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Opinnäytetyön lähtökohtana oli Ylöjärvellä Opetus- ja kulttuuriministeriön, Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Ylöjärven kaupungin yhteinen YHTEISPELI – hanke. 

Vuonna 2007 käynnistetyn hankkeen tavoitteena on lähivuosina kehittää kouluissa käyt-

töön otettavia menetelmiä lasten sosiaalisten taitojen ja tunne-elämän tukemiseksi. 

Opinnäytetyön lähtökohtana oli myös tekijän kiinnostus vanhemmuuden tukemista koh-

taan. Koska YHTEISPELI -hanke ei tuota materiaalia vanhemmille, haluttiin sen rinnal-

le tehdä opinnäytetyönä vanhemmille suunnattu opas tunnekasvatuksesta. Oppaan ta-

voitteena oli auttaa vanhempia näkemään tunteiden osuus arjen tilanteissa ja antaa heille 

välineitä tukea ja ohjata lasta tunnetyöskentelyssä.  

 

Opas valmistui toiminnallisena opinnäytetyönä yhteistyössä ylöjärveläisen Vahannan 

koulun vanhempien kanssa. Opinnäytetyön taustalla oli tunneälyteoria. 

 

Yhteistyö vanhempien kanssa toteutettiin muodostamalla ryhmä, joka kokoontui yhdes-

sä sekä keskusteli lisäksi sähköpostin välityksellä. Myös joukko ryhmän ulkopuolisia 

vanhempia osallistui oppaan muokkaamiseen sähköpostin välityksellä. Tunnekasva-

tusoppaan sisältö koottiin ryhmän toiveiden mukaisesti ja opas muokattiin vanhemmilta 

tulleen palautteen perusteella. Opas sisältää tietoa tunteista ja tunnetyöskentelystä sekä 

tehtäviä, joiden avulla vanhempi voi yksin tai yhdessä lapsen kanssa harjoitella tuntei-

siin liittyviä taitoja. Oppaan kuvituksena on koululaisten piirustuksia. Opas on saatavilla 

pdf -muodossa Vahannan koulun Internet-sivulla. Oppaasta on tehty myös mainosesite. 

 

Opinnäytetyönä valmistunut opas täydentää aikaisemmin olemassa olleita materiaaleja 

tunnekasvatuksesta korostamalla vanhempien osuutta. Oppaaseen tutustuneet vanhem-

mat ovat todenneet heränneensä oppaan kautta miettimään omaa toimintaansa ja tuntei-

den osuutta siinä. Myöhemmän tutkimuksen avulla voisi selvittää oppaan vaikutuksia 

vanhempien tunnekasvatustaitojen paranemiseen tai tutkia, millaisia käyttötarkoituksia 

oppaalle on muodostunut. 

 

 

_______________________________________________________________ 

Asiasanat: Tunteet, kasvatus, vanhemmuus.  

 



3 

 

 

ABSTRACT  

 

Tampere University of Applied Sciences  

Degree Programme in Social Services 

 

KALLIOMÄKI AULI: 

Discovering Emotions. A Guide for Emotional Nurture to Parents of Children in Prima-

ry School 
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_______________________________________________________________  

 

This Bachelor’s thesis was conducted in association with a national project called YH-

TEISPELI. The aim of the project is to create methods to support pupils’ social and 

emotional skills in primary school. The objective of this study was to make a guide for 

parents on the role that emotions play in daily situations and thus support parents in the 

nurture of their children’s emotional development. 

 

The guide is based on the theory of emotional intelligence. In order to make the guide, a 

group of parents were asked to attend meetings and the subjects were also discussed via 

e-mail. The final guide contains both information about emotions and emotional work 

as well as exercises for parents and children. The guide is available on the Internet. 

 

The guide is a useful addition to the previous material about emotions: it brings out the 

parental aspects of emotional nurture. After reading the guide the parents reported hav-

ing become more conscious of their behavior and its emotional basis. 

