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This thesis was a development study, which focused on guided outdoor activities. The point of this 

thesis was to add and develop a nursery’s outdoor activities. The main purpose was to find new 
opportunities for actions to support the pedagogical activities in the nursery’s yard. The thesis was 
commissioned by Päiväkoti Taikapuisto in Haapavesi. 

 
The thesis consists of developmental work and theoretical parts. As a development work activity cards 
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activity cards were based on the learning areas presented in Early Childhood Education Plan (2016). 
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implement pedagogical activities. It was also found that the objectives of learning areas can be reach in 
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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyöni oli kehittämistutkimus, joka käsitteli päiväkodin oman piha-alueen hyödyntämistä yh-

tenä varhaiskasvatuksen toiminta- ja oppimisympäristönä. Opinnäytetyöprosessissa korostui päivittä i-

sen ohjatun ulkotoiminnan lisääminen päiväkodin ulkoiluihin vapaan leikin tärkeyttä unohtamatta. Toi-

minta haluttiin rajata päiväkodin omaan ulkoilualueeseen eli pihaan, joten muut lähiympäristöt päätettiin 

jättää työstäni pois. Opinnäytetyöni tavoitteena oli tuoda ohjattua toimintaa ja oppimista ulos ja huomata 

erityisesti pihaympäristön tuomat mahdollisuudet pedagogisen toiminnan ohjaukseen uusien näkökul-

mien ja ideoiden kautta. Työn tilaaja oli Päiväkoti Taikapuisto Haapavedellä. 

 

Suunnittelin ja toteutin päiväkodin ulkoilukäyttöön toimintakortteja, joista löytyy ideoita ohjattuun ul-

kotoimintaan. Kortit olivat koko henkilöstön käytössä syksystä 2018 lähtien. Korttien lopullinen määrä 

50kpl oli valmiina keväällä 2019. Testasin ja käytin kortteja myös itse ohjatessani päiväkodin lapsia 

pienryhmittäin. Ohjaamalla itse lapsia sain ideoida toteutukseen ja pystyin sitä kautta parantamaan kort-

tien käyttöominaisuuksia ja -mahdollisuuksia. Koska kortit valmistuivat ja tulivat käyttöön ns. porraste-

tusti, pystyin myös ottamaan palautetta ja kehittämisideoita päiväkodin henkilökunnalta ja lapsilta. 

Nämä vinkit auttoivat minua parantamaan korttien käyttömahdollisuuksia. Toimintakortit on ryhmite lty 

valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman oppimisalueiden mukaan. Oppimisalueiden viisi koko-

naisuutta ovat Kielten rikas maailma, Ilmaisun monet muodot, Minä ja meidän yhteisömme, Tutkin ja 

toimin ympäristössäni ja Kasvan, liikun ja kehityn (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 39). 

 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli toimintakorttien kautta tuoman innostuksen päivittäisen ohjatun ulkotoi-

minnan lisäksi, lasten osallisuuden ja osallistamisen huomioiminen toiminnan suunnittelussa ja ohjaa-

misessa. Tärkeässä osassa oli myös pienryhmätoiminta, johon kiinnitin erityisesti huomiota opinnäyte-

työtäni toteuttaessa. Kehittämistyönä tehty opinnäytetyöni perustuu valtakunnallisen varhaiskasvatus-

suunnitelman eri oppimisalueisiin sekä pedagogisen toiminnan viitekehyksiin. Lähdemateriaalia var-

haiskasvatuksen ohjatusta ulkotoiminnasta, lasten osallisuudesta ja pienryhmätoiminnasta löytyy kirjal-

lisuudesta, tutkimuksista sekä pro gradu- töistä ja opinnäytetöistä. Tutkimustehtäviä asetin työlleni kaksi: 

1) Kuinka päiväkodin omaa piha-aluetta voidaan käyttää mahdollisimman paljon pedagogisen toiminnan 

ohjaukseen päiväkodin pienryhmissä? 2) Kuinka varhaiskasvatussuunnitelman eri oppimisalueiden ta-

voitteiden tulevat toteutetuiksi päiväkodin pihalla? 
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Opinnäytetyössä keskeisiä käsitteitä olivat varhaiskasvatus päiväkodissa, ohjattu ulkotoiminta, lapsen 

osallisuus ja pienryhmätoiminta. Kuvaan työssäni myös toimintakorttien valmistusprosessia sekä niiden 

käyttökokemuksia. 
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2 VARHAISKASVATUS 

 

 

Varhaiskasvatuslaki määrittää, mitä varhaiskasvatus on. Lain mukaan varhaiskasvatus on suunnitelma l-

lista ja tavoitteellista toimintaa, joka muodostuu kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuudesta pai-

nottuen pedagogiikkaan. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 2§.) Varhaiskasvatusta voivat saada lapset, 

jotka eivät ole oppivelvollisuusikäisiä. Varhaiskasvatusta annetaan päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai 

avoimena varhaiskasvatustoimintana.  (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 1§.) 

 

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lapsen iän ja kehityksen mukaista kasvua, kehitystä, terveyttä 

ja hyvinvointia sekä tukea ja edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksellista tasa-arvoa. Tavoitteena on 

monipuolisen pedagogisen toiminnan toteuttaminen ja myönteisten oppimiskokemusten mahdollistami-

nen. Varhaiskasvatusympäristön on oltava kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen. Var-

haiskasvatuksen tavoitteena on turvata lasta kunnioittava toimintatapa ja mahdollisimman pysyvä vuo-

rovaikutussuhde lapsen ja varhaiskasvatushenkilöstön kanssa. Kaikille lapsille on annettava yhdenver-

taiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen sekä edistettävä yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa 

ja annettava valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä jokaisen kulttuuris ia, 

kielellisiä, katsomuksellisia ja uskonnollisia taustoja. Varhaiskasvatuksessa on tunnistettava ja järjestet-

tävä lapselle yksilöllistä ja tarkoituksenmukaista monialaista tukea tarvittaessa. Varhaiskasvatuksen ta-

voitteena on kehittää ja edistää lapsen vuorovaikutustaitoja ja vertaisryhmätoimia sekä ohjata eettiseen, 

toista ihmistä kunnioittavaan toimintaan ja yhteiskunnan jäsenyyteen. Lapsella on oltava varhaiskasva-

tuksessa mahdollisuus osallistumiseen ja vaikuttamiseen itseään koskevissa asioissa. Varhaiskasvatus 

toimii lapsen ja hänen huoltajansa kanssa lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja tasapainoisen kehi-

tyksen parhaaksi ja tukee huoltajaa lapsen kasvatustyössä. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 1§, 3§.) 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on Opetushallituksen antama määräys, jonka mukaan varhais-

kasvatusta toteutetaan. Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat sekä lasten varhaiskasvatussuunnitelma t 

laaditaan valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Kolmitasoinen varhais-

kasvatussuunnitelmakokonaisuus koostuu valtakunnallisesta varhaiskasvatussuunnitelman perusteista, 

paikallisesta varhaiskasvatussuunnitelmasta ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelmasta. Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet on oikeudellisesti velvoittava määräys, joka sitoo varhaiskasvatuksen järjestäjiä. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tehtävä on ohjata ja tukea varhaiskasvatuksen järjestämistä, 
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toteuttamista sekä kehittämistä ja edistää yhdenvertaisen ja laadukkaan varhaiskasvatukse n toteutumista. 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 8.) 

 

Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan varhaiskasvatuksen järjestäjien toimesta valtakunna l-

lisen varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta huomioiden paikalliset erityispiirteet, mahdolliset pedago-

giset painotukset, lasten tarpeet ja varhaiskasvatuksen arvioinnin ja kehittämistyön tulokset. (Varhais-

kasvatussuunnitelman perusteet 2016, 9.) Jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle laaditaan var-

haiskasvatussuunnitelma, johon kirjataan tavoitteet ja toimenpiteet, jotka tukevat lapsen kehitystä, op-

pimista ja hyvinvointia. Suunnitelman lähtökohtana on oltava lapsen etu ja tarpeet. Suunnitelma laadi-

taan yhdessä varhaiskasvatuksen henkilöstön ja huoltajien kanssa ja siinä kuvataan lapsen osaaminen, 

vahvuudet, kiinnostuksen kohteet ja yksilölliset tarpeet. Lapsen toiveet ja mielipide on selvitettävä ja 

huomioitava varhaiskasvatussuunnitelmassa. Lapsiryhmän toiminnan suunnittelussa ja oppimisympä-

ristöjen kehittämisessä otetaan huomioon lasten varhaiskasvatussuunnitelmista esiin tulevat tavoitteet. 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 10.) 

 

Päiväkotitoiminta, jota järjestetään päiväkodissa, on yksi varhaiskasvatuksen toimintamuoto. Päiväko-

titoimintaa saa järjestää tai tuottaa kunta, kuntayhtymä ja yksityinen palveluntuottaja. (Varhaiskasvatus-

laki 540/2018, 1§.) Kunnan on järjestettävä varhaiskasvatusta siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuo-

doin kuin tarve kunnassa vaatii ja päiväkodin toiminta kalenterivuoden ja vuorokauden aikana pitää 

järjestää paikallisen tarpeen mukaan. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 5§.) Varhaiskasvatus saa kestää 

enintään kymmenen tuntia yhtäjaksoisesti. Vuorohoidossa kesto saa olla päivittäin lapsen tarpeen mu-

kainen. Varhaiskasvatusympäristön on oltava oppimista edistävä, turvallinen ja terveellinen huomioiden 

lapsen ikä, kehitystaso ja muut edellytykset. Toimitilojen ja toimintavälineiden tulee olla turvallisia, ter-

veellisiä ja asianmukaisia sekä esteettömiä. Lasta suojellaan väkivallalta, häirinnältä ja kiusaamiselta. 

Varhaiskasvatuksessa järjestetään ohjatusti terveellinen ja tarpeellinen ruokailu, joka täyttää lapsen ra-

vinnontarpeen. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 9-11§.) Kunnan, kuntayhtymän ja yksityisen palvelun-

tuottajan on laadittava paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma valtakunnallisen varhaiskasvatussuunni-

telman perusteiden pohjalta. Suunnitelma voidaan laatia varhaiskasvatuspalvelujen tuottaja-, yksikkö- , 

toimintamuoto- tai ryhmäkohtaisesti. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 22§.) 

 

Varhaiskasvatuksessa on oltava riittävä ja kelpoisuusmitoitukset täyttävä henkilöstö. Päiväkodilla johta-

jalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus sekä vähintään kasvatustieteen 
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maisterin tutkinto ja riittävä johtamistaito (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 31§). Päiväkodissa kasvatus- , 

opetus- ja hoitotehtävissä olevalla henkilöllä, jolla on ammatillinen kelpoisuus, voi olla enintään kah-

deksan enemmän kuin viisi tuntia päivässä olevaa yli kolmevuotiasta lasta. Neljää alle kolmivuotiasta 

lasta kohden tulee olla vähintään yksi henkilö, jolla on ammatillinen kelpoisuus. (Valtioneuvoston asetus 

varhaiskasvatuksesta 753/2018, 1§.) Päiväkodin yhdessä ryhmässä saa olla paikalla yhtä aikaa enintään 

kolmea varhaiskasvattajaa vastaava määrä lapsia. Päiväkodin henkilömitoituksesta voidaan poiketa ly-

hytaikaisesti siten, että lapsia on enemmän kuin suhdeluku edellyttää. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 

35-36§.) 
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3 PIENRYHMÄTOIMINTA JA OSALLISUUS VARHAISKASVATUKSESSA 

 

 

Varhaiskasvatus päiväkodissa on ryhmäkasvatusta ja lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksen hänestä tulee 

ryhmän jäsen. Ryhmässä lapsi harjoittelee sosiaalisia taitoja, toisen ihmisen kohtelua, vuorovaikutusta i-

toja ja itsensä ilmaisemista. Lapsi saa ryhmässä kokemuksen yhteisön jäsenyydestä. Aikuisen tietoinen 

tehtävä on pyrkiä vahvistamaan lasten yhteenkuuluvuuden tunnetta ohjaamalla lapsia ja antamalla hei-

dän toimia keskenään. Ryhmän koolla ja koostumuksella vapaassa ja ohjatussa toiminnassa on suuri 

merkitys. (Kalliala 2012, 164-165.) 

 

Osallisuus on henkilön oma kokemus asioihin vaikuttamisesta ja päättämisestä sekä näiden asioiden 

kokemuksen myötä syntyvää sitoutumista (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 47). Osallisuuden voidaan 

määrittää olevan henkilön kokemus siitä, että omat kyvyt riittävät, oma rooli on merkityksellinen ja että 

hän saa vastuuta yhteisössään. (4V-hanke, 2011.) Osallisuus liittyy yksilön ryhmässä olemiseen ja siinä 

toimimiseen, sillä kukaan ei pysty yksinään olemaan osallinen.  Lapselle voi olla merkittävä lapsuuden-

kokemus se, että hän on joko kokenut ryhmään kuuluvuuden tai kuulumattomuuden tunteen. Lapselle 

tulee tunne osallisuudesta, kun hän kokee, että hänen kuulumisensa ryhmään on merkityksellistä. Osal-

lisuuden tunne syntyy dialogisesta vuorovaikutuksesta, jossa kuunnellaan ja ymmärretään erilaisia nä-

kökulmia ja mielipiteitä. (Piiroinen 2007, 7.) Osallisuutta on toiminta ryhmässä sekä tunne yhteisöll i-

syydestä (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 47). 

 

 

3.1 Pienryhmätoiminta  

 

Pienryhmätoiminnasta varhaiskasvatustyön uutena organisoinnin tapana on alettu puhumaan 2000-lu-

vulla laajemmin. Pienryhmätoiminnalla tarkoitetaan suunnitelmalliseen tapaan järjestettyä lapsiryhmä-

toimintaa. (Raittila 2013, 74.) Pienryhmätoiminnasta ei ole säädetty asiakirjoja erikseen, vaan varhais-

kasvattajat voivat itse päättää, kuinka järjestävät sitä omassa päiväkotiryhmässään. Tutkittua tietoa on 

edelleen vähänlaisesti ja tieto pienryhmätoiminnasta on enimmäkseen työntekijältä toiselle siirtyvää ko-

kemustietoa. (Savolainen 2013, 6.) Kallialan (2012, 165) mukaan päiväkodin sisällä on oltava paljon 

varhaiskasvatuksellista osaamista, kun säädellään vapaan ja ohjatun toiminnan ryhmäkokoja ja koostu-

musta tarkoituksenmukaiseksi.  
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Pienryhmätoiminnan tarpeellisuus päiväkotiarjessa on kokemuksien myötä vahvistunut. Lapsella on hel-

pompaa ja turvallisempaa hallita toimintaansa, olla oma itsensä ja tulla yksilönä nähdyksi pienemmässä 

ryhmässä. Pienemmässä lapsiryhmässä aikuisen on helpompi havainnoida ja tukea lasta. Aikuinen kokee, 

että hän ehtii kohdata oikeasti ryhmässä toimivia lapsia ja keskittyä paremmin yhteen lapseen kerrallaan. 

Vuorovaikutus mahdollistuu pienryhmässä, sillä toiminta perustuu vuorovaikutuksen suunnitteluun ja 

mahdollistamiseen. Lapsi oppii tunnistamaan omien tekojensa vaikutukset ja seuraukset paremmin. Li-

säksi hänellä on mahdollisuus pienemmässä ryhmässä oppia suhteuttamaan sopivaksi omat taitonsa ti-

lanteeseen nähden. (Mikkola & Nivalainen 2011, 31-33.) 

 

Pienryhmät voidaan jakaa kiinteisiin pienryhmiin, jotka pysyvät samana koko toimintavuoden. Samana 

pysyvässä pienryhmässä lapsilla on mahdollisuus ryhmäytyä kunnolla ja oppia tuntemaan ja luottamaan 

oman ryhmänsä toisiin lapsiin.  Myös suurempaan ryhmään liittyminen on helpompaa, kun lapsi on 

ensin ryhmäytynyt omaan pienryhmäänsä. Päiväkotipäivän aikana ehditään toimimaan muidenkin lasten 

kanssa ja kaverisuhteita löytyy pienryhmärajojen ulkopuoleltakin. (Mikkola & Nivalainen 2011, 34.) 

Ryhmien pysyessä samoina, voivat aikuiset vaihtua. Silloin ryhmän aikuisten osaaminen tulee käytettyä 

täysin hyödyksi. On myös tilanteita, joissa on tarpeellista jakaa ryhmä muutoin kuin pysyvyyden perus-

teella.  Ehdottoman pysyvien pienryhmien sijaan suhteellisen pysyvät pienryhmät ovat parempi vaihto-

ehto, kun tarkastellaan asiaa kokonaisuuden kannalta. (Kalliala 2012, 161.) 

 

Pienryhmätoiminnan kokonaisuuden hallinnassa pysymiseksi on henkilöstön suunniteltava yhdessä toi-

mintaa. Vaikka pienryhmässä on eriytyneet toiminnot, on tiedettävä, mitä muissa ryhmissä tapahtuu. 

Jokaisen työntekijän on tiedettävä toiminnan kokonaisuus, sillä muuten pienryhmät alkavat elämään 

omaa elämäänsä.  Työntekijöiden erityisosaamisen hyödyntäminen ja jakaminen omissa pienryhmissä 

on kuitenkin kannattavaa, sillä se vahvistaa työntekijän ammattitaitoa. Lastentarhanopettajalla on peda-

goginen vastuu ryhmien toiminnasta. Tiimissä on kuitenkin pystyttävä luottamaan siihen, että jokainen 

työntekijä pystyy ohjaamaan omaa pienryhmäänsä. (Mikkola & Nivalainen 2011, 36.) 

 

Pienryhmien kokoja on vaikea määritellä, sillä lapset ja lapsiryhmät ovat erilaisia. Ryhmien kokoihin 

vaikuttavat lasten kehitystaso, ikä ja se, mikä aikuisten näkemys ryhmästä on. (Savolainen 2013, 17.) 

