro-

jekti Satuilijoiden ryhmässä ajalla 5.5. – 16.5.2008, jonka aikana tutustumme

satujen maailmaan ja sadutamme lapsia. Satuprojektimme aikana tarkoituk-

senamme on tuoda sadut ja sadutus lapsiryhmän arkeen ja osaksi toimintaa.

Nyt haluammekin tiedustella, millä tavoin sadut ja sadutus ovat kuuluneet päi-

väkotinne toimintaan ja minkälaisia kokemuksia sinulla on niistä työntekijänä.

Käytämme kyselyn tuloksia opinnäytetyössämme.

Olemme kiitollisia vastauksistasi!

Milloin päiväkodissanne luetaan satuja lapsille?

Miten päiväkodissanne on käytetty satuja toiminnan suunnitteluun ja toteu-

tukseen?

Minkälaisia kokemuksia sinulla on lasten kiinnostuksesta satuja kohtaan?



91

Minkälaisia kokemuksia sinulla on satuhetkistä lasten kanssa?

Millainen on hyvä ja toimiva satujen lukutila?

Kuinka tuttu sadutus-menetelmä sinulle on?

Miten olet käyttänyt sadutus-menetelmää päiväkodissanne?

Minkälaisia kokemuksia sinulla on sadutuksesta työvälineenä?

Miten lapset ovat suhtautuneet saduttamiseen?

Suuri kiitos vastauksestasi!

Terkuin Marju Puusniekka ja Sofia Kumpulainen
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Liite 6. Lupakysely lasten vanhemmille

Hei Satuilijoiden vanhemmat!

Olemme kaksi kolmannen vuoden sosionomi-opiskelijaa Jyväskylän ammatti-

korkeakoulusta. Olemme aloittaneet opinnäytetyön tekemisen aiheesta sadut ja

sadutus lapsiryhmässä. Opinnäytetyömme tarkoituksena on toteuttaa satupro-

jekti Satuilijoiden ryhmässä ajalla 5.5 – 16.5.2008, jonka aikana tutustumme

satujen maailmaan ja sadutamme lapsia. Satuprojektin aikana luemme satuja

ja sovellamme niitä jokapäiväiseen toimintaan.

Suomalaisen Monika Riihelän kehittämän sadutus-menetelmän ideana on antaa
lapselle mahdollisuus kertoa omista ajatuksistaan. Sadutus-menetelmässä saduttaja
kehottaa lasta: ”Kerro satu, sellainen kuin itse haluat. Kirjaan sen juuri niin kuin sen
minulle kerrot. Lopuksi luen tarinasi, ja voit muuttaa tai korjata sitä, mikäli haluat.”
Aikuinen kirjaa lapsen sadun sana sanalta ja keskittyy kuuntelemaan lapsen satua.
Sadutus on laajasti kokeiltu ja havaittu toimivaksi menetelmäksi. Sadutuksessa kaik-
kein hauskimmaksi on osoittautunut yhdessä oleminen ja iloitseminen sekä toisen
uudenlainen kohtaaminen. (Lähde: Liisa Karlsson 2003, Sadutus – avain osallista-
vaan toimintakulttuuriin.)

Tarkoituksenamme on koota lasten sadut yksiin kansiin ryhmän omaksi satukir-

jaksi, jonka liitämme myös opinnäytetyöhön. Ajatuksenamme on tallentaa satu-

projektin hetkiä valokuvin, jotka liitämme myös työhömme. Missään opinnäyte-

työhön liitettävissä saduissa tai valokuvissa ei tule näkymään lasten henkilötie-

toja (vain ikä ja sukupuoli merkitään) eikä myöskään päiväkodin nimeä mainita.

Nyt kysymmekin teidän vanhempien lupaa lastenne saduttamiseen ja

valokuvaamiseen:

Lastani saa saduttaa Kyllä / Ei

Lastani saa valokuvata Kyllä / Ei

Palautathan tämän päiväkodille viimeistään 30.4.2008. Kiitos!

Jos haluat tietää lisää aiheesta, tule ihmeessä kysymään tai soita!

Terkuin Marju Puusniekka & Sofia Kumpulainen
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Liite 7. Satuilijoiden satukirja

Satuilijoiden
Satukirja

Kevät 2008
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Satuilijat sadutuksen maailmassa

”Kerro satu, sellainen kuin itse haluat. Kirjaan sen juuri niin kuin sen

minulle kerrot. Lopuksi luen tarinasi, ja voit muuttaa tai korjata sitä,

mikäli haluat.”

Näin alkoivat sadutushetket Satuilijoiden kanssa. Jokainen heistä sai yksi-

tellen johdattaa meidät satujen mielikuvitukselliseen maailmaan.

Koimme projektimme aikana 16 mieleenpainuvaa satuhetkeä, joista jokai-

nen oli erilainen ja omalla tavallaan ainutlaatuinen.