___________________________________________________________ 
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1 JOHDANTO 
 

 

Lastenpsykiatrian professori Tuula Tamminen on todennut länsimaisessa yhteiskunnas-

sa tiedon korostuvan liikaa tunteen kustannuksella. Jos jotain Tamminen lapsille opet-

taisi, niin tunteiden tasapainoa: tunteiden jakamista ja välittämistä, mutta myös kielteis-

ten tunteiden kohtaamista. (Aamulehti 8.6.2010.) Kykenemättömyys käsitellä omia tun-

teita heijastuu esimerkiksi kiusaamisena, mikä on ollut toistuvasti esillä lehtikirjoittelus-

sa viime kuukausien aikana. Koulukiusaaminen ja sen seuraukset on jo tuttu aihepiiri. 

Nyt on lisäksi todettu, miten ”Kiusaamisen kierre alkaa jo päiväkodissa” (Aamulehti 

13.4.2010) ja ”Työpaikkarääkkääjä tuhoaa uhrinsa” (Aamulehti 16.4.2010). Vaikeudet 

käsitellä tunteita tuottavat siis ongelmia kaikenikäisille ihmisille. 

 

Kyvyllä tunnistaa ja käsitellä tunteitaan on tutkitusti suuri merkitys yksilön hyvinvoin-

nille. Hyvinvoiva ihminen tulee toimeen itsensä ja omien tunteidensa kanssa. Tunteet 

vaikuttavat myös ihmisten väliseen vuorovaikutukseen erilaisissa yhteisöissä: perhees-

sä, ystävien kesken, työpaikalla. Kyky empatiaan auttaa toimimaan sosiaalisissa suh-

teissa. Viime vuosina käsittämättömältä tuntuvat väkivallanteot ovat järkyttäneet jopa 

yhteiskuntarauhaa; yksityisistä tragedioista ja tunteenpurkauksista on heijastunut turvat-

tomuutta laajalle yhteiskuntaan. Tunteiden voidaan katsoa vaikuttavan lainsäädäntöön-

kin, kun ihmisten turvallisuutta ja hyvinvointia pyritään lisäämään sanktioimalla tuntei-

den ilmaisua esimerkiksi lähestymiskieltolain kaltaisilla säädöksillä.  

 

Omien ja toisten ihmisten tunteiden huomioiminen on harjoittelua vaativaa tasapainoi-

lua ihmisten tarpeiden välillä. Tamminenkin viittaa siihen, miten yksilön kannalta ei ole 

yhdentekevää, millaiset tunnetaidot hän omaksuu elämänsä ensimmäisten vuosien aika-

na. Voidakseen harjoitella tunnetaitoja perheessä, tarvitsee lapsi siihen ohjausta. Voi-

dakseen ohjata lastaan, tarvitsevat vanhemmat tietoa tunteista ja tunnekasvatuksesta 

sekä taitoja toimia tunnekasvattajina. Tähän tarpeeseen halusin vastata tekemällä van-

hemmille oppaan tunnekasvatuksesta. Opinnäytetyönä tehty opas on suunnattu alakou-

luikäisten lasten vanhemmille, mutta sopinee soveltaen myös muille aiheesta kiinnostu-

neille. 



6 

 

 

2 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT 
 

 

Vanhemmuus on tärkeä osa omaa elämääni, olen neljän eri-ikäisen ja erilaisen lapsen 

äiti. Olenkin koko sosionomiopintojen ajan ollut kiinnostunut vanhemmuuden tukemi-

sesta. Sain valittua opiskeluun liittyvät harjoittelupaikkani niin, että pääsin tutustumaan 

perheiden elämään eri näkökulmista: kunnallisessa perhetyössä, lastenkodissa sekä tur-

vakodissa sain kokemusta vanhemmuuden tukemisesta monenlaisissa perheissä ja per-

heiden elämäntilanteissa.  