Mikkola & Nivalainen (2011, 35) ovat määritelleet alle 3-vuotiaiden pienryhmän lukumääräksi 3-5 lasta 

ja 3-5-vuotiaiden ryhmän lukumääräksi 7-9 lasta, ja he ovat esimerkissään ottaneet pienryhmien muo-
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dostamisen lähtökohdaksi iän ja leikkitaidot. Ryhmäkoko voi olla pienempi, jos ryhmässä on tukea tar-

vitsevia lapsia (Mikkola & Nivalainen 2011, 34). Henkilökunnan poissaolot vaikuttavat pienryhmäto i-

mintaan. Silloin joudutaan miettimään, kuinka toiminta saadaan sujumaan parhaalla mahdollisella ta-

valla. Mikkola ja Nivalainen (2011) toteavat, että varasuunnitelma olisi hyvä olla olemassa ja ellei si-

jaista saada, olisi suunniteltava, mihin aikaan päivästä vajaata pienryhmää autetaan. Heidän mielestään 

päiväkodin sisäisiä sijaistamisia ja aikuisten vaihtamista ryhmästä toiseen ei kannata tehdä, sillä sillo in 

toiminta häiriintyy kahdessa ryhmässä yhden sijasta. (Mikkola & Nivalainen 2011, 37.) 

 

 

3.2 Lapsen osallisuus  

 

Lapsen oikeudesta osallisuuteen itseään koskevissa asioissa on säädetty eri laissa ja asetuksissa. YK:n 

lasten oikeuksien yleissopimuksen mukaan lapsella on oikeus ilmaista mielip iteensä kaikissa itseään 

koskevissa asioissa. Mielipiteet on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. (YK:n 

yleissopimus lapsen oikeuksista 1989, 12§.) Lapsen osallisuudesta ja vaikuttamisesta varhaiskasvatuk-

sessa on säädetty Varhaiskasvatuslaissa. Suunniteltaessa, toteutettaessa ja arvioitaessa varhaiskasvatusta 

on lapsen mielipide ja toivomukset selvitettävä ja huomioitava ne hänen ikänsä ja kehitystasonsa mu-

kaisella tasolla. Lapselle ja hänen huoltajilleen on oltava mahdollisuus osallistua säännöllisesti varhais-

kasvatuksen suunnitteluun ja arviointiin. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 20§.) 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) määrätään myös lapsen oikeudesta osallistumiseen ja 

vaikuttamiseen. Lapsen oikeuksiin kuuluu kuulluksi tuleminen ja osallisuus vaikuttaa asioihin, jotka 

koskevat hänen omaa elämäänsä. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on kannustaa lasta oma-aloitteisuuteen 

ja tukea lapsen kehittymässä olevia osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja. Näitä taitoja vahvistavat lap-

sen arvostava kohtaaminen, ajatusten kuunteleminen ja aloitteisiin vastaaminen. Lapsi saa yhdessä var-

haiskasvatus henkilöstön kanssa suunnitella, toteuttaa ja arvioida toimintaa. Henkilöstön tehtävänä on 

huolehtia, että jokainen lapsi saa osallistua ja vaikuttaa. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 

24.) Lapsen myönteinen kokemus kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta sekä sensitiivinen kohtaaminen vah-

vistavat lapsen osallisuutta (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 30). 
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Karlsson (2014) esittää teoksessaan vastavuoroisen ja kohtaavan osallisuuden toimintakulttuurin, jossa 

aikuinen kiinnostuu siitä, kuinka lapset ajattelevat ja mihin heidän tuottamansa tieto pohjautuu. Lähtö-

kohtana ovat kysymykset siitä, kuinka moninaisia perusteluja ja ajatuksia lapsilla on ja miten erilais in 

tavoin voi tuottaa tietoa. Tällä tavoin aikuinen saa tietoa lapsista, joiden kanssa hän toimii. Kumppanuu-

teen ja kohtaamiseen pohjautuva toimintakulttuuriin on vastavuoroista. Tällöin, niin aikuiset kuin lap-

setkin ovat osaavia, aktiivisia ja luovia toimijoita, tiedon ja kulttuurin tuottajia. Lapsille annetaan aikaa 

ja tilaa esittää omia tapojaan ajatella sekä toimia ja esittää omia näkemyksiään. Myös aikuisille annetaan 

tilaa ja aikaa miettiä, mistä lasten ajatukset ja näkemykset kertovat, millaista uutta tietoa saadaan ja 

kuinka se otetaan huomioon toiminnassa, suunnittelussa ja toteutuksessa. Aikuisten tieto ja ammattita ito 

korostuvat, kun he nivovat yhteen eri tarkastelutapoja, hyödyntäen kaikkien osapuolten osaamis ta. 

(Karlsson 2014, 221.) 

 

Lasten osallisuuden mahdollistaminen on osoitus luottamisesta lapseen. Osallisuuden kautta lapset ke-

hittävät omaa osaamistaan ja osoittavat omat kykynsä yhteisössä, jossa elävät. Lasten ajattelukyky, kä-

sitys itsestä, itseluottamus ja yhteistoiminnassa tarvittavat taidot kasvavat, kun he saavat pohtia koke-

muksiaan, näkemyksiään, arvostuksiaan, ideoitaan ja osallistua toimintaan yhdessä muiden kanssa. Las-

ten näkemyksien arvostaminen ja aloitteellisuuden mahdollistaminen saavat kasvattajat näkemään lapset 

aktiivisina toimijoina. Kasvattajilla on mahdollisuus saada lasten osallisuuden kautta palautetta omasta 

työstään peilaamalla toimintaansa lasten näkemyksiin. Tällöin kasvattajilla on tilaisuus kehittyä työs-

sään ja kehittää omaa pedagogista toimintaansa. (Turja 2016a, 53.) 
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4 OHJATTU ULKOTOIMINTA PÄIVÄKODISSA 

 

 

Päivittäinen ulkoilu kuuluu kiinteänä osana päiväkodin elämään. Maamme puhdas luonto ja vaihtuva t 

vuodenajat tarjoavat varhaiskasvatukselle oivalliset lähtökohdat ulkoiluun ja ulkotoimintaan.  Varhais-

kasvatussuunnitelman perusteissa (2016) sanotaan, että varhaiskasvatuksen tavoitteena on kannustaa 

lapsia ulkoiluun kaikkina vuoden aikoina ja huolehtia, että lapsilla on mahdollisuus päivittäiseen ohjat-

tuun ja omaehtoiseen liikkumiseen ja leikkiin sekä sisällä että ulkona. Lapsilla on oltava myös mahdol-

lisuus opetella jokaiselle vuodenajalle tyypillisiä tapoja ulkoilla. (Varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teet 2016, 46.) Etsiessäni tietoa varhaiskasvatuksen ulkotoiminnasta opinnäytetyötäni varten huomasin, 

että suomalaisessa varhaiskasvatuksesta löytyy erilaisia määritteitä ohjatulle ulkotoiminnalle. Aiheesta 

löytyy tietoa mm. ulkopedagogiikan, ulko-opetuksen ja ohjatun ulkotoiminnan käsitteiden alta. 

 

 

4.1 Ulkotoiminnan toteutuminen päiväkodissa 

 

Kalliala (2012, 37) toteaa, että päiväkotikulttuuriimme kuuluu päivittäin itsestäänselvyytenä lasten ulos 

vieminen. Varhaiskasvatuksessa toimineena tiedän, että päiväkodin ulkoilua rytmittävät pääasiallisest i 

ruoka- ja lepohetket sekä sisällä tapahtuva ohjattu toiminta. Päiväkodeissa ulkoillaan näin ollen suurim-

maksi osaksi aamu- ja iltapäivisin. Säätilanne vaikuttaa myös ulkoiluajan pituuteen ja toteutumiseen. 

Reunamo ja Pölkki (2014) toteavat, että oikein ajoitettu ulkoilu on tärkeää lasten jaksamisen ja vireys-

tilan kannalta. He jatkavat, että päiväkodissa ulkoilu ajoittuu kello kymmenen ja yhdentoista välille, 

mutta ulkoilua voisi joskus kokeilla jakaa tasaisemmin aamupäivän ajalle. Lapsiryhmän jakaminen esim. 

puoliksi mahdollistaisi sisätilojen vapaamman käytön ja toiminnoille olisi enemmän tilaa osan lapsista 

ollessa ulkona. Tärkein asia uloslähdön ajoittamisessa on kuitenkin se, että ulkoilu sopii hyvin lasten 

päivärytmiin, toimintaan ja vireyteen. (Reunamo & Pölkki 2014, 120-121.) 

 

Mikkola ja Nivalainen (2011) kysyvät, mikä tarkoitus ulkoilla on ja onko sillä pedagoginen tavoite. Vai 

onko tavoitteena se, että saadaan raikasta ilmaa ja ruoka maistuu? Aikuinen voi olla mukana lasten 

kanssa toiminnassa tai seisoskella paikoillaan. Pihalla voi olla yksi aikuinen valvomassa paria kymmentä 

lasta, jolloin vastuun tunne on liian suuri. Ulkona täytyy olla riittävästi aikuisia ja heidän pitää olla siellä, 
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missä lapset ovat. (Mikkola & Nivalainen 2011, 42-43.) Helsingin yliopiston Orientaatioprojektissa tut-

kittiin varhaiskasvatuksen arkea (Reunamo 2014, 9). Tutkimustulosten perusteella Reunamo ja Pölkki 

(2014) tulivat siihen tulokseen, että vapaan ulkoleikin aikana päiväkodin kasvattajat eivät ota aktiivista 

roolia lasten toiminnan muokkaamisessa. He toteavat, että pihalla lienee varhaiskasvattajien sijaan 

enemminkin varhaisvalvojia (Reunamo & Pölkki 2014, 130). Voisi siis todeta, että suurimmaksi osaksi 

lapset leikkivät ulkoilun aikana vapaasti ja aikuiset ovat valvojia ja turvallisuuden takaajia. Aikuise t 

muistuttavat pihalla seisovia lipputankoja ja lapset touhuavat keskenään maan tasalla (Tahkokallio 2003, 

199). Lapsista olisi luultavasti mielenkiintoista, jos aikuinen ottaisikin joskus roolin vaikkapa lumiuk-

kona ulkona valvoessaan. Roolinsa avulla aikuinen voisi rikastuttaa lasten leikkiä. (Reunamo & Kivistö 

2014, 50.) 

 

Suomessa toimii useita päiväkoteja, joissa on ulkopäiväkotiryhmiä tai niissä painotetaan luonto- ja ym-

päristökasvatusta. Esimerkiksi Suomen Ladun verkkosivustoilta selviää, että Suomessa on tällä hetkellä 

n. 30 päiväkotia, joka toteuttavat Luonnossa kotonaan - toimintaa. Luonnossa kotonaan on Suomen La-

dun järjestämä toimintamuoto, joka keskittyy luontoliikunnan ja luonto- ja ympäristökasvatuksen toteut-

tamiseen varhaiskasvatuksessa ja koululaisten iltapäivätoiminnassa. Ulkoilmaelämä on kaiken perusta 

ja sitä toteutetaan säästä riippumatta ja ympäri vuoden. Leikki ja luonnossa liikkuminen, kiireettömyys 

ja yhdessä lapsen kanssa tekeminen ovat toiminnan lähtökohtia. Lapsen osallisuus ja kestävä elämäntapa 

ovat toimintaa ohjaavia arvoja ja näkyvät jokapäiväisessä toiminnassa. (Suomen Latu 2019a.) Suomen 

Ladulla on myös metsämörritoimintaa, joka on lapsille suunnattua luontotoimintaa. Metsämörritoimin-

taa vetävät mm. varhaiskasvatuksessa Suomen Ladun kouluttamat ohjaajat. Metsämörri on satuhahmo, 

joka innostaa lapsia liikkumaan, leikkimään, tutkimaan ja ihmettelemään lähiluontoon. (Suomen Latu 

2019b.) 

 

 

4.2 Päiväkodin oma piha ulkoisena oppimisympäristönä 

 

Kehittävä, oppimista edistävä, turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö on varhaiskasvatuksen ta-

voite (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 3§). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) mukaan op-

pimisympäristöjä ovat tilat, paikat, yhteisöt, käytännöt, välineet ja tarvikkeet, jotka tukevat lapsen kehi-

tystä, oppimista ja vuorovaikutusta. Käsitteenä oppimisympäristö sisältää esim. fyysisen, psyykkisen 

sekä sosiaalisen ulottuvuuden. Oppimisympäristöjen tulee tukea lapsen luontaista oppimisen halua ja 
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uteliaisuutta, ohjata häntä leikkiin, fyysiseen aktiivisuuteen, tutkimiseen ja taiteelliseen ilmaisuun ja ko-

kemiseen sekä tarjota hänelle vaihtoehtoja erilaisiin toimintoihin. Lasten kanssa suunnitellaan ja raken-

netaan yhdessä oppimisympäristöjä, ja heidän ideansa, leikkinsä ja tekemänsä työt näkyvät ympäristössä. 

Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjä ovat myös luonto, pihat, leikkipuistot ja muut rakennetut ym-

päristöt. Ne ovat luonto- ja liikuntaelämysten ja oppimisen paikkoja sekä tarjoavat mahdollisuuksia leik-

kiin ja tutkimiseen monipuolisesti (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 31-32.) 

 

Päiväkodin pihaa voidaan ajatella fyysisenä ja kulttuurisena ympäristönä. Piha fyysisenä ympäristönä 

voidaan kuvailla kertomalla pihan maastosta ja muodoista, millainen raja-aita on, mitä kasveja pihalla 

on ja mitä leikkivälineitä siellä on. Jokaisen lapsen ja aikuisen mielessä on oma tulkinta ympäristöstä, 

kun kuvaillaan pihaa fyysisesti. Esim. kuralammikkoa voidaan ajatella toiminnan lähteenä, sotkevana 

rapakkona tai turvallisuusriskinä. Kulttuurisena ympäristönä ajateltaessa päiväkodin pihaan liittyvät eri-

laiset mielikuvat siitä, mitä siellä tehdään ja ketkä sitä käyttävät. Kulttuurista pihaa määrittelee esimer-

kiksi sovitut säännöt, jotka vaikuttavat lapsen ja aikuisen olemiseen juuri tällä pihalla. (Raittila 2016, 

212.) Päiväkodin pihaympäristön on rohkaistava sen käyttäjiä leikkimään ja liikkumaan turvallisest i. 

Erityisesti varhaiskasvatuksessa ulkoympäristöllä on suuri merkitys, sillä siellä vietetään merkittävä osa 

ajasta. (Opetushallitus 2018.) 

 

Varhaiskasvatuksen ulkoinen oppimisympäristö on lähimmillään päiväkodin oma piha. Pedagogisen toi-

minnan suunnittelu ja toteuttaminen omalla pihalla luo mahdollisuudet toteuttaa varhaiskasvatussuunni-

telman perusteiden mukaisia tavoitteita jokaisella oppimisen alueella ohjatun ulkotoiminnan kautta. Pa-

rikka-Nihti ja Suomela (2014) sanovat, että monipuolinen toimintaympäristö luo mahdollisuudet oppia 

eri tavoin ja että lapset saavat erilaisia kokemuksia ulkona kuin sisällä. Luonnolliset ympäristöt tuottavat 

myös hyvää oloa ja voivat olla terapeuttisia. (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 77.) He toteavat myös, 

että lasten ympäristö- ja kestävän kehityksen kasvatus voi alkaa iloitsemalla omasta lähiympäristöstä 

sekä sitä ihmettelemällä, ihailemalla ja havainnoimalla ja siinä liikkumalla ja leikkimällä. He jatkavat, 

että median ja erilaisten verkostojen lisäksi päivähoitolasten luonto- ja ympäristökuvaan vaikuttavat päi-

vähoidon henkilöstön arvot, kiinnostuskohteet, toiminta ja käsitykset luonto- ja ympäristökasvatuksesta. 

(Parikka-Nihti & Suomela 2014, 12.) Polvinen, Pihlajamaa ja Berg (2012, 10) puolestaan toteavat, että 

päiväkotitoiminnassa päivähoidonjohtajien, päivähoidon tilaajapäälliköiden ja päiväkodin johtajien tu-

lisi olla tietoisempia mahdollisuuksista hyödyntää luontoa. 
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4.3 Ohjattu toiminta päiväkodin pihalla 

 

Helsingin yliopiston Orientaatioprojekti tutki varhaiskasvatuksen arkea havainnoimalla lapsia eri tilan-

teissa (Reunamo 2014, 10). Tutkimustuloksia saatiin myös lasten vapaasta ja ohjatusta ulkotoiminnasta 

päiväkodissa. Vapaata ulkotoimintaa tapahtui joko päiväkodin pihalla tai esim. puistossa. Ohjattu ulko-

toiminta koostui esimerkiksi retkistä, ohjatuista leikeistä ja opetuksesta.  Tutkimuksen mukaan vapaata 

ulkoleikkiä päiväkodeissa oli 43 minuuttia aamupäivän toiminnasta. Ohjattuihin ulkotoimintoihin sitä 

vastoin käytettiin aikaa vain n. 7 minuuttia päivässä. Vapaassa leikissä lapset leikkivät sääntöleikkejä 

päivässä vain n. pari minuuttia. Ulkoiluajasta n. 5 minuuttia lapset kuljeskelevat ympäriinsä etsien itsel-

leen toimintaa, johon kiinnittyä. Ympäriinsä kuljeskelu voi olla tylsistynyttä vaelteluakin. (Reunamo & 

Pölkki 2014, 120, 123.) 

 

Orientaatioprojektin tutkimustulosten mukaan päiväkodeissa keskeisin toiminto ulkoilun aikana on esi-

neleikki eli leluilla, välineillä ja materiaaleilla leikkiminen. Tämä tarkoittaa hiekkalaatikolla ja ulkole-

luilla leikkimistä ja kiipeilyä kiipeilytelineillä. Yhdessä oleilu on toiseksi yleisin toiminto. Eri toiminto-

jen välille on vaikea vetää rajaa, sillä esim. lapsilla voi olla tapana jutella yhdessä kiipeilytelineillä tai 

hiekkalaatikolla osa leikkii ja osa viettää siellä muutoin aikaa. Näin ollen on havainnoijan oma tulkinta, 

mihin suuntaan toiminta kallistuu enemmän. Roolileikki on kolmanneksi eniten leikitty leikki ulkona. 