”Kynien kilpajuoksu

rivien radalla

säännöistä piittaamatta

suoraan satuun

sateenkaaren alle

pilvien yli tuulessa

vedessä kalojen kaupungissa

lapsena luonnollisesti”

- Maija Alajuuma

Yhteistyöstänne sydämellisesti kiittäen

Sofia ja Marju
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TYTTÖ 4 V.

Olipa kerran pantteri joka söi lihan. Sitten tuli papukaija ja sitten tuli toi-

nen papukaija. Ja sitten tuli kolme pantteria. Sitten tuli papukaija-armeija.

Sitten tuli metsästäjä joka metsästi panttereita, mutta metsästäjät ei

saanu panttereita kiinni koska ne juoksi niin kovaa. Sitten metsästäjä sanoi

”Harmin paikka kun ei saatu panttereita.” Sitten tuli toinen papukaija-

armeija, sitten tuli myös koko pantteriarmeija. Sitten yksi panttereista

karjui, mutta toiset eivät karjuneet. Sitten tuli yö ja kaikki meni kotiin.

Sitten tuli gorilla, joka huusi ”HERÄTYYYS!”. Sitten tuli taas metsästäjiä,

jotka metsästivät kokonaisen gorillan, joka huusi vieläkin ”HERÄTYS!” Ja

sitten tuli aamu ja kaksi pantteriarmeijaa, sitten tuli kolme papukaija-

armeijaa. Sitten tuli karjuvia panttereita. Sitten tuli sama gorilla joka

huusi yöllä ”HERÄTYS!” Sitten aamulla hän huusi: ”NUKKUMAAN!” Sitten

tuli metsästäjiä jotka metsästi pari pantteria. Sitten pantterit pääsi irti

ja juoksivat omaan kotiinsa niin nopeasti kuin pääsi. Sitten tuli yö ja papu-

kaijat raakkuivat yöllä ja taas gorilla sanoi: ”HERÄTYS!” Sitten tuli aamu

ja pantterit heräsivät aiemmin kuin papukaijat, koska papukaijat raakkui-

vat aika kauan. Sitten tuli yö ja kaikki meni nukkumaan.



96

POIKA 6 V.

Laivarotan pelastus

Eräänä päivänä Laivarotta oli varastettu ja se pyysi meitä avuksi, kun se oli

sellaisessa lautahökkelissä ja sen kaverina oli vain juomalasi. Ja eräänä

päivänä merirosvot tulivat ja veivät sen mukanaan merirosvosaarelle. Ja

siellä se laitettiin vangiksi. Ja Satuilijat yrittivät pelastaa Laivarotan me-

rirosvojen perustaidoilla ja osasivat hyvin niitä ja Laivarotta pelastui.
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POIKA 5 V.

Ulkoilemassa oli kivaa. Sitten leikkiminen on kivaa. Sitten on kivaa olla

mummolassa ja ajaa Matiaksen mopolla. On kiva olla nytten kotona, kun äiti

tuli. On kiva leikkiä täällä ja sitten on kiva leikkiä täällä kaverin kaa jollain

leluilla. Ja sitten oli kiva Thaimaassa snorklata ja sitten oli kiva, kun mä

aina hypin meidän uima-altaalla Thaimaassa.
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TYTTÖ 5 V.

Arielin seikkailut

Ariel oli hylyssä. Se on yksi uponnut laiva. Ariel ei tiennyt mikä sellainen

notkuva haarukka oli. Lokki Joonas kertoi että sillä harjataan hiuksia, mut-

ta se olikin tavallinen ruokaväline jolla syödään. Ja mä voin yhen jutun kyllä

kertoa. Ariel ja Erik menivät naimisiin.
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POIKA 5 V.

Pablo meni lenkille ja sitten se törmäs puuhun ja se meni ihan tajuttomaks.

Ja sitten se törmäs kaljapulloon ja meni humalaan. Sitten se meni rannalle

ja se näki meiät ja me oltiin vihaisia, koska se oli niin kauan kotona.
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POIKA 6 V.

Laivarotan seikkailu

Kerran Laivarotta meni aamukävelylle. Sitten se törmäsi linnaan. Sitten se

löysi linnasta salaoven. Sitten se meni linnan sisään ja ampui katapultilla

jokeen. Sitten se meni katsomaan paikkoja linnasta. Sitten hän tuli linnas-

ta pois. Sitten hän törmäsi omaan kotiin. Sitten hän meni sinne sisälle.
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POIKA 6 V.

Lohikäärme oli luolassa. Sillä oli silmälasit ja se oli vanha. Se katteli tähtiä.

Se kerran tapas pantterin ja alkoi leikkiä sen kanssa. Sitten tuli limaklönt-

ti ja hänestä tuli lohikäärmeen ja pantterin ystävä. Sitten tuli papukaija ja

raakkui heidät mereen. Hihii, oikein hauska.
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POIKA 5 V.

Merirosvot löysi pannun ja loppu.
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TYTTÖ 6 V.