 

Olen opiskelujen alkupuolelta saakka ollut kiinnostunut myös tunteiden osuudesta ihmi-

sen toiminnassa. Havahduin miettimään sitä ensimmäisenä opiskeluvuotena lukiessani 

tenttiin Golemanin Tunneäly-kirjaa. Omassa elämässäni sattuneet tunteita herättäneet 

tapahtumat pakottivat ottamaan selvää omista tunteistani, jolloin opin ymmärtämään, 

miten tärkeästä asiasta on kysymys. Tiedän omien kokemusten kautta myös, miten hidas 

ja kipeä voi tunteiden säätelyprosessi joskus olla. 

 

Samoihin aikoihin Golemanin tentin kanssa oli lasteni alakoulussa vanhempainilta, jos-

sa esiteltiin koulussa aloitettavaa valtakunnallisen tason hanketta nimeltä YHTEISPELI. 

Hankkeen tavoitteena oli parantaa lasten sosioemotionaalisia taitoja. Aihe kiinnosti mi-

nua kovasti; kävi kuitenkin ilmi, että hanke keskittyisi vain koulumaailmaan. Monista 

koulun opetussisällöistä poiketen vuorovaikutus- ja tunnetaitojen opettaminen kuuluu 

myös vanhempien tehtäviin. Lapset ovat koulussa vain muutaman tunnin vuorokaudes-

ta, jolloin muualla, etenkin kotona tapahtuvalla kasvatuksella ja vuorovaikutuksella on 

merkittävä rooli lapsen elämässä. Harjoittelupaikoista saamieni kokemusten mukaan 

vanhempien osaamisessa vuorovaikutukseen ja tunteisiin liittyvissä asioissa on paran-

tamisen varaa, samoin heidän taidoissaan toimia tunnekasvattajina. Toki harjoittelu-

paikkojen asiakasperheet olivat sosiaalitoimen tukimuotojen piirissä osittain juuri puut-

teellisten tietojensa ja taitojensa vuoksi, mutta minusta kuka tahansa vanhempi hyötyisi 

vuorovaikutus- ja tunnetaitojen kehittämisestä. Jäin siis kaipaamaan vanhemmuuden 

näkökulmaa YHTEISPELI -hankkeeseen, ja päätin tehdä opinnäytetyönä jotakin, mikä 

liittyisi vanhemmuuteen, vuorovaikutukseen ja tunteisiin.  
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Aloitin opinnäytetyön valmistelut syksyllä 2008, mutta työn varsinainen aloitus siirtyi 

kevääseen 2010; aihekin muotoutui hieman uudelleen. Aluksi tarkoitukseni oli ollut 

selvittää vanhempien käsityksiä vuorovaikutustaidoista ja sitä, miten taitoihin voitaisiin 

vaikuttaa intervention avulla. Intervention olin ajatellut tehtäväksi pienen opaskirjasen 

avulla, olisin tehnyt oppaan muun tutkimustyön sivutuotteena. Oppaan laatiminen alkoi 

kuitenkin tuntua minusta niin mielekkäältä - ja itsessään riittävän haastavalta - että pää-

tin keskittää voimavarani siihen. Halusin oppaan laatimistyöhön mukaan vanhemmat, 

jotka tulisivat opasta käyttämään. Opinnäytetyö alkoi muodostua toiminnalliseksi pro-

sessiksi.  

 

 

2.1 YHTEISPELI – hanke 

 

Syksyllä 2007 käynnistyi kotipaikkakunnallani Ylöjärvellä kolmessa alakoulussa YH-

TEISPELI – hanke, joka on Opetus- ja kulttuuriministeriön, silloisen Stakesin eli nykyi-

sen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä Ylöjärven kaupungin monivuoti-

nen hanke. Vahannan koulu, jota lapseni käyvät, on yksi hankkeen pilottikouluista. 