Myös roolileikkiä on hankala erotella selkeästi muista leikeistä, sillä havainnoijan voi olla vaikea erottaa, 

painottuuko leikissä rooli vai esine. (Reunamo & Pölkki 2014, 122-123.) 

 

Orientaatioprojektin tutkimustuloksista kävi ilmi, että päivähoidossa on ohjattua ulkotoimintaa vähän, 

keskimäärin 7 minuuttia päivässä. Päiväkodin ohjattu ulkotoiminta on pääasiallisesti tehtävien tekoa ja 

aikuisen tehtävä on opettaminen. Sääntöleikkejä päiväkodin ohjatuissa ulkotoiminnoissa oli vähänla i-

sesti, vain 6,1% tutkittavissa päiväkodeissa. Ohjattuja roolileikkejä ei myöskään ollut paljoa. Sen lisäksi 

että päiväkodissa on vähän ohjattua ulkotoimintaa, tutkimustulosten perusteella toiminta on vaisuhkoa 

eikä sisältö ole kovinkaan inspiroivaa. (Reunamo & Pölkki 2014, 131-132.) Näitä tutkimustuloksia tar-

kasteltaessa voi todeta, että varhaiskasvattajat eivät ilmeisesti näe päiväkodin omaa pihaa potentiaalisena 

oppimisympäristönä. Pelkkä vapaa leikki, sen tärkeydestä huolimatta, voi viedä mahdollisuuden tarjota 

lapsille hyviä toiminta- ja oppimiskokemuksia omassa lähiympäristössä 
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5 OPPIMISEN ALUEET JA OHJATTU ULKOTOIMINTA 

 

 

Tämän opinnäytetyön lähtökohtana oli toteuttaa ohjattua ulkotoimintaa päiväkodin omalla pihalla Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) oppimisen alueisiin perustuen. Ideana oli, että ulkona voi 

toteuttaa kaikkea sitä toimintaa mitä sisälläkin. Tavoitteena oli myös, että toimiminen ulkona saisi aikaan 

lapsissa asioiden pohtimista, ihmettelyä, uteliaisuutta, tutkimista ja asioiden näkemistä ja tekemistä uu-

sista lähtökohdista. Aloitteellinen, utelias, tutkijan taidot ja asenteen omaava ihminen pärjää erilaisissa 

ympäristöissä sekä lapsena että aikuisena (Lipponen 2016, 32). Varhaiskasvattajat luovat päiväkodin 

toiminta- ja oppimisympäristöt ja mahdollistavat niiden käyttämiseen. Kalliala (2012) muistuttaa kir-

joittaessaan toimintaympäristöistä, että lapset odottavat sitä, mitä tottuvat saamaan. Hän jatkaa, etteivät 

lapset vaadi mielenosoituksin itselleen pihalle materiaaleja ja välineitä. Aikuisen pitää vaatia osaamista 

toimintaympäristöjen suhteen, sillä hyvä oppimisympäristö on kunniaksi päiväkodille. (Kalliala 2012, 

216.) Seuraavissa luvuissa käsitellään, eri oppimisen alueita ja miten eri oppimisen alueiden tavoitteita 

voidaan toteuttaa pedagogisen ulkotoiminnan kautta. Aihetta tarkastellaan mm. esimerkkien kautta. Esi-

merkit on poimittu ulkotoiminnasta, jota on toteutettu yhteistyökumppanina olleessa päiväkodissa. 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) esitellään oppimisen alueet, joista löytyvät varhaiskas-

vatuksen pedagogisen toiminnan keskeiset tavoitteet sekä sisällöt. Lasten oikeus on saada monipuolis ia 

kokemuksia joka alueesta. Oppimisen alueet ohjaavat varhaiskasvattajia pedagogisen toiminnan suun-

nittelussa ja toteuttamisessa lasten kanssa yhdessä. Aikuisten tehtävänä on varmistaa, että toiminta edis-

tää lasten oppimista ja kehitystä. Oppimisen alueiden viisi kokonaisuutta ovat: Kielten rikas maailma, 

Ilmaisun monet muodot, Minä ja meidän yhteisömme, Tutkin ja toimin ympäristössäni ja Kasvan, liikun 

ja kehityn. Alueiden aihepiirejä yhdistellään ja sovelletaan lasten osaamisen ja mielenkiinnon mukaan. 

Toiminnan keskeinen lähtökohta onkin lasten mielenkiinnon kohteet ja kysymykset. (Varhaiskasvatus 

suunnitelman perusteet 2016, 39-40.) Seuraavissa luvuissa eritellään eri oppimisen alueiden tavoitteita 

ja toimintaa. Oppimisalueiden aiheista on nostettu esiin ne asiat, jotka olivat pohjana toimintakortt ien 

toteuttamisessa. 
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5.1 Kielten rikas maailma -oppimisen alue ulkotoiminnassa 

 

Varhaiskasvatuksen yhtenä tehtävänä on vahvistaa lapsen kielellisten identiteettien ja valmiuksien ke-

hittymistä sekä vahvistaa lapsen uteliaisuutta ja kiinnostusta teksteihin, kieliin ja kulttuureihin. Varhais-

kasvatuksen monipuolinen kieliympäristö sekä yhteistyö huoltajien kanssa tukee lapsen kielellistä kehi-

tystä. Kielelliset taidot tuovat lapselle uusia mahdollisuuksia vaikuttaa, osallistua ja olla aktiivinen toi-

mija. Kieli on lapselle oppimisen kohde ja väline, jolla hän ilmaisee itseään, käsittelee asioita ja tilanteita, 

hankkii tietoa ja toimii vuorovaikutuksessa toisten kanssa. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 

40.) 

 

Kielen kehityksen keskeiset osa-alueet varhaiskasvatuksessa ovat vuorovaikutustaidot, kielen ymmärtä-

misen taidot, puheen tuottamisen taidot, kielen käyttötaidot, kielellinen muisti ja sanavaranto ja kielit ie-

toisuus. Vuorovaikutustaidot kehittyvät, kun lapsi kokee tulleensa kuulluksi ja kun hänen tekemiinsä 

aloitteisiin vastataan. Sanattomiin viesteihin vastaaminen on myös tärkeää. Kun kannustetaan lasta kom-

munikointiin toisten lasten ja varhaiskasvattajien kanssa, hänen vuorovaikutustaitonsa kehittyvät. Kielen 

ymmärtämisen taidot kehittyvät kielellisen mallintamisen, toiminnan sanallistamisen ja keskustelujen 

kautta. Kuvaileva, tarkka kielenkäyttö on tärkeää ja tukiviittomia, kuvia ja esineitä voidaan käyttää tar-

vittaessa. Lasten puheen tuottamisen taidot tarvitsevat seuraamista ja ohjaamista. Puheentuottamistaido t 

kehittyvät, kun lasta rohkaistaan puhumaan toisten kanssa. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

2016, 40-41.) 

 

Kielen käyttötaidot vahvistuvat, kun lasten kanssa harjoitellaan selittämistä, kertomista ja vuoropuhelua. 

Kielellisen muistin kehittymistä voidaan tukea mm. laululeikeillä ja loruilla, kielellä leikit telyllä, asioita 

nimeämällä ja kuvaavia sanoja käyttämällä. Lapsen kanssa keskustelu, lukeminen ja tarinan kerronta 

antavat tilaisuuden pohtia merkityksiä sanoille ja teksteille. Kielen havainnoinnilla ja tutkimisella suun-

nataan lasten huomio sanojen merkityksestä kielen rakenteisiin ja muotoihin, tavuihin, sanoihin ja ään-

teisiin. Tämä kielten havainnointi tukee kielitietoisuuden kehittymistä. (Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet 2016, 41.) 

 

Varhaiskasvatuksessa tiedostetaan, että toiminta on kielitietoista, sillä kieli on läsnä kaikessa toimin-

nassa koko ajan. Kielen merkitys on keskeinen lapsen kehityksessä, oppimisessa, vuorovaikutuksessa ja 
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yhteistyössä. Lapsen identiteetti rakentuu ja hän tuntee kuuluvansa yhteiskuntaan kielen avulla. Kasvat-

tajien tulee rohkaista lapsia monipuoliseen kielenkäyttöön. Kasvattajat ovat myös kielellisiä malleja lap-

sille. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 30.) Lapsen luontainen toimiminen, leikkiminen, 

liikkuminen, tutkiminen, taiteellinen ilmaiseminen ja kokeminen kehittävät lapsen kieltä. Lapsen kasva-

essa erityisesti leikki kiinnittyy lapsen toimintaan. Kielen kautta lapset muovaavat leikin tarkoitusta, 

säätelevät leikin suhteita ja kuvaavat sen etenemistä. Lapsen oppimisvalmiudet perustuvat kielen hallin-

taan liittyviin valmiuksiin. (Välimäki 2010, 17.) 

 

Lasten leikki ja toiminta ulkona on vuorovaikutteista ja he käyttävät kieltä runsaasti. Reunamo (2014) 

toteaa, että ulos mahtuu ääntä, joten lasten ilmaisua ei tarvitse rajoittaa ulkoilun aikana. Hänen mieles-

tään ulkoiluaika tarjoaa laajan mahdollisuuden kielellisille toiminnoille, mutta kasvattajat eivät kuiten-

kaan käytä tätä tilaisuutta hyväkseen juuri ollenkaan. Hän jatkaa, että ohjattua ulkotoimintaa on päivä-

kodeissa vähän, joten sitä ei voida pitää merkittävänä toimintona lasten kielen kehityksen kannalta. 

(Reunamo 2014, 25-26.) Suoraa kasvatustoimintaa on kaikesta toiminnasta vain viidesosa, joten on pi-

dettävä mielessä, että perushoito, ruokailu, vapaa leikki ja ulkoleikki ovat tärkeitä tilanteita kielen kehi-

tyksen kannalta. (Reunamo 2014, 46.) 

 

Suunnitellessani toimintakortteja ja pihalle toimintaa Kielten rikas maailma -oppimisen alueen tavoit-

teiden mukaisesti, jouduin paneutumaan erityisesti tähän aihealueeseen, sillä minulla oli vaikeuksia löy-

tää sopivia toimintoja kortteihin. Vaikeuksia oli siitäkin huolimatta, että kieli on koko ajan mukana toi-

minnassa tavalla tai toisella. En kuitenkaan halunnut kaikkiin kortteihin loruleikkejä, eikä ohjattu ulko-

toiminta vastaa mielestäni tarkoitusta, jos lasten kanssa pelkästään seisotaan paikallaan ja keskustellaan. 

Kortteihin valikoitui sitten loruleikkien lisäksi kirjaimiin ja sanaselityksiin liittyviä leikkejä ja äänen 

matkimisleikkejä. Lapsista oli hauska leikkiä esim. sokkoleikkiä, jossa piti matkia eläimen ääntelyä ja 

sokko yritti äänen perusteella keksiä, kuka lapsi oli äänessä. Kirjojen lukeminen, lorupussileikit ja tari-

noiden kerronta onnistuu ulkonakin vallan hyvin sään salliessa. Pihalle voidaan kehitellä yhdessä lasten 

kanssa luku- ja tarinointipaikka, missä voidaan esim. pienryhmän kanssa hetkeksi kokoontua. Me pi-

dimme lasten kanssa lastenkokouksia päiväkodin pihalla olevassa leikkimökissä kevätsäällä.  
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5.2 Ilmaisun monet muodot – oppimisen alue ja ulkotoiminta 

 

Lasten ilmaisu on kokonaisvaltaista ja luovaa yhdistelemistä ilmaisun eri muodoista. Varhaiskasvatus 

tukee tavoitteellisesti lapsen musiikillisen, kuvallisen, sanallisen ja kehollisen ilmaisun kehittymistä. 

Tavoitteena on tutustuttaa lapsia myös kulttuuriperintöön sekä eri taiteenaloihin. Ilmaisun eri muodot 

tulevat tutuiksi hyödyntämällä erilaisia työtapoja, oppimisympäristöjä ja lähiympäristössä olevaa kult-

tuuritarjontaa. Ilmaisu ja oppiminen on prosessi, jossa kokeillaan, tutkitaan, tehdään ja dokumentoidaan. 

Taidekasvatuksessa tuetaan lapsen yksilöllistä ilmaisua ja lasten yhteisille luoville toiminnoille annetaan 

tilaa ja aikaa.  (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 41-42.) 

 

Musiikillinen ilmaisu tuottaa lapselle kokemuksia ja vahvistaa hänen suhdettaan ja kiinnostustaan mu-

siikkiin. Leikinomainen musiikillinen toiminta kehittää lasten valmiutta hahmottaa musiikkia. Musiik il-

lisen ilmaisun keinoina käytetään laulelua, loruttelua, musiikin kuuntelua, erilaisten soittimien kokeilua 

ja liikuntaa musiikin tahtiin. Musiikillisen ilmaisun tavoitteena on rohkaista lapsia mielikuvituksen käyt-

tämiseen ja ilmaisemaan ajatuksia, joita musiikki herättää esim. kertomalla, kuvallisesti ilmaisten tai 

tanssimalla. Musiikkiesitysten harjoittelu ja esiintyminen sekä yhdessä tehty musiikki tuottavat lapsille 

onnistumisen iloa. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 42.) Rohkaistaessa lasta sanalliseen ja 

keholliseen ilmaisuun tarjotaan hänelle mahdollisuus monenlaiseen kielelliseen ja keholliseen kokemi-

seen, ilmaisuun ja viestintään esimerkiksi tanssin, draaman ja leikin avulla. Lasten kokemukset, havain-

not ja mielikuvituksesta nousevat asiat työstetään yhdessä. Sanallisen ja kehollisen toiminnan eri kei-

noina voidaan käyttää lasten kirjallisuutta ja sanataidetta ja esim. teatterin eri muotoja sekä tanssia ja 

sirkusta. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 43.) 

 

Kuvallinen ilmaisu kehittää lapsen suhdetta kuvataiteeseen, visuaaliseen kulttuuriin sekä kulttuuriper in-

töön. Taiteen kautta lapsi saa esteettisiä kokemuksia ja elämyksiä ja hänellä on itsellään mahdollisuus 

nauttia kuvien tekemisestä monipuolisesti kuvailmaisun avulla. Lapsen annetaan kokeilla erilaisia kuvan 

tekemisen tapoja, välineitä ja materiaaleja. Tällaisia tapoja ja materiaaleja voivat olla esimerkiksi maa-

laus, rakentelu, piirtäminen ja mediaesitysten tekeminen. Suunnittelutaitojen, luovan ongelmaratkaisun, 

materiaalien, rakenteiden ja tekniikoiden tuntemuksen harjoittamista saadaan muovailun, ompelun, nik-

karoinnin ja rakentamisen avulla. Kuvallisen ilmaisun tavoitteena on saada lapselle nautinto työstämi-

sestä, tekemisen, kokemisen ja oivaltamisen ilo sekä tuoda esiin tuotoksissa oman kädenjälki ja luovuus. 
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Lapsen pitää saada ideoida ja toteuttaa omia teoksiaan. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 

42-43.) 

 

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen musiikillista, kuvallista, sanallista ja kehollista ilmaisua 

ja sen kehittymistä. Lapsia tutustetaan myös kulttuuriperintöön ja eri taiteenaloihin. Lapsen ilmaisu on 

kokonaisvaltaista ja ilmaisun eri muotojen luovaa yhdistelemistä. Lapsi saa keinoja kokea ja hahmottaa 

maailmaa itselleen innostavalla tavalla ilmaisun eri muotojen kautta (Varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteet 2016, 42). Ohjatussa ulkotoiminnassa pyrittiin ottamaan huomioon mahdollisimman paljon Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) oppimisen alueiden tavoitteita. Kokemus oli, että ilmaisun 

eri muotoja ja taiteellista toimintaa pystyy toteuttamaan helposti ulkona. 

 

Lapsi tutkii maailmaa kaikilla aisteillaan tehden luovia ja toiminnallisia ratkaisuja tekemiensä aistiha-

vaintojen perusteella. Lapsen voidaan sanoa asennoituvan esteettisesti koko maailmaan, sillä aistiha-

vainnoilla on hänelle suuri merkitys. Lapsen taiteellinen toimijuus on osana hänen koko maailmansuh-

dettaan, eikä erotu erillisenä osana lapsen toimijuudesta.  Aikuisen kokemusta määrittävät jo aiemmat 

kokemukset ja tieto, jolloin aistihavainnot jäävät näiden olettamusten varjoon. (Pääjoki 2016, 113.) Tai-

teellinen toimiminen on lapselle tuttu tapa ilmaista itseään sekä tutkia maailmaa, ja hänen taiteellinen 

toimijuutensa on moninaista ja vaihtelevaa. Tiedostamalla lapsen toimijuuden ja osallisuuden taiteellise t 

ja esteettiset elementit, kasvattaja voi tukea niitä. Onkin tärkeää, että taiteellisuus on mukana kaikessa 

toiminnassa ja ettei taidekasvatuksen tavoitteita määritetä aikuisen lähtökohdista. Taiteeseen keskittyvää 

toimintaakin tarvitaan, lapsi saa tällöin olla osallisena taiteesta ja kulttuuriperinnöstä niin tekijänä kuin 

kokijanakin. (Pääjoki 2016, 122.) 