Leijonan retki

Olipa kerran leijona. Se leijona meni syömään ja sitten sieltä tuli papukai-

ja. Ja sitten papukaija meni pois. Se meni syömään sinne leijonan luo. Se

leijona meni syömästä pois ja se meni uimaan. Se leijona tuli pois uimasta

ja se papukaija toi sille pyyhkeen. Sitten ne meni leikkimään. Ja sitten

leikkimisen jälkeen ne meni nukkumaan.
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TYTTÖ 5 V.

Satupapukaijan ja sen kaverin kivat seikkailut

Satukaija oli rannassa. Merirosvot tulivat paikalle. Merirosvot ottivat Sa-

tupapukaijan kiinni ja vei sen sinne laivaan ja ne laitto häkkiin sen. Ja sit-

ten tuli sellanen Satukaijan yks kaveri ja pelasti sen. Sitten Satupapukaija

sanoi, kiitos. Sitten merirosvot menivät sinne häkkiin kattomaan onko se

vielä siellä, mutta se ei ollukaan. Sitten Satupapukaija meni sen kaverin

kanssa sen kaverin kotiin.
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TYTTÖ 4 V.

Nuka on aika villinä. Aina, kun me tullaan ni se villiintyy. Villiintyy ihan hir-

veesti. Se hyppii aina Mailin ja Ossin päälle hirveesti. Ossi aina leikkii Nu-

kan kanssa hirveesti.
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TYTTÖ 6 V.

Merirosvoseikkailu

Merirosvot asuivat laivassa. He taistelivat aina. Jos ne ei huomannu että

on merirosvoja lähellä niin niiden kapteeni sanoi että merirosvoja on lähel-

lä. Silloin he löysivät Pablon ja merirosvot vangitsivat heti Pablon. Ja sit-

ten kun Pablo vapautui, hän putosi suoraan veteen ja kala söi hänet. Ne

merirosvot pudottivat sen veteen. Sitten Pablo pääsi ulos kalan suusta ja

sitten se lensi Majakkasaareen ja toi kartan ja tehtäviä. Ja meidän piti

löytää aarre ja siellä oli kaikille merirosvokaramellit ja Pablon sulkia. Meri-

rosvot katselivat kannelta oliko Pablo vielä vangittuna puuhun, ja kun he

löysivät Laivarotan ja Pablon ja vangitsivat ne molemmat. Ja sitten mat-

kaajat tulivat pelastamaan heidät ja molemmilla oli viestit. Kun Pablo lähti

kotiin se hyvästeli meidät kaikki ja hyvästeli myös Laivarotan. Pablo lensi

talveksi lämpöiseen Amerikkaan.
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POIKA 6 V.

Olipa kerran laiva, jota ohjasi pappa. Hänellä oli papukaija olallaan, jonka

nimi oli Pablo. He yhdessä seilailivat merten yli ja aaltojen yli. He menivät

yhdessä kotiin ja pappaa puraisi käärme. Sitten he löysivät salaisia vieste-

jä käärmeiltä. Ja yksi niistä salaisista viesteistä oli aarrekartta. Sitten he

lähtivät seilaamaan aarrekartan mukaan ja löysivät aarteen palmun alta.

Sitten he jäivät saarelle ihastelemaan aarteita ja kalleuksia. Sitten he

lähtivät kotiin aarteen kanssa. Sitten he sytyttivät takan, koska heillä oli

kylmä pitkän reissun jälkeen ja koska oli talvi. Sitten kun alkoi kesä tulla

niin ne lähtivät taas seilaamaan. Sitten he tapasivat merirosvoja ja heillä

ei ollut muuta mahdollisuutta kuin antautua koska heillä ei ollut aseita. Sit-

ten he pääsivät pälkähästä ja seilailivat uudestaan.
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POIKA 5 V.

Semmoinen hiiri, semmoinen laivarottahiiri tapasi Satupapukaijan. Ja ne

menivät kahestaan syömään donitsia. Laivarotta lähti pois ja hän meni

omaan kotiinsa. Sitten hän tuli syömään takaisin, ruokaa syömään, niin hän

katsoi oven taakse ja siellä olikin satupapukaija. Sitten kun satupapukaija

lähti sieltä, se tuli Laivarotan kotiin ja ne söivät kahestaan. Kun he lähtivät

pois he lähtivät katsomaan onko ketään missään. He lähtivät uimaan ja

syömään. He lähtivät uimasta pois ja he lähtivät taas katsomaan onko ke-

tään missään ja lähtivät taas Laivarotan kotiin syömään.
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POIKA 5 V.

Kapteeni Koukku

Satupapukaija jatkoi matkaa ja Kapteeni Koukku oli Satupapukaijan eessä.

Merirosvot säikäyttivät Satupapukaijan. Merirosvot yrittivät ottaa Satu-

papukaijan kiinni, mutta ei kerenny.
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TYTTÖ 5 V.

Pablo oli kiva. Rosvot nappasivat papukaijan.

Me pelastettiin se.