Hankkeen tavoitteena on kehittää kouluissa käyttöön otettavia menetelmiä lasten sosiaa-

listen taitojen ja tunne-elämän tukemiseksi. Taustalla on tutkimuksia, joiden mukaan 

lapsuusiän hyvät sosioemotionaaliset taidot ennustavat läheissuhteiden toimivuutta, ter-

veyskäyttäytymistä, kouluttautumista ja työllistymistä aikuisuudessa.  

 

Suomen kouluissa on käytössä vastaavia, yleensä muualla maailmassa kehitettyjä oh-

jelmia, joista kerron tuonnempana tässä raportissa. YHTEISPELIn tavoitteet poikkeavat 

näistä muista ohjelmista mm. siinä, että hanke pyrkii saamaan luokkien oppilaiden van-

hemmat aktiivisemmin yhteistoimintaan sekä koulun kanssa että keskenään. YHTEIS-

PELI tiedottaa vanhemmille toiminnastaan ja pyytää vanhempia esimerkiksi arvioimaan 

kehittämiään uusia käytänteitä. Vanhemmille ei hankkeen puitteissa kuitenkaan valmis-

teta materiaalia sosiaalisten taitojen tai tunnekasvatuksen tueksi kotona.  

 

Otin ensimmäisen kerran yhteyttä YHTEISPELIn projektipäällikköön, Mikko Kamp-

maniin syksyllä 2008. Hän hyväksyi ehdotukseni hankkeessa mukana olevien koulujen 

oppilaiden vanhemmille suunnattavasta opinnäytetyöstä. Hän lupautui toimimaan myös 

työelämäohjaajana tutkimuksessani. Tutkimusluvan sain Ylöjärven kaupungin sivistys-
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toimelta keväällä 2009. Tutkimuslupa kattoi kaikki kolme hankkeen pilottikoulua, mutta 

käytännön syistä päädyin yhteistyöhön minulle tutuimmalla koululla. Omien lasteni 

kautta tunsin koulun henkilökuntaa ja suuren joukon vanhempia. 

 

Tapasin Mikko Kampmanin kaksi kertaa opinnäytetyöprosessin aikana. Olimme lisäksi 

sähköpostitse yhteydessä muutamia kertoja. Alkuvaiheessa sain häneltä hyviä neuvoja 

vanhempainryhmän kanssa toimimiseen ja materiaalin muokkaamiseen. Hän antoi mi-

nulle vapaat kädet toimia, minun ei tarvinnut hyväksyttää hänellä laatimaani materiaa-

lia. Lähetin hänelle oppaan luettavaksi ennen lopullista versiota, jotta hän tarkistaisi 

sisällön omalta osaltaan. Sain häneltä rakentavaa palautetta, joka selkiytti opasta omalta 

osaltaan. 

 

Opinnäytetyötäni ei voitu liittää osaksi YHTEISPELI – hanketta. Tämä johtui siitä, että 

hankkeessa tuotettavasta materiaalista oli sovittu jo etukäteen opetusministeriön kanssa: 

hankkeessa tultaisiin tuottamaan yhtenäinen sarja käsikirjoja ja koulutuksia valtakunnal-

liseen levitykseen. Opinnäytetyöni ei vastaisi hankkeen materiaalilta vaadittavia omi-

naisuuksia myöskään laajuutensa tai prosessinsa puolesta. Käytänkin ilmaisua, että olen 

tehnyt opinnäytetyöni YHTEISPELIn rinnalle. 

 

 

2.2 Opinnäytetyön tavoitteet  

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli auttaa alakouluikäisten lasten (7–12 -vuotiaiden) van-

hempia näkemään tunteiden osuus arjen tilanteissa, antaa heille lisää tietoa tunteista 

sekä välineitä tukea ja ohjata lasta tunnetyöskentelyssä. Opinnäytetyön tarkoitus oli 

valmistaa vanhemmille suunnattu opas tunne- ja vuorovaikutustaidoista. Alussa en mää-

ritellyt oppaan ominaisuuksia kovin tarkasti; luotin siihen, että hyvän oppaan elementit 

selviävät minulle työskentelyn myötä. En voisi edes yksipuolisesti määritellä niitä, sillä 

tulos olisi kompromissi eri ihmisten käsityksistä. 