 

Tämän opinnäytetyön puitteissa ohjatut kuvataidehetket päiväkodin pihalla liittyivät suurimmaksi osaksi 

luonnon materiaalien keräämiseen ja niistä taideteosten tekemiseen, lumen ja jään työstämiseen sekä 

maalaamiseen. Lapset maalasivat keväällä mm. aitoihin kiinnitetyille isoille papereille. Osa lapsista ha-

lusi maalata oman työn, osa maalasi yhteistyönä isomman maalauksen. Taiteellisen kokemisen lisäksi 

toiminta oli vuorovaikutuksellista, sillä lapset keskustelivat ja kommentoivat maalauksia ja pohtivat kes-

kenään mm. värien käyttöä. Myöhemmin värikylläiset maalaukset leikattiin perhosiksi ja kiinnitett iin 

päiväkodin seinille. Myös talvella toteutettu lumen maalaus oli lapsista hyvin innostavaa. Keskinäinen 

vuorovaikutus oli jälleen vilkasta. Taiteellisen kokemisen lisäksi lapset tutkivat mm. kuinka maalit käyt-

täytyvät lumessa ja mitä tapahtuu, kun värillistä vettä kaataa lumeen. 
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Musiikki kuuluu luontevana osana kuvallisen ilmaisun, draaman, lastenkirjallisuuden ja kädentaitojen 

alueiden kehittämiseen. Lisäksi myös leikkimisellä ja liikkumisella, lapsen kokonaisvaltaisella toimin-

nalla, on suuri merkitys lapsen musiikillisen kokemusmaailman ja ilmaisun rikastumiseen. (Ruokonen 

2016, 125.) Lapsen kielellisen kehityksen, kehontuntemuksen, yhteisöllisen kasvun ja tunne-elämän kas-

vatustavoitteita pystytään edistämään päiväkodin musiikkikasvatuksella. Se voi liittyä kaikkiin arjen toi-

mintoihin. Laulaminen, soittaminen, loruttelu, kuunteleminen, liikkuminen, maalaaminen ja draaman 

keinot ovat käytettävissä olevat toimintatavat. (Ruokonen 2006, 13.) 

 

Musisointi, laulaminen ja loruttaminen päiväkodin pihalla sisältyi ohjaamissani tuokioissa suurimmaksi 

osaksi ryhmäleikkeihin. Oman kehon käyttäminen soittimina, esim. taputukset, tömistelyt ja ääntelyt 

liittyivät erilaisiin laululeikkeihin. Huomasin, että ulkona ohjatut laululeikit vaativat äänen voimakasta 

käyttöä ohjaajalta ja myös lapsilta, sillä ääni katoaa tuuleen ja muihin ulkoääniin. Huomasin myös, että 

laulaminen talvisäässä ei välttämättä ole kurkulle ja äänelle hyväksi, joten päätin, että ulkolaululeikkejä 

pidetään enemmän keväällä ja kesällä. Tanssi ja tanssillinen liikunta sopii ulos hyvin. Perinteiset piiri-

leikit ovat taiteellista ilmaisua ja lisäksi niissä on usein kulttuuriperinteitä vaaliva elementti.  

 

Taiteellisen toiminnan keskeinen tehtävä on se, että lapsi voi ilmaista sisäistä maailmaansa ja jakaa tois-

ten kanssa kokemuksia. Lapsen ilmaistessaan taiteen keinoin vapaasti itseään ja aikuisen ottaessa ilma i-

sun vastaan syntyy vuorovaikutusta. Vuorovaikutuksen määrittää tällöin lapsi. Aikuisen tehtävä on kat-

sella, kuunnella ja olla läsnä ilman, että hän arvioi tai tuomitsee lapsen tuotoksia lopputuloksesta huoli-

matta. Aikuinen pääsee lapsen ajatusmaailmasta osalliseksi ollessaan lapsen tuottaman taiteen vastaan-

ottaja. (Pääjoki 2016, 114.) Pääjoki (2016) kirjoittaa taiteesta leikin välineenä. Hän kertoo esimerkkinä 

lapsesta, joka maalasi paperia leikinomaisesti matkien auton ääniä. Maalaushetkessä lapselle tärkeintä 

oli prosessi, värikkäiden maalien ja siveltimen liu’uttaminen paperilla. Aikuisen tehtävä oli leikin mah-

dollistaminen tarjoamalla mahdollisuus ja materiaalit. Taiteellinen toiminta leikin kaltaisena toimintana 

nähdään varsinkin silloin, kun ei tavoitella mitään erityistä lopputulosta, vaan tärkeintä on itse tekeminen. 

Kasvattaja voisikin välillä miettiä, millaisia materiaaleja lapselle voisi tarjota välineiksi leikkivään ja 

taiteelliseen toimijuuteen. Taidemateriaali voi olla nykyään melkeinpä mitä tahansa kierrätysmateriaa-

lista poistettuihin materiaaleihin. Ei kuitenkaan pidä unohtaa laadukkaita taidetarvikkeita, joilla on eri-

tyinen osa taidekasvatuksessa. (Pääjoki 2016, 115-116.) 
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Opinnäytetyöni puitteissa ohjatut taidetuokiot osoittivat minulle, että lapsi katsoo maailmaa kokonais-

valtaisesti ja kaikilla aisteillaan. Esimerkiksi keväisestä nuoskalumesta muottien avulla tehtävät taidete-

okset eivät rajoittuneet pelkiksi taideteoksiksi. Tekemisen aikana lapsilla oli keskinäistä vuorovaikutusta 

ja he kuvailivat sanallisesti tekemisiään, ratkaisivat ongelmia ja pohtivat yhdessä, kuinka asioita kannat-

taisi tehdä. Taideteoksilla leikittiin ja niiden ympärille kehiteltiin tarinoita. Aikuiset kertoivat tekemisen 

aikana lumen eri olomuodoista ja kuinka se käyttäytyy eri säätiloissa. He esittivät lapsille myös kysy-

myksiä aiheesta herättääkseen pohdintaa lumiaiheesta.  Lisäksi lapset havainnoivat tekemisen ohessa 

säätilaa ja millaista keväinen, märkä lumi on. Taideteoksia valokuvattiin sekä tekemisen aikana että val-

miina. 

 

 

5.3 Minä ja meidän yhteisömme –oppimisen alue osana ulkotoimintaa 

 

Minä ja meidän yhteisömme -oppimisen alue painottaa lapsen valmiuksien kehittämistä ymmärtämään 

lähiyhteisön monimuotoisuutta ja toimimista tässä ympäristössä. Näkökulmaksi aiheeseen otetaan eetti-

nen ajattelu, katsomukset, lähiyhteisön menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sekä media. Toimintaa to-

teutetaan satujen, musiikin, leikin, draaman, kuvataiteen ja mediasisältöjen avulla. Lähiympäristöjen ta-

pahtumat, vierailijat ja vierailut sisällytetään myös toimintaan. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

2016, 43.) 

 

Eettisiä kysymyksiä käsitellään erilaisten tunteiden, ystävyyden, oikean ja väärän erottamisen ja oikeu-

denmukaisuuden teemojen sekä ryhmässä olevien sääntöjen kautta. Asioita käsitellään niin, että lapsi 

tuntee olonsa hyväksytyksi ja turvalliseksi. Katsomuskasvatusta varhaiskasvatuksessa toteutetaan tutus-

tumalla ja tarkastelemalla lapsiryhmään liittyviä uskontoja ja katsomuksia sekä uskonnottomuutta. Toi-

minnan tavoitteena on tukea lapsen kulttuurisen ja katsomuksellisen identiteetin kehittymistä sekä edis-

tää ymmärrystä ja kunnioitusta erilaisia katsomuksia kohtaan. Erilaiset juhlat ja tapahtumat vuodenkier-

ron aikana sekä päivittäiset toimet ovat varhaiskasvatuksessa luonnollisia lähtökohtia pohtia eri katso-

muskantoja. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 43.) 

 

Historian, nykyisyyden ja tulevaisuuden aiheiden pohtiminen herättää lapsen mielenkiinnon mennee-

seen ja tulevaan aikaan. Menneisyyteen voidaan esimerkiksi tutustua entisaikojen lasten leikkien ja mu-

siikin kautta. Nykyisyyttä tarkastellaan ihmisten ja lähiyhteisön moninaisuuden kautta, kasvattaen lasta 
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ymmärtämään ihmisten samanarvoisuus heidän erilaisuudestaan huolimatta.  Tulevaisuuden näkymiä 

voidaan käydä läpi pohdiskelujen kautta ja toteuttaa esimerkiksi erilaisissa suunnitelmissa ja rakente-

luissa. Tulevan elämän pohtiminen saa lapsen miettimään, kuinka toteutetaan hyvä tulevaisuus. (Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 44.) 

 

Mediakasvatus tukee lapsen mahdollisuutta olla yhteisössään aktiivinen toimija, joka voi ilmaista itse-

ään. Varhaiskasvatuksessa tutustutaan eri medioihin sekä leikinomaiseen median tuottamiseen ja ohja-

taan lasta median vastuulliseen käyttöön huomioiden oma ja toisten hyvinvointi. Draaman käyttö, lii-

kunnalliset leikit ja piirtäminen ovat esimerkkejä, joita voidaan käyttää käsiteltäessä median eri teemoja. 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 44.) 

 

Varhaiskasvatuksen toiminnan suunnittelun lähtökohtana ovat lasten mielenkiinnon kohteet ja tarpeet 

sekä heidän kasvuympäristöönsä liittyvät merkitykselliset asiat (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

2016, 37). Varhaiskasvatuksessa media on sekä oppimisen väline että opettelun kohde. Media ja sen 

ilmiöt ovat lapsille yleensä tärkeitä, niistä puhutaan ja ne ovat osana lasten leikeissä ja toiminnoissa. 

Myös esim. tavaroissa ja vaatteissa media on läsnä. Lapsia havainnoimalla saadaan selville, miten media 

näkyy lasten elämässä. Hyvän mediakasvatuksen lähtökohtana on lasten tarpeiden, kiinnostusten ja toi-

mintatapojen tunteminen ja tähän päästään lapsia havainnoimalla. (MLL 2017, 14.) Työyhteisöjen päätös 

on, millaisia tavoitteita mediakasvatukselle asetetaan ja millaisiin asioihin siinä keskitytään (MLL 2017, 

6). 

 

Minä ja meidän yhteisömme -oppimisen alueeseen pohjautuvat ohjatut ulkotoiminnot päiväkodin pihalla 

tai lähiympäristössä liittyivät mm. käsillä olevaan aiheeseen tai vuoden ajan juhliin. Esimerkiksi joulu-

tapahtuma vietettiin ulkona. Keväällä ja syksyllä oli helppoa vaalia perinteitä leikkimällä ja pelaamalla 

entisaikojen lasten pihaleikkejä ja -pelejä. Samalla pystyttiin pohtimaan yhdessä, millaista lasten elämä 

oli ennen vanhaan ja millaisia heidän leikkinsä olivat. Isompien lasten kanssa myös mediakasvatusta on 

helppoa toteuttaa pihalla. Esimerkiksi kiinnostavien kohteiden valokuvaaminen on lapsista mukavaa. 

Nykyajan lapset osaavat toimia erilaisten mediavälineiden parissa rohkeasti, sillä he ovat tottuneet käyt-

tämään niitä jo pienestä pitäen. Erilaisten toimintavinkkien löytäminen ulkona tapahtuvaan mediakas-

vatukseen olikin helppoa, sillä niitä on tarjolla runsaasti. Monet leikit ja pelit opettavat lapsia oikeuden-

mukaisuuteen, ottamaan huomioon toiset ihmiset sekä kiinnittämään huomiota kaveritoimintaan. Näin 
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ollen useat valitsemani toimintavinkit Minä ja meidän yhteisömme -oppimisen alueeseen, jossa paino-

tettaan eettisiä kysymyksiä, olisivat voineet sopia lisäksi myös muihin oppimisen alueisiin.  

 

 

5.4 Tutkin ja toimin ympäristössäni –oppimisen alue ulkotoiminnan lähtökohtana 

 

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on ohjata lasta tutkimaan ja toimimaan niin luonnossa kuin rakennetussa 

ympäristössäkin. Varhaiskasvatuksessa lapsi saa valmiuksia havainnoida, ymmärtää ja jäsentää ympä-

ristöä ja hän kehittyy ajattelijana ja oppijana sekä oppii ymmärtämään syy- ja seuraussuhteita. Mate-

maattisen ajattelun kehittäminen, ympäristökasvatus ja teknologiakasvatus ovat osa varhaiskasvatusta. 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 44.) 

 

Lapsi tutustuu matematiikkaan ja sen eri osa-alueisiin havainnollisuuden ja leikinomaisuuden kautta ja 

tavoitteena on löytää oivaltamisen ja oppimisen ilo. Lasta ohjataan huomioimaan, pohtimaan ja kuvai-

lemaan ympäristön päivittäisiin toimintoihin liittyviä matemaattisia asioita. Lapsen tekemiä havaintoja 

ilmaistaan ja tarkastellaan erilaisten kuvien, välineiden tai kehon osien avulla. Lukukäsitteen kehitty-

mistä voidaan tukea esimerkiksi leikkimällä, loruttelemalla ja riimittelemällä. Lapsi tutustuu mittaami-

seen, sijainti- ja suhdekäsitteisiin, geometrisen ajatteluun, tilan ja tason hahmottamiseen ja aikakäsitte i-

siin mm. havainnoiden, liikuntaleikkien, rakennellen, piirrellen, askarrellen, muovaillen ja erilaisten vä-

lineiden avulla. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 44-45.) 

 

Ympäristökasvatuksen kautta lapsen luontosuhde ja vastuullinen toimiminen ympäristössä vahvistuu. 

Häntä opetetaan kunnioittamaan luontoa, kasveja ja eläimiä. Luonnon ja ympäristön ilmiöiden havain-

nointi ja tutkiminen sekä retkeily niin rakennetussa ympäristössä kuin luonnossakin kuuluu tärkeänä 

osana varhaiskasvatukseen. Erilaiset ympäristöt ovat lapselle sekä oppimisympäristöjä että oppimisen 

kohteita. Ympäristökasvatuksella ohjataan lasta kasvamaan kohti kestävää elämäntapaa ja harjoitellaan 

siihen tarvittavia käytännön taitoja esim. kierrätys, vastuullinen ruokailu, tavaroiden uusiokäyttö ja ener-

gian säästäminen. Myönteiset kokemukset luonnosta ja lasta kiinnostavien kohteiden tutkiminen sekä 

luonnon kokeminen esteettisenä ja rauhoittavana paikkana opettavat lasta nauttimaan luonnosta ja lä-

hiympäristöstä. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 45.) 
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Teknologiakasvatus kannustaa lasta tutustumaan tutkivaan ja kokeilevaan työskentelyyn sekä keksimään 

luovia ratkaisuja ja havainnoimaan ympärillä olevaa teknologiaa. Arjessa olevia teknisiä ratkaisuja ha-

vainnoidaan ja niiden toimintaan tutustutaan sekä kiinnitetään huomiota erilaisten laitteiden turvalliseen 

käyttöön. Lasta kannustetaan toteuttamaan omia ideoitaan ja kuvailemaan ratkaisuja, joita hän tekee. 

Lapsen kanssa iloitaan yhdessä pulmien ratkaisuista ja saavutetuista onnistumista. (Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet 2016, 45-46.) 

 

Ulkoinen ympäristö tarjoaa hyvät mahdollisuudet tutkia matematiikkaa ja luonnontieteitä. Lapsia moti-

voivat ulkona leikkiessä ja toimiessa havainnointi, asioiden, ilmiöiden ja esineiden vertailu, luokitte lu 

ja järjestykseen laittaminen. Luonnonmateriaalit soveltuvat hyvin käytettäväksi niin matematiikan pe-

ruskäsitteiden kuin luonnon ilmiöiden oppimiseenkin. Luonnon muutokset innostavat pienetkin lapset 

havaintojen tekemiseen, kokeiluun ja pohtimiseen. Tutkiminen, kokeileminen ja ongelmien ratkaisu saa-

vat aikaan keksimistä, luovuutta ja ymmärryksen iloa. Uusien asioiden oppiminen itse havainnoiden, 

kokeiluiden ja ihmettelemisen avulla saa lapsessa aikaan pysyvämmän muistijäljen kuin jos se olisi 

opittu esim. kuvista, kirjoista tai mediasta. Lisäksi toisten lasten kanssa jaettu tieto ja vuorovaikutukse l-

lisuus tuovat oppimiseen mielekkyyden. (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 89-90.) 

  

Ympäristökasvatus on kasvatusta, jonka tavoitteena on saada ihmiset huomaamaan riippuvuutensa ym-

päristöstä sekä lisätä ympäristömyönteisyyttä (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 20). Pienillä lapsilla läh-

tökohtana ympäristökasvatuksessa on lapsen fyysinen, emotionaalinen ja kognitiivinen kokonaisvalta i-

nen kehittyminen. Hyvää oloa tuottavat kokemukset, havainnot, ihailu sekä keksimisen ja löytämisen 

tunteet vahvistavat lapsen positiivista suhtautumista ympäristöön. Empatialla muita eläviä olentoja koh-

taan on myös todettu olevan positiivista merkitystä positiivisen luontosuhteen syntymisessä. Positiivinen 

ympäristösuhde pääsee kehittymään, kun lasta ei rajoiteta fyysisin ja sosiaalisin rajoituksin, samalla vie-

den häneltä asioiden löytämisen ja keksimisen ilo. (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 28-30.) Teknologia-

kasvatus ja teknologiaan tutustuminen alkaa tutuista arkisista ilmiöistä ja esineistä sekä lähiympäristöstä. 

Kasvattajan tehtävänä on ohjata lasta huomioimaan näitä asioita ja nimetä erilaisia tutkittavia käsitteitä. 

Tarkkailemalla ympäristöään, kokeilemalla ja tutkimalla lapsi oppii materiaalien, välineiden, järjestel-

mien ja prosessien toiminnasta ja käyttötarkoituksesta. (Turja 2016b, 199.) 
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Päiväkodin piha on erittäin hyvä paikka toteuttaa Tutkin ja toimin ympäristössäni -oppimisen aluetta. 

Tätä aluetta voidaan toteuttaa koko vuoden ajan ulkona, sillä pihalla riittää tutkimista. Luonnon moni-

naisuus ja vuoden ajan vaihtelut tuovat aina uutta tutkimista. Kuten teoriaosuudessa mainitaan, voidaan 

monia tieteen aloja tutkia ja toteuttaa hyvin ulkona. Ympäristökasvatus sujuu luonnollisestikin ulkona. 

Teknologiakasvatus onnistuu myös omalla pihalla. Majojen ja erilaisten vekottimien rakentaminen esim. 

oksista ja muista luonnon materiaaleista kehittää lasten keskinäistä vuorovaikutusta, yhteistyötaitoja ja 

ongelmanratkaisukykyä. Sama pätee myös auto- ja tientekoleikkeihin. 

 

Tutkin ja toimin ympäristössäni -oppimisen aluetta toteutettiin lasten kanssa päiväkodin pihalla mm. 

kylvämällä keväällä herneen ja salaatin siemeniä ulos istutusastioihin, kiikaroimalla lintuja pihalla, ke-

räämällä ja asettamalla esille luontopöytään lapsia kiinnostavia luonnon antimia sekä tekemällä lumi- ja 

jäärakennelmia. Näiden ulkotoimintojen aluksi kerrottiin aina lapsille, mitä olimme ryhtymässä teke-

mään, miksi ja mikä on tavoitteena. Lasten ehdotuksia toiminnasta otettiin vastaan ja pyrittiin toteutta-

maan niitä samalla kerralla, kun ehdotus tuli tai sitten seuraavilla kerroilla. Havaitsin, että näissä tuoki-

ossa lapset olivat aina hyvin mukana ja motivoituneet tekemään asioita. Heillä oli myös paljon vuoro-

vaikutusta sekä toistensa kanssa että aikuisen kanssa. He esittivät paljon kysymyksiä ja pohtivat asioita 

ääneen. Lasten tekemisen into ja kiinnostus olivat aina läsnä tutkimistuokiossa.  

 

 

5.5 Kasvan, liikun ja kehityn -oppimisen alue ulkoilun osana 

 

Kasvan, liikun ja kehityn -oppimisalueen tavoitteet ovat liikkumisessa, ruokakasvatuksessa ja terveyteen 

ja turvallisuuteen liittyvissä aiheissa. Riittävä fyysinen aktiivisuus on tärkeää lapsen kasvun, kehityksen, 

hyvinvoinnin ja oppimisen kannalta. Liikkuminen ryhmässä kehittää vuorovaikutus- ja itsesäätelytaitoja 

ja lapsi saa kokemuksia liikkumisesta yksin, parin ja ryhmän seurassa. Varhaiskasvatuksessa innostetaan 

ja kannustetaan lasta monipuoliseen liikuntaan, ulkoiluun, liikunnallisiin leikkeihin ja kokemaan liikun-

nan ilo. Ohjatun liikunnan lisäksi lapsille annetaan riittävästi mahdollisuuksia jokapäiväiseen omaehtoi-

seen liikuntaan. Lapselle tarjotaan eritasoisia ja erilaisia ohjattuja liikuntatuokioita, leikkiä sisällä ja ul-

kona sekä retkeilyä. Varhaiskasvatuksen liikunnan eri muodoissa hyödynnetään aisteja, eri materiaa-

leista tehtyjä välineitä, musiikkia, satuja, piha- ja liikuntaleikkejä ja ulkoilua eri vuodenaikoina.  Var-

haiskasvatuksessa huomioidaan, että liikunnallinen aktiivisuus on luonteva osa lapsen päivää. Henkilös-

tön tehtävänä on suunnitella toiminnan sisällöt niin, että lapsi pääsee nauttimaan liikunnasta erilaisissa 
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tilanteissa ja sisä- ja ulkoympäristöissä ja että liikuntaan tarvittavat, turvalliset välineet ovat hänen käy-

tettävissään myös omaehtoisessa leikissä ja liikunnassa. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 

46.) 

 

Varhaiskasvatuksen ruokakasvatus edistää ja tukee myönteistä suhtautumista terveellisiin, monipuolis iin 

ruokatottumuksiin, ruokaan ja syömiseen. Yhdessä syömisen kulttuuria, ruokarauhaa ja hyviä pöytäta-

poja opetellaan kiireettömästi ateriahetkillä. Aistihavainnot ja tutkimukset, tarinat, laulut ja ruoasta kes-

kustelu perehdyttävät lasta erilaisiin ruokaominaisuuksiin ja kehittävät ruokasanastoa. Terveyteen ja tur-

vallisuuteen kiinnitetään huomiota keskustellen liikunnan, levon ja myönteisten ihmissuhteiden merki-

tyksestä terveydelle ja hyvinvoinnille. Lapsen kanssa opetellaan päivittäisiin, esim. ulkoilu-, pukeutu-

mis-, ruokailu- ja leikkitilanteisiin liittyviä turvallisuusasioita ja pohditaan terveyteen ja turvallisuuteen 

liittyviä asioita. Näiden toimien tavoitteena on tukea lapsen turvallisuuden tunnetta, valmiuksia pyytää 

ja etsiä apua ja kyetä toimimaan eri tilanteissa ja ympäristöissä turvallisesti. (Varhaiskasvatussuunnite l-

man perusteet 2016, 46-47.) 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) tavoitteiden lisäksi Varhaiskasvatuslaki (540/2018) 

asettaa tavoitteita varhaiskasvatuksen toiminnalle. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on mm. edistää lap-

sen iän ja kehitystason mukaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia kokonaisvaltaisesti sekä 

toteuttaa mm. leikkiin ja liikkumiseen perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa ja myönteisiä op-

pimiskokemuksia. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 3§.) Lapsen tarve ja oikeus on liikkua päivittäin. Val-

takunnallinen suositus on, että lapsella on vähintään kolme tuntia päivässä fyysistä aktiivisuutta. Fyysi-

sen aktiivisuuden suositus sisältää monipuolista liikkumista, joka koostuu kevyestä liikkumisesta, reip-

paasta ulkoilusta ja erittäin vauhdikkaasta, fyysisestä aktiivisuudesta. Päivän aikana on oltava mahdol-

lisuus myös riittävään lepoon, rentoutumiseen ja rauhoittumiseen. Riittävä uni, terveellinen ravinto ja 

päivittäinen liikkuminen ovat kaikki lapselle yhtä tärkeitä. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016, 9.) 

 

Osa lapsen päivittäisestä liikkumisesta tapahtuu varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatushenkilöstön teh-

tävänä on suunnitella toimintaa niin, että lapsi saavuttaa fyysisen aktiivisuuden suositukset myös päivä-

kotipäivän aikana. Henkilöstö luo innostavia ja monipuolisia leikki- ja oppimisympäristöjä ja kannustaa 

lapsia aktiiviseen toimintaan. Suunniteltu, ohjattu liikunta on lasten kiinnostuksista ja tarpeista lähtevää 

sekä monipuolista ja tavoitteellista toimintaa. Lapset ulkoilevat varhaiskasvatuksessa päivittäin vähin-

tään kaksi tuntia ja heitä kannustetaan ulkona liikunnallisiin leikkeihin. Toimintaympäristöä muokataan 
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yhdessä lasten kanssa siten, että se antaa mahdollisuuden onnistumiseen. (Opetus- ja kulttuuriminister iö 

2016, 30, 33.) 

 

Ulkoisissa toimintaympäristöissä on rakennettuja ja rakentamattomia tiloja. Kentät, leikkialueet, puistot, 

pihatelineet ja liikuntaan ja urheiluun rakennetut paikat ovat rakennettuja tiloja. Luonnolliset maastot, 

mäet, rinteet, metsät, kasvistot, vesistöt, kuopat, lumi, jää ym. ovat rakentamattomia tiloja. Varhaiskas-

vattaja voi suunnitella lapsille kaikenlaisiin tiloihin kehittävää ja monipuolista liikunnallista tekemistä. 

Rakennetut tilat tarjoavat mahdollisuuden järjestää esim. erilaisia toimintaratoja ja pistetyöskentelyä, 

palloleikkejä ja -pelejä, tasapainoilutehtäviä ja kiinniottoleikkejä. Rakentamattomat tilat ovat lapsille 

innostavia leikki- ja liikuntapaikkoja, sillä niissä mielikuvitus herää ja lapsi saa kokeilla ja keksiä omia 

leikkejä. Luontaisissa paikoissa aikuiset eivät myöskään aseta rajoituksia niin paljon kuin muualla. Lap-

selle pitäisikin antaa aikaa, tilaa ja kannustusta keksiä ja kokeilla vapaasti. (Sääkslahti 2015, 199-200.) 

 

Kasvan, liikun ja kehityn -oppimisen aluetta on helppo toteuttaa ohjattuna ulkotoimintana. Ulkoilma ja 

luonto ovat lapselle luontainen paikka liikkua, sillä onhan ulkona tilaa eikä äänenkäyttöä tarvitse hillitä 

samalla tavoin kuin sisätiloissa. Tilaa tarvitsevia liikunnallisia leikkejä onkin helpointa ohjata ulkona. 

Varsinkin jos piha on iso, ohjaajalla on kuitenkin hyvä olla mukana pilli tai muu vastaava huomion 

kiinnittävä esine. Maaston muotojen mukaan pihalle voidaan kehittää juoksuleikkien lisäksi erilais ia 

liikuntatehtäviä. Tämän kehittämistyön myötä päiväkodin pihalla järjestettiin mm. yleisurheilua, vuoris-

tokiipeilyä, tasapainoilua, taitolajeja ja voimailulajeja. Haastetta toimintaan toivat ne lapset, jotka eivät 

olleet kovin kiinnostuneita liikunnallisista leikeistä. Heitä kannustettiin osallistumiseen ja pyrittiin suun-

nittelemaan toimintaa heidän kiinnostustensa mukaan.  
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6 KEHITTÄMISTEHTÄVÄ 

 

 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli kehittää ja lisätä ohjattua toimintaa päiväkodin omalla pihalla. Työn tar-

koituksena oli lisätä päiväkodin ulkopedagogiikkaa. Tarkoituksena oli myös huomata päiväkodin pihan 

tuomia mahdollisuuksia päivittäiseen ohjattuun ulkotoiminaan. Tähän tarkoitukseen haluttiin jotakin 

konkreettista opastusta, jota olisi helppo käyttää ulkotoimintaa ideoidessa ja suunniteltaessa. Kehittä-

mistyön tuloksena syntyi toimintakortteja, joiden toiminnat on jaoteltu Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteiden (2016) viiteen oppimisalueeseen perustuen. Oppimisalueisiin ryhmiteltynä korttien käyttö 

on sujuvampaa, sillä silloin niiden käyttäjä pystyy helposti etsimään tarvitsemaltaan alueelta sopivia 

toimintoja. Työssäni on myös toiminnallisen opinnäytetyön piirteitä, sillä työllä tavoiteltiin käytännön 

toteutuksen ja ohjeistuksen kautta uusia toimintatapoja. Vilkka & Airaksinen (2003, 9) sanovat toimin-

nallisen opinnäytetyön tavoittelevan käytännön toimien ohjeistamista ja järkeistämistä esim. oppaan tai 

ohjeistuksen avulla.  Tämä opinnäytetyö koostui toimintakorttien valmistamisesta ja niiden käyttämi-

sestä toiminnassa sekä teoriaosuudesta. 

 

 

6.1. Toimeksiantaja ja kehittämiskysymykset 

 

Toimeksiantaja kehittämistehtävälle oli Haapavedellä sijaitseva Päiväkoti Taikapuisto. Työskentelen itse 

varhaiskasvattajana tässä päiväkodissa. Päiväkodissa on 1-2-vuotiaiden ryhmä, jossa on kolme varhais-

kasvattajaa ja 3-5-vuotiaiden ryhmä, jossa on myös kolme varhaiskasvattajaa sekä esikouluryhmä. Esi-

kouluryhmässä on mukana myös viisivuotiaita. Varhaiskasvattajia tässä ryhmässä on kaksi. Opinnäy-

teyönä tehtävän kehittämistyön haluttiin hyödyntävän koko päiväkotia, joten työssä otettiin huomioon 

kaikki ikäryhmät. Oleellista oli myös pienryhmätoiminnan huomioiminen, joten toimintakortit suunni-

teltiin siten, että ne tukevat toimintaa pienryhmittäin. Kehittämiskysymykset olivat 1) Kuinka päiväko-

din omaa piha-aluetta voidaan hyödyntää mahdollisimman paljon pedagogisessa toiminnassa pienryh-

mittäin? 2) Kuinka varhaiskasvatussuunnitelman eri oppimisalueiden tavoitteet tulevat toteutetuksi päi-

väkodin pihalla? 

 

Päiväkoti sijaitsee isolla rinnetontilla. Piha on laaja ja maasto on monipuolista. Pihalla on nurmikkoinen 

rinne, puustoinen alue, jossa on lehtipuita ja mäntyjä, sekä kaksi aluetta, joilla on runsaasti hiekkaa. 
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Pihalla on myös isoja kuusia sekä iso kivi. Kulkureitit sekä reittien varrella olevat rinteet ovat kivettyjä. 

Rinteiden varrella sijaitsevien kulkureittien varrella on myös aitoja. (KUVA 1.) 

 

             

 

KUVA 1. Päiväkodin piha on maastoltaan monipuolinen. 

 

Pihalla on kaksi leikkimökkiä, kaksi hiekkalaatikkoa, viisi keinua, kaksi liukumäkeä, kiipeilyteline ja 

pomppukeinu. Pihalla on myös varasto. Tässä opinnäytetyössä keskitytään päiväkodin omaan pihaan 

ulkoisena oppimisympäristönä, joten muuta ulkoista lähiympäristöä ei kuvata. (KUVA 2.) 
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KUVA 2. Pihan hiekka-alueet, puut ja rakennettu ympäristö innostavat lapsia ulkotoimintaan.  

 

 

6.2. Työn aikataulutus 

 

Opinnäytetyöni ja samalla myös kehittämistyön ensimmäinen vaihe oli minun ja työpaikkani välisen 

sopimuksen tekeminen opinnäytetyöstäni. Tässä vaiheessa kehittämistyön tarve ja aihe selkiytyivä t tar-

kemmin. Aihe oli päiväkodin ohjatun ulkotoiminnan kehittäminen. Tämä tapahtui helmikuussa 2018. 

Maaliskuussa 2018 esittelin ideaani ja suunnitelmani tulevasta kehittämistyöstä työpaikan edustajalle. 

Suunnitelma oli alustava, mutta antoi raamit etenemiselle. Toukokuussa 2018 esittelin opinnäytetyöni 

opinnäytetyöseminaarissa ammattikorkeakoululla. Tässä vaiheessa aiheen rajaus ja keskeiset kehittä-

miskysymykset olivat jo selvillä. Kesän 2018 käytin lähdemateriaalin etsimiseen, alan kirjallisuuteen ja 

tutkimuksiin tutustumiseen. Etsin tietoa lähinnä kirjastosta ja verkosta. Tarkoituksena oli tehdä kirjalli-

nen opas päiväkodin varhaiskasvattajille innostamaan ja helpottamaan ulkopedagogiikan suunnittelua. 

Kesän aikana suunnitelmieni ja pohdintojeni tuloksena opas vaihtui toimintakorteiksi. Tämä muutos sopi 

sekä työpaikan edustajalle että opinnäytetyötäni ohjaavalle opettajalle. Elokuussa 2018 aloin myös kir-

joittamaan opinnäytetyötäni teoriaosuutta. 
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Syksyllä 2018 tein ensimmäiset toimintakortit ja käytin niitä itse kokeilumuotoisesti ulkotoiminnan oh-

jaukseen. Opinnäytetyön kirjoittamisen jouduin laittamaan tauolle henkilökohtaisten kiireiden ja käy-

tännön syiden takia. Kehittämistyötä tein kuitenkin koko syksyn valmistamalla toimintakortteja ja oh-

jaamalla lapsiryhmiä ulkotoiminnassa. Marraskuussa 2018 esittelin toimintakortit henkilöstölle ja an-

noin ne varhaiskasvattajien yhteiseen käyttöön. Tässä vaiheessa toimintakortteja oli valmiina 25 kappa-

letta. Helmikuussa 2018 palasin jälleen opinnäytetyöni pariin ja aloitin sen työstämisen täysipainoisest i. 

Tavoitteenani oli, että opinnäytetyöraporttini olisi valmis toukokuussa. Tässä vaiheessa huomasin, että 

minun olisi pitänyt aloittaa kirjoitustyö jo aiemmin alkuvuodesta, sillä tutkiva kirjoitustyö vaatii oman 

aikansa. 

 

 

6.3. Opinnäytetyönä tehty kehittämistutkimus ja sen prosessi 

 

Kehittämistutkimus yhdistää tutkimisen ja kehittämisen eikä se ole erillinen tutkimusmenetelmä, vaan 

koostuu eri tutkimusmenetelmistä. Menetelmiä käytetään kehittämiskohteen ja tilanteen mukaan. Kehit-

täminen perustuu aina teoriaan tai teorioihin. Lisäksi kehittämisessä on oltava tutkimuksellinen ote. (Ka-

nanen 2012, 19.) Tutkimuksen tai opinnäytetyön taustalla on melkein aina ratkaisua odottava ongelma 

ja on tiedettävä, mikä ongelma on. Kehittämistyönä tehtyyn opinnäytetyöhön liittyy aina käytäntö. Ke-

hittämisen kohde voidaan myös nähdä ongelman muodossa. Taustalla on asia, jota halutaan muuttaa ja 

kehittää, jotta se olisi jatkossa paremmin. Kun aihe on valittu, opinnäytetyön tekeminen voi alkaa. Valittu 

aihe rajataan ja täsmennetään, jotta tutkimusongelmalle on mahdollista saada ratkaisu. (Kananen 2012, 

13.)  