 

Koska halusin oppaan tulevat käyttäjät, vanhemmat, mukaan oppaan laatimiseen, oli 

tavoitteena myös saada kokemusta ja tietoa siitä, miten opas laaditaan yhteistyössä van-

hempien kanssa. Olin ennen sosionomiopintoja toiminut opettajana, mistä minulle oli 

tuttua ryhmän kanssa työskentely. Olin myös koonnut materiaaleja aikaisemmin, sekä 
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yksin, että yhdessä kollegoiden kanssa. Tällä kerralla asetelma olisi kuitenkin minulle 

uusi: en olisi ryhmässä opettajana, vaan toisaalta ohjaajana ja asiantuntijana, toisaalta 

tasaveroisena oppijana ja kuuntelijana. Toivoin pääseväni ryhmän kanssa dialogiin, joka 

tuottaisi kaikkien hyväksymän lopputuloksen.  

 

Henkilökohtainen oppimistavoitteeni oli tutustua syvemmin tunne- ja vuorovaikutustai-

toihin. En ollut mielestäni oppinut aiheesta riittävästi sosionomiopintojen aikana; olin 

vasta tullut ymmärtämään, miten vähän aiheesta tiedän. Harjoitteluissakin olin kokenut 

tarvetta ymmärtää paremmin tunteiden osuutta perheiden elämässä. Tavoitteeni oli 

myös, että saisin oppaasta itselleni työvälineen omaan työhöni. Toivoin saavani opin-

näytetyön kautta siis lisää kokemusta ja osaamista toimia sosionomina: asiakaslähtöi-

syyttä, substanssiosaamista, viestintätaitoja, ryhmänohjaustaitoja, vuorovaikutustaitoja 

ja reflektiotaitoja. 

 

 

2.3 Opinnäytetyön rajaukset 

 

YHTEISPELI – hankkeessa on tavoitteena vaikuttaa sekä sosiaalisiin taitoihin että tun-

ne-elämään. Opinnäytetyöhön valitsin tunnetaidot, sillä pelkästään niistä oli olemassa 

runsaasti materiaalia. Koska tunnetaidot vaikuttavat vuorovaikutukseen, otin aluksi mu-

kaan myös tämän yhteyden. Vuorovaikutustaidot jäivät kuitenkin työn edetessä taka-

alalle ja lopullinen opas keskittyy tunteisiin. Rinnakkaisista, vähän eri tavoin painottu-

neista termeistä sosiaaliset taidot, sosioemotionaaliset taidot, yhteistyötaidot, vuorovai-

kutustaidot ja tunnetaidot, valitsin siis viimeisen. Tunnetaidoilla tarkoitetaan tässä opin-

näytetyössä tunteiden tunnistamista ja nimeämistä, tunteiden merkityksen ymmärtämis-

tä, tunteiden ilmaisemista ja tunteiden säätelyä. Tunnekasvatuksella puolestaan tarkoite-

taan tässä työssä vanhempien toimintaa heidän ohjatessaan lasta tunnetaidoissa. 