 

Tämän opinnäytetyön aihe eli päiväkodin ohjatun ulkotoiminnan lisääminen nousi tarpeesta tehdä ohja-

tusta ulkotoiminnasta näkyvä osa päiväkodin päivittäistä pienryhmätoimintaa. Aihe valikoitui tekijän ja 

toimeksi antavan päiväkodin edustajan yhteisistä pohdinnoista ulkotoiminnan edistämiseksi. Tässä opin-

näytetyössä korostui myös tekeminen ja toiminnallisuus, jonka kohderyhmänä olivat varhaiskasvatus-

ikäiset lapset. Vilkka ja Airaksinen (2003, 38) toteavat, että opinnäytetyön ollessa toiminnallinen tuotos 

tai tapahtuma tehdään aina jonkun käytettäväksi, sillä tavoitteena on ihmisten osallistuminen toimintaan 

tai toiminnan tekeminen selkeäksi ohjeistuksen avulla.  
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Kehittämistutkimuksessa on kaksi vaihetta, kehittämistyö ja tutkimus. Kehittämistyön vaiheena on esim. 

palvelu, tuote tai toiminta ja yhdessä tutkimuksen kanssa näistä syntyy opinnäytetyö. (Kananen 2012, 

45.) Työ alkaa perehtymisellä aiheeseen ja tutkimisella teoreettista viitekehystä ja mitä tietoa aiheesta 

on aikaisemmin kirjoitettu. Suunnitteluvaiheessa on tehtävä päätöksiä kehittämisaiheen valinnasta, ra-

jaamisesta ja työmenetelmistä, joilla kehittämisongelmaa aletaan ratkaista. Kehittämistyön suunnitte le-

misen lisäksi on muistettava suunnitella myös itse opinnäytetyötä. (Kananen 2012, 47-48.) Kun olin 

valinnut aiheen ja rajannut sen, alkoi kehittämistyön suunnitteluvaihe ja teoriatiedon etsintä. Varhais-

kasvatuksesta ja sen toteutuksesta löytyy paljon teoreettista ja kokemuksellista tietoa kirjallisuudesta, 

julkaisuista, tutkimuksista, opinnäytetöistä, raporteista ja internetistä. Johtuen tiedon runsaudesta tieto-

lähteitä on tarkasteltava kriittisesti. Vilkka ja Airaksinen (2003, 72) sanovat, että jos aihetta on tutkittu 

aiemmin ja tarjolla on runsaasti aineistoa ja tutkimustuloksia, tarvitaan taitoa valita käytettyjä lähteitä 

harkiten ja kriittisesti.  

 

Suunnittelun ja valmistelujen jälkeen on kenttätyövaihe, jolloin kehittämistyö alkaa. Dokumentointi on 

tärkeä vaihe työskentelyä. On aiheellista kirjata muistiin kaikki mitä, miten, miksi, kuka, milloin ja millä 

perustella tehtiin. Kenttätyöstä saadaan kehittämistyön aineisto, johon opinnäytetyö pohjautuu. (Kana-

nen 2012, 48.) Opinnäytetyöhöni kuuluva ulkotoiminnan ohjaus tapahtui pitkällä aikavälillä. Tarkoituk-

sena olikin toteuttaa ulkopedagogiikkaa lähes koko päiväkodin toimintakauden eli syksystä alkukesään. 

Näin ollen toiminnallinen kehittämistyö, havainnointi ja kehittämiskysymyksiin vastauksen saaminen 

jatkui samaan aikaan opinnäytetyön raportin kirjoittamisen kanssa. Koska opinnäytetyön kehittämisky-

symyksinä oli selvittää mahdollisuuksia käyttää päiväkodin piha-aluetta ohjatuilla toimintatuokioi lla 

päivittäin eri oppimisalueita monipuolisesti mukaillen, ei olisi ollutkaan perusteltua lopettaa ohjattua 

ulkotoimintaa esim. talven tullen. 

 

Kehittämistutkimuksen ollessa opinnäytetyönä, tutkija joutuu perustamaan toimintansa laadulliseen ja 

määrälliseen tutkimukseen ja niiden menetelmiin, sillä kehittämistutkimuksella ei ole omia menetelmiä. 

(Kananen 2012, 25.) Kananen (2012) luokittelee eri tutkimusotteiden ja menetelmien ominaisuuks ia. 

Kehittämistutkimuksen ja toimintatutkimuksen osalta hän määrittelee, että teorian ja käytännön suhde 

molemmissa on abduktio eli teoriassa ja käytännössä on vuorovaikutus. Kehittämistutkimuksen tarkoi-

tus on muutos ja tutkijan rooli on ulkopuolinen osallistuja. Toimintatutkimuksen tarkoitus on muutoksen 
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lisäksi vaikuttaminen ja tutkijan rooli on olla aktiivinen toimija. Tutkimuskysymykset ovat sekä kehit-

tämistutkimuksessa että toimintatutkimuksessa lähinnä avoimia kysymyksiä ja vastaukset ovat avoimia. 

(Kananen 2012, 27.) 

 

Kananen (2012, 27) on luokitellut myös laadullisen, määrällisen ja case-tutkimuksen eri tutkimusotte i-

den ja menetelmien ominaisuuksien luokituksessa. Perehdyin kuitenkin tämän opinnäytetyön myötä ke-

hittämistutkimuksen ja toimintatutkimuksen luokituksiin, sillä koin niiden olevan lähimpänä omaa ke-

hittämistyötäni. (Kananen 2012, 41) toteaa, että toimintatutkimuksen ja kehittämistutkimuksen ero vä-

häinen, koska molemmat niistä pyrkivät asioiden parannukseen. Kehittämistyössäni teorian ja käytännön 

suhde oli jatkuvassa vuorovaikutuksessa, sillä perustin toimintakorttieni sisällön ja niiden avulla pitä-

mäni ohjatut ulkotoiminnat varhaiskasvatuksen pedagogisiin lähtökohtiin mm. varhaiskasvatussuunni-

telman (2016) toiminnan viitekehyksiin sekä Varhaiskasvatuslain (540/2018) määrittämiin lähtökohtiin. 

Minulla on myös olemassa olevaa teoriatietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä eri ikäkausina, johon pe-

rustin käytännön toimintaani. Näiden pedagogisten viitekehysten ja omaamani tietotaitojen perusteella 

valitsin toimintakortteihini sopivia toimintoja. Koska toimintakortit suunniteltiin tietyn toiminta- ja op-

pimisympäristön käyttöön, vaikutti myös tämä korttien toimintojen valintoihin. Ei ole järkevää valita 

toimintoja, joita ei pystytä toteuttamaan kehittämiskohteena olevalla pihalla.  

 

Opinnäytetyöni ja ohjatun ulkotoiminnan kehittämisen tarkoituksena oli vaikuttaminen ja muutos. Ta-

voitteena oli lisätä ohjattua toimintaa päiväkodin pihalle ja nähdä oman pihan mahdollisuudet monipuo-

lisena ulkoisena oppimisympäristönä. Ohjatun ulkotoiminnan kehittäminen ja lisääminen oli koko hen-

kilöstölle suunnattu tavoite. Esimerkiksi toimintakortit olivat kaikkien käytössä ja saatavilla. Tutkimuk-

sen tekijänä olin kuitenkin ns. suunnan ja esimerkin näyttäjä, innostaja ja tiedon jakaja tässä kehittämis-

työssä. Tein myös samalla havaintoja mm. toiminnasta, sen sopivuudesta ja käyttökelpoisuudesta sekä 

toiminnan käytännön onnistumisesta. Tässä vaiheessa en kokenut olevani ulkopuolinen osallistuja, vaan 

olin aktiivisesti mukana toiminnassa, enkä pelkästään tekemässä kehittämistyötä. 

 

Käytin opinnäytetyöni ja kehittämistyön tueksi paljon arkipäivän havainnointia ja kirjasin sitä ylös. Ha-

vainnointia tehdään koko ajan ja tiedostamatta, että havainnointia on tapahtunut (Kananen 2012, 98). 

Tutkimusprosessin aikana tehdään jatkuvasti havainnointia, mutta se on erotettava havainnointiteknii-

koista (Kananen 2012, 95). Oma havainnointini oli juuri arkipäivän havainnointia, ja siitä jäi puuttumaan 
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tiedostava tutkimuksellinen ote, joten en voi varsinaisesti pitää havainnointiani luotettavana tutkimus-

menetelmänä. Toisaalta Kananen (2012, 95) kirjoittaa osallistuvasta havainnoinnista, jossa tutkija on 

tutkimustilanteessa läsnä ja osallistuu toimintaan. Kirjasin ylös havainnoitani kehittämistyöni ja muist in 

tueksi, joskaan en säännöllisesti, enkä pystynyt tekemään sitä heti, vaan tein muistiinpanoja esim. päivän 

päätteeksi. En myöskään varannut aikaa pelkälle havainnoinnille, vaan olin mukana toiminnassa täysi-

painoisesti ns. toiminnan vetäjänä. Kananen (2012, 97) kirjoittaa, että havainnoinnin peruslähtökohtana 

on tutkimuspäiväkirja, johon havainnot kirjataan tutkimuksen aikana mahdollisimman tarkasti ylös ja 

aineistoin analysointia tehdään jatkuvasti. Omalta kohdaltani aineiston tarkka analysointi jäi liian vä-

häiseksi. 

 

 

6.4 Työn teoreettinen viitekehys ja käytetty tutkimusmenetelmä 

 

Kehittämistutkimuksen ja opinnäytetyön teoreettiseksi viitekehykseksi etsitään tietoa erilaisista aineis-

toista ja perehdytään aiheesta aikaisemmin tehtyihin tutkimuksiin ja kirjoituksiin. Taustatietojen on lii-

tyttävä oleellisesti kehittämistyön tutkimusongelmiin eivätkä ne saa liittyä pelkästään yleisellä tasolla 

omaan tutkimusongelmaan. (Kananen 2012, 88.) Tekijän olisi kyettävä yhdistämään ammatillinen teo-

riatieto käytäntöön ja pohtimaan kriittisesti oman alan teorioiden ja käsitteiden avulla käytännön ratkai-

sujaan. Hänen pitäisi myös pystyä kehittämään alan ammattikulttuuria näihin teorioihin pohjaten. Teki-

jän olisi myös osattava perustella, mihin tietoperustaan, näkemyksiin ja käsitteisiin hän pohjaa työnsä 

sisällölliset valinnat. (Vilkka & Airaksinen 2003, 41-42.)  

 

Tämän kehittämistyön teoreettisena viitekehyksenä on käytetty varhaiskasvatukseen liittyvää kirjalli-

suutta, aikaisempia tutkimuksia ja erityisesti valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa (2016). Mie-

lestäni tähän kehittämistyöhön paras menetelmä oli tukeutua kirjallisuudesta löytyvään tietoon ja aikai-

sempiin tutkimuksiin ja julkaisuihin. Kehittämistyössäni käyttämät aiheet, mm. pienryhmätoiminta, lap-

sen osallisuus ja varhaiskasvatuksen pedagogiset viitekehykset ja oppimisalueet ovat olennainen osa 

varhaiskasvattajan päivittäistä työtä. Näistä aiheista uusin ja paras tieto löytyy alan julkaisuista ja kirjal-

lisuudesta. Erityisesti aikaisemmat tutkimukset ja julkaisut ulkopedagogiikasta olivat minulle oleellinen 

tietolähde. Työssäni käytetyt aihealueet tulivat niin ikään valituksi sen mukaan, mitkä vastasivat kans-

sani yhteistyötä tehneen päiväkodin tarpeita ja toiveita.  
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6.5 Toimintakortit 

 

Opinnäytetyön ollessa vielä suunnitteluasteella oli jo selvää, että tekisin jonkinlaisen ohjeistuksen päi-

väkodin ohjattuun ulkotoimintaan. Aluksi tarkoituksena oli koota opas joko paperisena versiona tai säh-

köisenä versiona päiväkodin sisäiseen käyttöön. Myöhemmin idea jalostui mielessäni yksittäisiksi kor-

teiksi, joihin jokaiseen tulisi yksi toimintavinkki käytettäväksi ulkotoimintaan. Ideani oli työelämän 

edustajan mielestä hyvä ja toteuttamisen arvoinen. Tulimme yhdessä siihen tulokseen, että kortit voisiva t 

olla jopa toimivampi, innostavampi ja käyttökelpoisempi idea jokapäiväiseen käyttöön. Tein koekappa-

leita nähtäväksi ja esittelin ne työelämän edustajalle ja pyysin palautetta ja parannusehdotuksia. Olin 

aluksi ajatellut, että kortit ryhmiteltäisiin vuodenaikojen mukaan, mutta suunnitteluvaiheessa se alkoi 

tuntua minusta vaikeasti toteutettavalta aiheelta, sillä esim. useat ulkotoiminnat, -leikit ja -pelit sopivat 

joka vuodenaikaan. Kortit olivat fyysiseltä olomuodoltaan työelämän edustajan mielestä hyvät. Hän eh-

dotti, että voisiko kortit ryhmitellä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) oppimisalueiden 

mukaan. Yhteisen pohdinnan jälkeen tämä idea oli meistä kummastakin erittäin hyvä.  

 

Kuvailen seuraavaksi korttien fyysistä muotoa. Toimintakortit on ryhmitelty Varhaiskasvatussuunnite l-

man (2016) oppimisen alueiden mukaan ja jokainen alue on eri värinen.  Kielten rikas maailma -kortit 

ovat keltaisia, Ilmaisun monet muodot -kortit sinisiä, Minä ja meidän yhteisömme -kortit vaaleanpuna i-

sia, Tutkin ja toimin ympäristössäni -kortit vihreitä ja Kasvan, liikun ja kehityn -kortit oransseja. Kortit 

ovat neliön muotoisia ja niiden koko on 10cm x 10cm. Ne on valmistettu värillisistä kartongeista, joille 

on liimattu valkoiselle paperille tulostettu ohje. Toisella puolella korttia on toiminnon nimi, ohjeteksti 

sekä oppimisalueen nimi. Tekstissä on kerrottu, mitä materiaalia toiminto vaatii, itse toimintaohje sekä 

lähde mistä toimintavinkki on otettu. Toisella puolella on piirretty kuva toiminnosta. Kuvan olen piirtä-

nyt ja värittänyt itse puuväreillä ja tusseilla. Myös kuvapuolella on toiminnon nimi ja oppimisalueen 

nimi. Kortit ovat laminoitu ja ne ovat reí itetty vasemmasta yläkulmasta. Jokaista oppimisaluetta kohti 

on 10 korttia, joten kortteja on yhteensä 50 kpl. (KUVA 3.)  
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KUVA 3. Toimintakorttien kuvapuoli 

 

Korttien materiaaliksi valittiin värillinen kartonki, koska se on sopivan paksuista ja se on helppoa työstää. 

Värillinen kartonki sopii lisäksi päiväkotimaailmaan. Valitut värit ovat lapsille tuttuja perusvärejä, sillä 

tarkoitus on, että myös lapset voivat käsitellä kortteja. Korttien koko ja muoto perustuu käytännön rat-

kaisuihin. Neliön mallisia kortteja on helppo käsitellä ja säilyttää. Koko on suunniteltu siten, että kortit 

eivät ole liian isoja. Ne eivät kuitenkaan voi olla pienempiäkään, sillä niihin on mahduttava tarpeeksi 

tekstiä. Kortin toimintavinkki eli teksti on kirjoitettu niin, että siitä ymmärtää helposti toiminnan tarkoi-

tuksen. Materiaalit on mainittu myös, jotta kortin käyttäjä pystyy helposti sisäistämään, mitä väline itä 

hän tarvitsee vinkin toimintoon. (KUVA 4.) Vinkin lähde on kirjattu korttiin, jotta käyttäjä näkee mistä 

lähteestä toiminto on otettu. Näin ollen hän pystyy halutessaan tarkistamaan alkuperäiset ohjeet. Sen 

lisäksi lähdetieto on hyvä olla näkyvillä, ettei oleteta, että toiminnot ovat tekijän keksimiä. Korttien 

vinkit ja toiminnot on otettu lähinnä kirjoista, oppaista, verkkojulkaisuista ja -sivustoilta. Korttien kuvat 

on piirretty itse, sillä se oli nopein tapa hankkia toimintaa vastaava kuva. Kuvat ovat hyvin yksinkertais ia 
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ja pyrkivät selkeydellään kertomaan sekä aikuisille että lapsille, miten toiminto suoritetaan. Lamino in-

nilla varmistetaan, että kortit kestävät myös ulkokäyttöä. Laminoitu kortti on myös ulkoasultaan miel-

lyttävä. Kortit ovat reí itetyt, jotta niitä voidaan pitää esim. kaulanauhassa ulkotoiminnon ajan.  

 

 

 

KUVA 4. Korttien toimintaohjeet.  

 

 

6.5.1 Toimintakorttien tarkoitus 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) oppimiskäsityksen mukaan lapset kasvavat, kehittyvä t 

ja oppivat vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja lähiympäristön kanssa. Oppimiskäsityksen mukaan 

lapsi myös nähdään aktiivisena toimijana. Lapsen oppiminen on kokonaisvaltaista ja siinä yhdistyvä t 

tieto, taito, toiminta, tunteet, aistiminen, kehon kokemukset ja ajatteleminen. Oppimista tapahtuu myös 

havaintojen ja tarkkailun kautta sekä jäljittelemällä toisia. Lapsi oppii myös leikkimisen, liikkumisen, 

tutkimisen, itseilmaisun, erilaisten työtehtävien ja taiteellisen toiminnan kautta. Lapsen oppimisen ja 

osallisuuden kannalta keskeistä on, että hän saa kokea kuuluvansa yhteisöön ja vertaisryhmään. Henki-

löstön tehtävänä on ohjata ja tukea lapsen oppimista. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 20.) 
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Toimintakorttien lähtökohta ja käyttöidea perustuu tähän oppimiskäsitykseen. Korttien toiminnot on va-

littu niin, että ne ohjaavat ja tukevat lapsen oppimista leikkien, liikkuen, ilmaisten ja tutkien ulkoisessa 

oppimisympäristössä. Pienryhmässä toimien lapsi saa kokemuksen yhteisöllisyydestä ja oppii vuorovai-

kutustaitoja. Lapsen mielikuvitukselle ja omille ideoille on kuitenkin haluttu antaa tilaa ja mahdollisuus, 

vaikka toiminnot ovatkin aikuisen valitsemia. Tarkoituksena on rohkaista lasta tuomaan oman äänensä 

kuuluviin. Sitä kautta hänelle tulee osallistumisen lisäksi kokemus osallisuudesta.  

 

Oppimisen alueet sisältävät varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan tavoitteet ja sisällöt. Ne ovat 

ohjaamassa varhaiskasvattajien pedagogisen toiminnan suunnittelua ja toteuttamista lasten kanssa yh-

dessä. Oppimisen alueiden aiheita voidaan yhdistellä ja soveltaa lasten osaamisen ja mielenkiinnon mu-

kaan. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 39.) Toimintakortit perustuvat oppimisen alueisiin. 

Tarkoituksena on, että niistä valitaan ne mitkä palvelevat mahdollisimman paljon sen hetkistä tilannetta 

ja tarvetta. Esimerkiksi jos halutaan ohjata yhteisöllinen taidetuokio 3-4-vuotiaille lapsille ulkona, voi-

daan korteista valita alkuleikki Minä ja meidän yhteisömme -ryhmästä ja taidetuokiota varten valitaan 

kortti Ilmaisun monet muodot -ryhmästä. Lapsille annetaan mahdollisuus osallistua toiminnan suunnit-

teluun esimerkiksi siten, että he valitsevat alkuleikin muutamasta kortista tai että he ovat jo aikaisemmin 

valinneet taidetuokiolle haluansa toiminnon. Näin aikuiselle jää aikaa etsiä tuokiolla tarvittavat materi-

aalit.  

 

Korttien tarkoitus on helpottaa varhaiskasvattajien ulkotoiminnan ohjaamisen suunnittelemista ja edistää 

ohjattua ulkotoimintaa. Korttien avulla varhaiskasvattaja voi saada ideoita ja suunnitella etukäteen, mil-

laisia toimintoja hän voisi lapsille ulkona järjestää. Korttien avulla voidaan myös osallistaa lapsia ja 

ottaa heidät toiminnan suunnitteluun mukaan, sillä he voivat valita korteista, mitä he haluavat ulkona 

tehdä. Lapsi ei ehkä osaa lukea, mutta hän voi tehdä valinnan korttien kuvien perusteella. Kasvattajan ja 

lapsen välille syntyy myös vuorovaikutusta, kun he yhdessä käyvät läpi korttien toimintoja. Kuvien tar-

koituksena on lisäksi havainnollistaa lapselle, mitä toimintatuokiossa tulee tapahtumaan.  Etukäteen 

suunniteltujen toimintatuokioiden lisäksi kortteja voidaan käyttää, kun tarvitsee tai halutaan keksiä no-

peaa ohjattua tekemistä ulkoiluun. Kortteja voi käyttää myös esim. nopeasti tarvittavien odotusleikk ien 

ideoimiseen tai silloin kun näyttää siltä, että lapset tarvitsevat helposti toteuttavaa ohjattua ulkoleikkiä.  
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6.5.2 Toimintakorttien käyttökokemuksia päiväkodin ulkotoiminnassa 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteisiin ei kuulunut tutkia, kuinka toimintakortit toimivat käytännössä. Tässä 

luvussa ei siis pyritä analysoimaan korttien käyttövaikutuksia, vaan luodaan katsaus siihen, millais ia 

kokemuksia varhaiskasvattajille ja lapsille korttien käyttämisestä ohjatussa ulkotoiminnassa tuli. Var-

haiskasvattajien kokemukset tulivat esiin heidän kommenteissaan. Lasten kokemukset sitä vastoin ovat 

aikuisen tekemiä havaintoja lasten kommunikoinnista, käytöksestä, ilmeistä ja eleistä, joten nämä ha-

vainnot ovat aikuisen tekemiä tulkintoja. On aiheellista huomioida myös se seikka, että toimintakortteja 

käytetään edelleen, ja mitä enemmän niitä käytetään, sitä sujuvammaksi niiden käyttö tulee. Varhaiskas-

vatussuunnitelman perusteissa (2016) sanotaan, että lapset ja henkilökunta toimivat yhteisönä ja oppivat 

yhdessä ja toisiltaan. Heitä kannustetaan kokeilemaan uusia toimintatapoja ja jakamaan ajatuksiaan. Ko-

kemukset osallisuudesta ja tekeminen yhdessä vahvistavat yhteisöä. (Varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteet 2016, 29.) Näillä lähtökohdilla on hyvä lähteä käyttämään myös toimintakortteja. 

 

Henkilöstön vastaanotto ohjatun ulkotoiminnan lisäämiseen oli myönteinen heti alusta lähtien. Myös 

idea toimintakorteista otettiin hyvin vastaan ja henkilöstö kannatti niiden toteuttamista. Valmiit kortit 

herättivät kiinnostusta ja niiden koettiin olevan selkeitä ja käyttökelpoisia. Korttien ryhmittely oppimi-

sen alueisiin sai kiitosta. Myös korttien ulkoasu herätti positiivista huomiota. Kortit tulivat henkilös tön 

käyttöön marraskuussa, mikä ei näin jälkikäteen arvioiden ollut paras mahdollinen ajankohta lanseerata 

uutta, ulkokäyttöön tarkoitettua toimintamenetelmää. On tunnustettava se tosiasia, että Suomen sääolo-

suhteet hämärine, sateisine ja tuulisine päivineen eivät innosta parhaalla mahdollisella tavalla sade- ja 

kura-asuisia lapsia ja aikuisia leikkimään esim. vauhdikkaita liikuntaleikkejä. Kuraisella ja sateisella 

säällä leikitään mieluiten vapaita kuraleikkejä.  

 

Olin itse esimerkkinä korttien käytössä ja samalla testasin niiden toimivuutta. Tarkoituksena oli ja on 

edelleen, että ohjattua ulkotoimintaa pidetään pienryhmittäin. Ison lapsiryhmän ohjaaminen yksin ul-

kona ei ole tarkoituksen mukaista pedagogisen toiminnan kannalta ja se on käytännöllisestikin hankalaa. 

Kokemuksen kautta voin todeta, että isoa ryhmää ohjatessa kannattaa tilanteessa olla mukana myös 

muita aikuisia. Pitäessäni ohjattuja ulkotoimintatuokioita, pienryhmässä oli, tilanteen mukaan, 5-8 lasta 

3-5-vuoden ikäjakaumalla. Toiminnon luonne myös määrittelee, millaisella pienryhmäkoolla asioita to-

teutetaan.  
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Ensimmäisillä kerroilla valitsin kolme toimintakorttia yhdelle tuokiolle. Tutustuimme ennen tuokiota 

yhdessä lasten kanssa valittuihin kortteihin ja kerroin, mitä tulemme tekemään. Havainnollistin korttien 

kuvien avulla toimintaa. Kuvat herättivät lapsilla kysymyksiä ja heistä piirretyt kuvat olivat hauskoja. 

Tuokioiden aikana näytin kortteja ja kertasimme lasten kanssa, mitä aioimme tehdä. Muutaman käyttö-

kerran jälkeen huomasin, että kolme aihetta on liikaa, sillä lapset eivät jaksa kerrallaan keskittyä moneen 

ohjattuun toimintaan ulkona. Heillä on yksinkertaisesti kiire toteuttamaan vapaata leikkiä kavereiden 

kanssa. Toisaalta havaitsin, että jos toiminnat olivat lasten mielestä sillä hetkellä kiinnostavia, he jaksoi-

vat paremmin osallistua ohjattuun toimintaan. Toimin myös niin, että kortteja oli kolme ja niistä lapset 

saivat valita 1-2 kiinnostavinta. Välillä joku toiminto oli lapsista niin kiinnostava, että loppuja kortteja 

ei käytetty ollenkaan. Toteutin ja ohjasin toimintaa aina kuunnellen ja havainnoiden lapsia. Näin ollen 

toiminnat ohjautuivat sen mukaan, mikä minkäkin lapsiryhmän tarve ja innostuksen taso sillä hetkellä 

oli. Muutaman pidetyn ulkotoimintatuokion jälkeen valitsin vain joko 1 tai 2 toimintakorttia yhtä ohjat-

tua tuokiota varten. Näin lapsille jäi aikaa toteuttaa myös omia toimintojaan ja leikkejään ulkoilun aikana.   

 

Päiväkodin henkilöstöltä sain palautetta siltä osin, että heidän mielestään kortteja oli helppo käyttää ja 

ne olivat hyvä lisä ulkotoiminnan ohjaamisen suunnittelussa. Ohjeet olivat heidän mielestään ymmär-

rettävästi kirjoitettu. Sain myös vinkkejä erilaisista toiminnoista, joita käyttää korteissa. Sain myös pa-

lautetta, että korteissa pitäisi olla enemmän toimintavinkkejä pienille eli 1-2-vuotiaille lapsille. Olin tyy-

tyväinen henkilöstön antamista ideoista, parannusehdotuksista ja palautteesta, sillä valmistin kortteja 

pikkuhiljaa, joten pystyin ottamaan toiveet vastaan ja toteuttamaan ne. Kokemukseni mukaan korttien 

käyttö väheni alkuinnostuksen jälkeen. Tämä on varmastikin luonnollinen ilmiö. Varhaiskasvattajille on 

lisäksi myös tarjolla monenlaisia lähteitä, joista etsiä uusia vinkkejä ja tapoja suunnitella ja toteuttaa 

toimintaa.  

 

Lasten palaute oli spontaania, yleensä korttien ulkoasuun liittyvää kommentointia. Heidän mielestään 

korttien kuvat olivat hauskoja ja tulkitsin heidän puheistaan, ilmeistään ja eleistään, että he ymmärsivä t 

hyvin, mitä kuvat tarkoittivat. Luonnollisesti toiset toiminnoista oli heistä kiinnostavampia kuin toiset. 

Kaikkien innostuneimpia he olivat niistä toiminnoista, jotka olivat itse valinneet. Lasten osallisuutta ja 

valinnan mahdollisuutta kannattaa siis käyttää ohjatun ulkotoiminnan suunnittelussa. Muutamat toimin-

not olivat erityisesti lasten mieleen ja näistä puuhista tulikin osa ulkoilua, joten niitä toteutettiin usein.  
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7 KEHITTÄMISTYÖN TULOKSET 

 

 

Opinnäytetyön tavoitteeksi asetettiin ohjatun ulkotoiminnan lisääminen päiväkodin omalla pihalla. Tar-

koitus oli, että ohjatusta ulkotoiminnasta tulisi osa päiväkodin päivittäistä toimintaa. Vapaalla ulko-

leikillä on kuitenkin tarkoitus olla oma tärkeä osansa, mutta oma piha halutaan nähdä yhtenä lasten 

oppimisympäristönä, jossa voidaan toteuttaa pedagogiset tavoitteet täyttävää toimintaa. Opinnäytetyö lle 

asetetut kehittämiskysymykset olivat 1) Kuinka päiväkodin omaa piha-aluetta voidaan käyttää mahdol-

lisimman paljon pedagogisen toiminnan ohjaukseen päiväkodin pienryhmissä? 2) Kuinka varhaiskasva-

tussuunnitelman eri oppimisen alueiden toteuttaminen onnistuu tutkittavan päiväkodin pihalla? Näihin 

kysymyksiin lähdettiin hakemaan vastausta kehittämistutkimuksen avulla kirjallisuudesta, julkaisuista 

ja tutkimuksista perustettuun tietoon tukeutuen. 

 

 

7.1 Päiväkodin pihan käyttömahdollisuudet pedagogisen toiminnan lähtökohdista 

 

Teoriatiedosta käy ilmi, että yhtenä tavoitteena varhaiskasvatuksella on tarjota lapsille kehittävä, oppi-

mista edistävä, terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö. Päiväkodin oma piha voidaan nähdä yhtenä 

merkittävänä oppimisympäristönä, jossa lapsella on monipuoliset mahdollisuudet toimia, tutkia, kokea 

ja ilmaista itseään vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten kanssa. Ulkopedagogiikka ja ohjattu 

ulkotoiminta tukevat lapsen oppimista. Teoriaosuudesta käy kuitenkin ilmi, että varhaiskasvatuksessa 

ohjattu ulkotoiminta on vähäistä eikä ulkoilulle aseteta erityisemmin pedagogisia tavoitteita. Aikuise t 

ovat kasvattajien sijaan lähinnä ulkovalvojia.  

 

Tämän kehittämistyön tulos on, että päiväkodin oma piha-alue on mahdollisuuksia täynnä oleva oppi-

misympäristö. Tämä tulos ilmeni kasvattajien omakohtaisen kokemisen, tekemisen ja havainnoinnin 

kautta. Tätä tulosta ei ole tukemassa dokumentoituja tutkimuksia esim. haastatteluja, mutta se ilmeni 

kasvattajien keskusteluissa, mielipiteiden julkituonnissa ja positiivisesta vastaanotosta ulkotoimintaa 

kohtaan. Teoriatieto taustalla auttoi ymmärtämään ulkoisen oppimisympäristön tärkeyden. Se sai myös 

näkemään päiväkodin pihan mahdollisuuksia täynnä olevana oppimispaikkana. Kehittämistyön kautta 

ilmeni, että siihen, millaisena ympäristönä päiväkodin piha nähdään, vaikuttavat paljon kasvattajien oma 

asenne, innostus ja halu toteuttaa ulkopedagogiikkaa.  



41 

 

Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin myös pienryhmätoimintaan ohjatussa ulkotoiminnassa. Teoriaosuu-

dessa kerrotaan, että pienryhmässä lapsen on turvallisempaa ja helpompaa toimia. Kasvattaja pystyy 

havainnoimaan sekä tukemaan lasta yksilöllisemmin ja hänellä on paremmin aikaa kohdata lapset pie-

nemmässä ryhmässä. Näin ollen yksilöllistä vuorovaikutusta lapsen ja kasvattajan välillä on enemmän 

kuin toimittaessa suuressa ryhmässä. Tässä kehittämistyössä ohjattua ulkotoimintaa tehtiin pääasiassa 

pienryhmissä. Ulkopedagogiikkaa toteutettaessa pienryhmittäin toimimisen nähtiin olevan oleellinen 

osa toiminnan sujuvuutta. Pienempää lapsiryhmää on yksinkertaisesti helpompi ohjata ulkona. Kasvat-

taja saa pienemmässä ryhmässä helpommin lapsiin yhteyden ja fokus säilyy ohjatussa tekemisessä, ei-

vätkä ympäristön muut virikkeet vie niin helposti lasten huomiota. Pienemmässä ryhmässä lapsilla on 

myös paremmat mahdollisuudet kiinnittyä toimintaan, sillä heidän ei esimerkiksi tarvitse odottaa niin 

kauan vuoroaan tai aikuisen huomiota kuin suuremmassa ryhmässä. Myös lasten keskinäinen vuorovai-

kutus sekä aikuisen ja lasten välinen vuorovaikutus toteutui paremmin pienryhmässä. Vuorovaikutuksen 

tärkeys korostui erityisesti, kun pihalla tutkittiin jotakin asiaa. Asioita pystytiin pohtimaan tarkemmin ja 

kiinnittämään huomiota ongelmaratkaisuun, kun lapsiryhmä oli pienempi.  

 

Teoriaosuudessa mainitaan, että kaikkien ryhmän varhaiskasvattajien on tiedettävä, mitä muissa pien-

ryhmissä tehdään. Pienryhmät voivat myös tehdä yhteistyötä. Tämä asia ilmeni myös tätä kehittämis-

työtä tehtäessä. Kun ryhmän muut kasvattajat tietävät, että yksi pienryhmä on lähdössä ulos ohjatulle 

ulkotoimintatuokiolle, pystyvät he omalla toiminnallaan tukemaan ja edistämään ns. ulkoryhmän toi-

mintaa. Esimerkiksi uloslähtö järjestetään niin, että kasvattaja, jolla on ohjattavanaan ulkotoimintaa, 

huolehtii vain omasta ryhmästään ulkona ja saa näin ollen työrauhan toiminnalleen. Tämä onnistuu, kun 

ulkotoimintaa ohjaava kasvattaja informoi muita kasvattajia suunnitelmistaan.  

 

Ohjatusta ulkotoiminnasta pienryhmittäin päiväkodin omalla pihalla voi tämän kehittämistyön tekemi-

sen jälkeen vielä todeta, että lapset ovat aina innokkaita tekijöitä, tutkijoita ja kokijoita, kun ollaan 

omalla, tutullakin pihalla yhdessä tekemässä uusia asioita. Kun aikuinen toimii mahdollistajana ja suun-

nannäyttäjän ulkotoiminnassa, lapset keksivät uusia ideoita ja tapoja toteuttaa erilaisia ulkopuuhia. Ke-

hittämistyön puitteissa tehdyllä tietoisella ohjatulla ulkotoiminnalla saatiin aikaan uusia käytäntöjä ja 

toteutustapoja. Esimerkiksi taiteen tekeminen, tutkiminen ja ohjatut liikuntaleikit ja -pelit päiväkodin 

pihalla ovat lisääntyneet viimeisien kuukausien aikana. 
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7.2 Oppimisen alueiden tavoitteiden toteutuminen pihatoiminnassa 

 

Teoriaosioissa kerrotaan siitä, kuinka Varhaiskasvatussuunnitelman (2016) oppimisen alueet sisältävä t 

varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan keskeisimpiä tavoitteita. Näihin sisältöihin ja tavoitteis iin 

pohjaten varhaiskasvattajat suunnittelevat ja toteuttavat monipuolista pedagogiikkaa huomioiden lasten 

osaamisen ja mielenkiinnon kohteet. Tämän opinnäytetyön myötä tehty kehittämistyön yhtenä tavoit-

teena oli suunnitella ja toteuttaa ulkopedagogiikkaa päiväkodin pihalla eri oppisen alueiden tavoitteiden 

pohjalta. Toteuttamisaika oli lähes koko toimintakauden ajan eli syksystä kevääseen. Näin ollen kehit-

tämistyössä otettiin huomioon vuodenajan vaihtelut ja niiden tuomat mahdollisuudet ohjatussa ulkotoi-

minnassa. Kehittämistyötä ryhdyttiin tekemään sillä näkemyksellä, että ulkona voi tehdä kaikkea sitä 

mitä sisälläkin. Ohjatun ulkotoiminnan suunnittelun ja toteuttamisen helpottamiseksi ja ideoimiseks i 

kehiteltiin ja valmistettiin toimintakortteja, joiden toimintavinkit pohjautuvat oppimisen alueisiin. 

Näistä toimintakorteista on kerrottu tarkemmin luvussa 6.4.  

 

Tämän opinnäytetyön kehittämistyön myötä ohjatussa ulkotoiminnassa huomioitiin kaikki oppisen alu-

eet ja toimintaa toteutettiin kielellisen ja taiteellisen ilmaisun, yhteisöllisyyden, tutkimisen ja liikunna l-

lisen aihepiirien puitteissa. Ohjattu ulkotoiminta ja sen lisääminen haluttiin tehdä pedagogisista lähtö-

kohdista ja toteuttaa ulkotoimintaa monipuolisesti. Tämän takia ulkotoiminta päätettiin pohjata oppimi-

sen alueisiin. Erilaisten liikunnallisten leikkien ja toimintojen osuus ulkoilussa on luonnostaan suurta, 

mutta oppimisen alueiden tavoitteisiin tukeutuen toiminnassa kiinnitettiin huomiota myös muihin aihe-

piireihin. Vuodenajat ja niihin kuuluvat erilaiset sääolosuhteet toivat ohjaukseen omat haasteensa. Var-

haiskasvatuksessa ulkoillaan joka säässä. Tämän kehittämistyön kautta ulkopedagogiikkaan ja toimin-

tojen ohjaamiseen ulkona alettiin kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota. Lasten toimintaa ja teke-

mistä ulkona alettiin pohtia tarkemmin pedagogisista lähtökohdista. Varhaiskasvattajat esimerkiksi nä-

kivät lasten kura- tai lumileikeissä oppimisen ja kokemisen mahdollisuuden tutkimisen, taiteellisen il-

maisemisen ja yhteisöllisyyden saralla. 

 

Kehittämistyön kautta tultiin siihen tulokseen, että eri oppimisen alueiden toteuttaminen ulkotoimin-

nassa tutkittavan päiväkodin pihalla onnistuu hyvin. Päiväkodin piha on iso ja monipuolinen maastoltaan. 

Pihalla on tilaa liikkua ja maasto tarjoaa mahdollisuuden suorittaa erilaisia toimintoja. Pihalla oleva 

kasvusto ja puusto luovat puitteet kerätä luonnon materiaaleja esim. taiteelliseen ilmaisuun ja luonnon 

tutkimiseen. Kehittämistyön aikana myös sisävälineiden tuominen ulkotoiminta käyttöön lisääntyi ja 
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mahdollisti esim. taiteellisen ilmaisemisen ja välineliikunnan monipuolistumisen. Ohjatulla ulkotoimin-

nalla on luonnollisestikin omat haasteensa, varsinkin kun halutaan toteuttaa toimintaa painottaen oppi-

misen alueita. Toisia alueita on helpompi toteuttaa ulkona kuin toisia. Esimerkiksi ohjattua tutkimista ja 

liikkumista on helppoa suunnitella ja toteuttaa ulkona, kun taas esim. taiteellisen ilmaisun eri muotojen 

toteuttaminen vaatii enemmän paneutumista, jotta toiminta pysyisi monipuolisena.  
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8 POHDINTA JA TYÖN ARVIOINTI 

 

 

Kehittämistyön aihe ja siitä johdettu opinnäytetyö nousi ohjatun ulkotoiminnan kehittämisen tarpeesta. 

Tämä aihe oli minulle mieluisa, sillä luonto ja ulkotoiminta ovat lähellä sydäntäni. Olen työskennellyt 

vuosia varhaiskasvatusalalla ja omakohtainen kokemukseni on, että ulkoilmaelämä on hyväksi niin lap-

sille kuin aikuisillekin. Luonto tarjoaa ehtymättömät mahdollisuudet oppimiseen, kokemiseen, tekemi-

seen ja energian purkuun sekä myös rauhoittumiseen ja mielen hoitamiseen. Tässä luvussa arvioin ke-

hittämistyötä, opinnäytetyöprosessia, työn eettisyyttä ja luotettavuutta sekä pohdin omaa oppimistani ja 

ammatillista kasvua.  

 

 

8.1 Kehittämistyön arviointi 

 

Toteuttamani kehittämistyö oli työelämälähtöinen ja vastaanotto työlle oli innostunutta ja kannustavaa. 

Minun oli helppoa ryhtyä suunnittelemaan ja toteuttamaan työtäni. Mielestäni kehittämistyö onnistuik in 

suunnitellusti. Olen myös tyytyväinen valmistamaani tuotteeseen eli toimintakortteihin, sillä mielestäni 

niistä tuli selkeitä ja helppokäyttöisiä materiaaleja ulkotoiminnan suunnitteluun ja käyttöön. Korttien 

käyttö henkilökunnan keskuudessa hakee vielä paikkaansa. Keskeistä on, että korttien olemassao lo 

muistetaan ja huomataan niiden olevan yksi vaihtoehto ohjatun ulkotoiminnan suunnittelussa. Yksi ke-

hittämistyöni tavoite oli, että ohjaan ulkona pienryhmiä säännöllisesti kokeillen, kuinka eri oppimisen 

alueiden tavoitteita pystyy täyttämään tutkittavan päiväkodin pihalla. Tämä tavoite täyttyi välillä parem-

min ja välillä hieman huonommin. Päiväkotielämä on täynnä puuhaa, projekteja, menoa ja meininkiä ja 

toimintaa toteutetaan ja suunnitellaan sen mukaisesti. Varhaiskasvatustyötä tehdään lasten tarpeisiin, 

kiinnostuksen kohteisiin ja ajankohtaisiin asioihin perustaen, ja toimintaa suunnitellaan näistä lähtökoh-

dista. Tällä periaatteella toteutin myös omaa kehittämistyötäni. Etunani oli, että määritelty aikataulu 

kehittämistyölle oli pitkä, lähes koko päiväkodin toimikausi elokuusta 2018 vuoden 2019 kevääseen. 

Näin pääsin rauhassa toteuttamaan kehittämistyötäni.  

 

Minulla oli tavoitteena perehtyä tämän työn kautta pienryhmätoimintaa päiväkodissa ja tämän tavoitteen 

sainkin toteutettua. Lasten osallisuuden huomioiminen ja heidän mielipiteidensä kuunteleminen oli 
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myös yksi tavoitteistani. Tarkastellessani kehittämistyön käytäntöjäni näin jälkikäteen, minun on vali-

tettavasti todettava, että tämä tavoite ei toteutunut parhaalla mahdollisella tavalla. En esim. ottanut tar-

peeksi lapsia mukaan suunnittelemaan ulkotuokioita tai kysynyt heidän toiveitaan niin paljon kuin olin 

työn alkuvaiheessa suunnitellut. Pohdin, mikä tähän oli syynä, ja tulin siihen tulokseen, että minulla on 

vielä tässä asiassa oppimista. Havainnoin kuitenkin lapsia ja heidän mielenkiinnon kohteitaan ja valits in 

toimintoja niiden mukaan. 

 

Omalta osaltani prosessi alkaa olla päätöksessä, mutta ulkotoiminnan kehittäminen jatkuu kanssani yh-

teistyötä tehneessä päiväkodissa. Kun kävimme läpi työpaikalla kehittämistyötäni ja siitä seuranneita 

tuloksia ja päätelmiä, tulimme siihen tulokseen, että tämä kehittämistyön ei ole tarkoituskaan olla valmis, 

vaan se kehittyy edelleen. Tästä ohjatun ulkotoiminnan kehittämistyöstä todettiinkin, että siitä on työn 

tilaajalle enemmän hyötyä, kun se ei ole pelkkä valmis paketti, vaan se kehittyy edelleen käytössä. Päi-

väkodissa ollaan siirtymässä kohti luontopainotteista toimintaa, ja tämän kehittämistyön todettiin olevan 

tukemassa tätä siirtymistä.  

 

Jatkossa ohjattua ulkotoimintaa ja sen lisäämistä voisi kehittää lasten osallisuuden osalta. Esimerkiks i 

kun toimintakortit ovat tulleet lapsille tarpeeksi tutuiksi, niiden käyttöä voisi laajentaa siten, että lapset 

voivat itse käyttää niitä omatoimisesti. Kortit voisivat olla lasten saatavilla, jotta he voisivat ulkoilun 

aikana valita niistä haluamaansa tekemistä itsenäisesti. Kortteja voi myös tehdä lisää ja kysyä lasten 

ehdotuksia aiheiksi tai lapset voivat keksiä omia toimintoja kortteihin ja piirtää itsekin kortteja. Lasten 

kannustamista omaehtoiseen ja -valintaiseen tekemiseen ulkona voisi tukea myös kokoamalla toiminta-

laatikkoja lasten käyttöön. Laatikoissa olisi helposti saatavia tarvikkeita ja välineitä esim. tutkimiseen, 

taiteen tekemiseen ja liikkumiseen.  

 

 

8.2 Opinnäytetyöprosessin arviointi 

 

Kuten olen jo aikaisemmin maininnut, ulkotoiminta varhaiskasvatuksessa on minulle aiheena mieluinen. 

Opinnäytetyön aihe oli siis jo lähtökohtaisesti kiinnostava, ja ryhdyin innolla toteuttamaan sitä. Kun aihe 

oli hyväksytty ja tutkimuslupa saatuna, oli tehtävä tutkimussuunnitelma ja mietittävä tutkimuskysymyk-

set työlle. Tässä vaiheessa oli jo selvää, että työ tulee olemaan käytännön työhön vahvasti suuntautuva 

ja keskustelujen jälkeen tulimme ohjaavan opettajani kanssa siihen tulokseen, että opinnäytetyöni on 
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kehittämistyö. Työn lähtökohtana olevien kehittämiskysymyksien asettaminen ei ollut minulle itsestään 

selvää, vaan jouduin pohtimaan ja kääntelemään niitä useaan kertaan. Itseasiassa mietin koko kehittä-

mistyöprosessin ajan, olenko asettanut kehittämiskysymykset oikein ja pitääkö minun vaihtaa ne. Käy-

tännön toteutuksen visio ja into olivat minulla nimittäin niin voimakkaita, että toteutin kehittämistyötäni 

vahvasti käytännön lähtökohdista ja minun on myönnettävä, että unohdin välillä tutkimuksellisuuden 

kokonaan. Tätä työtä tehdessäni minulla onkin ollut epävarmuus siitä, täyttääkö työni tutkimuksellise t 

kriteerit ts. onko työni tarpeeksi tutkivaa vai pelkkää kehittämistyötä. Käytännön työn tueksi etsin teo-

riatietoa jo alusta alkaen ja pohjasin toimintaani myös aikaisempaan kokemukseeni varhaiskasvatustyön 

tiedoista ja käytännöistä. Perehdyin myös Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (2016) erityisen tar-

kasti koko kehittämistyön ajan.  

 

Opinnäytetyöraporttia kirjoittaessani opin, että kehittämiskysymykset kannattaa miettiä ja asettaa mah-

dollisimman tarkasti, jotta niihin saa vastaukset. Kysymysten ollessa epämääräisesti asetut ja laajat myös 

vastauksista tulee epämääräiset. Minun olisi pitänyt miettiä omia kehittämiskysymyksiäni hieman eri 

lähtökohdista. Mielestäni kuitenkin sain vastaukset ja tulokset kysymyksiini, jotka olin asettanut suun-

nitteluvaiheessa. Tärkeitä minusta oli saada vastaus kysymykseen, kuinka päiväkodin omaa pihaa pys-

tytään käyttämään mahdollisimman paljon ohjattuun ulkotoimintaan ja toimintakorttien avulla osoittaa, 

että pihalla pystyy toteuttamaan pedagogisista lähtökohdista suunniteltua monipuolista toimintaa.  

 

Tiedon etsintään ja hankintaan käytin aikaa omasta mielestäni tarpeeksi. Etsin lähdeteoksia hyvissä ajoin 

jo ennen opinnäytetyöraportin kirjoittamista. Suunnitellessani itse kehittämistyötä ja etsiessäni lähdeai-

neistoa pidin opinnäytetyöpäiväkirjaa, sillä ymmärsin varsin pian, että minulla on tehtävänä kaksi isoa 

projektia: kehittämistehtävä sekä opinnäytetyöraportti. Kirjaaminen oli minulle tärkeä käytännön työ-

kalu ja auttoi minua jäsentämään työskentelyä. Koska työn tekemisessä oli välillä taukoja, huomasin, 

että päiväkirjasta oli todellinen hyöty palatessani jälleen opinnäytetyöraportin pariin. Vilkka ja Airaksi-

nen (2003) kirjoittavat, että opinnäytetyöpäiväkirja on sanallinen ja/tai kuvallinen opinnäytetyöproses-

sin dokumentointi. Se sisältää esim. tavoitteita, ideoita ja pohdintoja, aiheeseen liittyviä lähdemateriaa li 

kirjauksia ja muistiinpanoja. (Vilkka & Airaksinen 2003, 19-20.) 

 

Kehittämistyön käytännön toteutus ja teoriatiedon hankkiminen olivat minulle erittäin antoisa vaihe 

työskentelyssä. Raportin kirjoittaminen sitä vastoin oli työlästä ja jo alkuun pääseminen tuotti vaikeuksia. 
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Olin ollut liian optimistinen oman aikataulutuksen suhteen. Minulla oli tarkoitus saada raportti kirjoitet-

tua jo hyvissä ajoin keväällä, siten että työ olisi ollut täysin valmis toukokuussa. Aloitin pikkuhiljaa 

kirjoitustyön helmikuussa. Maalis- ja huhtikuussa kirjoitin raporttia todella täysipainoisesti. Tutkiva kir-

joittaminen on työlästä ja eri lähteiden tarkastelu vie oman aikansa. Elämän muut velvollisuudet tarvit-

sevat myös aikaa, joten ajankäytön hallinta aiheutti minulle välillä pulmia. Nyt tiedän, että raportin kir-

joittamiselle on oltava enemmän aikaa, jotta pystyy tuottamaan kunnollista tekstiä ja pohtimaan asioita 

tarkemmin. Välillä on myös otettava etäisyyttä omaan tekstiinsä, jotta ymmärtää, mitä on kirjoittamassa, 

eikä tule sokeaksi omalle tekstilleen.  

 

 

8.3 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 

 

Tässä opinnäytetyössä eettisyys huomioitiin tarvittavien lupien hankkimisessa. Eettisyys otetiin huomi-

oon työn tilaajaa koskevien salassa- ja vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvien asioiden käsittelyssä. 

Kehittämistyötä tehtäessä työn tilaajaa ja kaikkia siihen kuuluvia osapuolia tiedotettiin ja pidettiin ajan 

tasalla työn eri vaiheissa. Kehittämistyön tekijä myös piti mielessään, että kehittämistyötä tehdään työn 

tilaajan lähtökohdista, varhaiskasvatuksen säädöksiä, velvoitteita ja suosituksia noudattaen sekä varhais-

kasvattajien toiveet huomioiden sekä varhaiskasvatettavia kuunnellen ja heidän etuaan ajatellen. Kehit-

tämiskysymykset asetettiin siten, että ne palvelevat työn tilaajaa ja tutkittavan kohteen henkilöitä eli 

tässä tapauksessa varhaiskasvattajia ja varhaiskasvatusikäisiä lapsia. 

 

Opinnäytetyön luotettavuusarviointi on työn laatua (Kananen 2012, 193). Työtä varten valittuja mene-

telmiä ja keinoja on pitänyt osata käyttää, ei pelkästään valita. Aineistoa on oltava riittävästi, jotta siitä 

voidaan tehdä oikeita johtopäätöksiä ja ratkaista tutkimuskysymyksiä. (Kananen 2012, 191.) Opinnäy-

tetyössä käytetään muilta saatua tietoa, jotta omalle työlle saadaan viitekehys ja tietoperusta. Tieto ja 

omat mielipiteet on tekstissä erotettava toisistaan ja lähteistä saatu tiedon varmuus on välitettävä sekä 

kirjoittajalle että lukijalle luotettavasti. (Vilkka 2003, 106-107.) Tämän työn kehittämiskysymyksiin vas-

tauksia etsittiin aikaisemmin julkaistun teoriatiedon kautta. Työn tietoperustana käytettiin varhaiskasva-

tuksen eri teoksia, julkaisuja, valtakunnallisia suosituksia ja asetuksia. Tietoa hankittiin kohtuullisen uu-

sista julkaisuista, sillä varhaiskasvatusalalla on tapahtunut viime aikoina paljon muutoksia, esim. var-

haiskasvatuslaki ja valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ovat uudistuneet muutama 

vuosi sitten. Kohtuullisen uudella tiedolla tarkoitan tällä vuosikymmenellä julkaistuja teoksia. Mukana 
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on myös teoksia viime vuosikymmeneltä, sillä niissä oleva tieto on hyödyttänyt työtäni. Tietolähteiden 

alkuperä ja lähdeviitteet on merkitty oppilaitoksen ohjeistuksen mukaan.  

 

 

8.4 Oma oppiminen, ammatillinen kasvu 

 

Tämän opinnäytetyön työstämisen kautta Varhaiskasvatussuunnitelma (2016) tuli minulle hyvin tutuksi. 

Varsinkin oppimisen alueet avautuivat minulle varsin hyvin tämän prosessin aikana. Opin myös paljon 

uusia asioita lasten ohjatusta ulkotoiminnasta ja huomaan nyt paremmin erilaisia mahdollisuuksia to-

teuttaa toimintaa ulkona ja myös sisällä. Tutkiessani ulkotoimintaa päiväkodissa esiin nousi kestävä ke-

hitys varhaiskasvatuksessa ja luontokasvatus. Nämä ovat aiheet, joihin haluan vielä perehtyä tarkemmin. 

Pienryhmätoimintatietouteni lisääntyi tämän työn myötä ja tämä tieto on tarpeellista minulle työssäni 

varhaiskasvatuksessa. Opin myös paljon opinnäytetyön tekemisestä, tiedon hankinnasta ja tutkimukse l-

lisuudesta.  

 

Ammatillista kasvua tapahtui koko opinnäytetyöprosessin aikana. Ymmärsin käytännön työskentelyn 

taustalla olevan teoriatiedon tärkeyden. Mietin nykyään myös entistä tarkemmin pedagogisia lähtökohtia 

työlleni. Tämän työn avulla rohkaistuin ja opin ottamaan enemmän vastuuta pedagogisen toiminnan 

suunnittelusta ja toteutuksesta. Huomasin myös, että minun kannattaa jakaa tietoa aiheesta, jota olen 

hankkinut kehittämistyötäni varten. Uuden tiedon haku ei lopu tähän opinnäytetyöhön, sillä haluan edel-

leen kehittyä työssäni hankkimalla lisää tietoa. Etsiessäni tietoa tätä työtä varten, törmäsin moniin kiin-

nostaviin asioihin varhaiskasvatuksen saralla. Näihin asioihin tulen perehtymään jatkossa. Varhaiskas-

vatus kehittyy koko ajan ja vierivä kivi ei sammaloidu. Haluan olla tuo vierivä kivi.  
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