 

Opinnäytetyön kohderyhmä on alakouluikäisten lasten vanhemmat, sillä YHTEISPELI 

– hanke on käynnissä alakouluissa. Kouluikäisten lasten vanhempien valitseminen oli 

minusta perusteltua myös siksi, että alle kouluikäisten lasten kanssa käydään säännölli-

sesti neuvolassa, ja vanhemmat saavat tarvittaessa neuvoja kasvatuspulmiinsa sieltä 

sekä päivähoidosta. Samalla, kun lapsen maailma laajenee koulun alkaessa, vähenevät 

vanhempien luontevat kontaktit kasvatuksen tukena oleviin ammattilaisiin. 
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Perinteisesti kodin ja koulun välinen yhteistyö kasvatuskysymyksissä on ollut niukkaa; 

vanhempien ei yleensä ole helppo keskustella lapsen tai perheen ongelmista opettajan 

kanssa. Nykyään kouluissa toimivat moniammatilliset oppilashuoltotyöryhmät, mutta 

nekin tuntuvat monista vanhemmista kovin etäisiltä. Eniten käyttäytymisellään oireile-

vat lapset ohjataan perheneuvolaan ja muihin tukimuotoihin, mutta iso osa vanhemmista 

taiteilee arjessaan parhaan kykynsä mukaan yksin. Heitä varten halusin opaskirjasen.  

 

 

2.4 Olemassa oleva materiaali ja aikaisemmat tutkimukset 

 

Tunnekasvatukseen liittyen on olemassa useita erilaisia ohjelmia ja menetelmiä. Alle 

kouluikäisille, lähinnä päivähoitohenkilöstön käyttöön, on suunnattu mm. valtakunnalli-

set Käsikynkkä (Pesonen), Theraplay (Suomen Theraplay – yhdistys ry) sekä Tunne-

muksu ja Mututoukka tunnetaito-ohjelmat (Peltonen & Kullberg-Piilola). Näiden käy-

töstä on tehty myös opinnäytetöitä Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa. Ylöjärvellä 

päiväkodeissa on käytössä Tunteelliset siilit – ohjelma, josta on tehty erikoistumisopin-

tojen kehittämistehtävä Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa (Kallio 2009). Ben Furma-

nin Muksuoppi – menetelmästä (Furman) on tehty materiaalia myös vanhemmille; tämä 

menetelmä keskittyy ongelmanratkaisuun haastavissa tilanteissa. Turvataitoja lapsille – 

oppimateriaali puolestaan käsittelee tunteita turvallisuuskasvatuksen näkökulmasta (La-

junen ym. 2007).  

 

Alun perin USA:ssa on kehitetty tunnetaitojen opetusohjelma Second Step, jonka Psy-

kologiainstituutti on Suomessa muokannut Askeleittain – opetusohjelmaksi. Ohjelman 

avulla päiväkodissa, esikoulussa ja koulussa 1.-5. luokilla voidaan opettaa lapsille em-

patiataitoja, itsehillintä- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä tunteiden säätelyä. Ohjelmassa 

keskitytään opettelemaan väkivaltaisten tilanteiden välttämistä käsittelemällä suuttu-

muksen ja kiukun tunteita. Ohjelmaa voivat ammattilaiset käyttää yhteistyössä vanhem-

pien kanssa; nimenäkin Second Step viittaa kodin ensisijaisuuteen tunnetaitojen ja sosi-

aalisten taitojen opetuksessa, päiväkodin ja koulun ollessa se "toinen askel". Internet-

sivuilta ei löytynyt tietoa siitä, miten vanhemmat voivat käyttää ohjelmaa kotona. (As-

keleittain.)   
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Friends-ohjelma on puolestaan kehitetty Australiassa. Se on Maailman terveysjärjestö 

WHO:n hyväksymä ja levinnyt eri puolille maailmaa; Suomessa kouluttajaorganisaatio-

na ja materiaalin tuottajana toimii Aseman Lapset ry. Friends tukee lasten ja nuorten 

mielen hyvinvointia ja ehkäisee ahdistusta ja masennusta. Ohjelma on suunniteltu käy-

tettäväksi ala- ja yläkouluissa sekä terveydenhuollon piirissä; vanhemmille järjestetään 

vanhempainiltoja, joissa käydään läpi ohjelman sisältöjä. Tavoitteena on, että koko per-

he yhdessä pohtii ohjelman sisältöjä, vaikka materiaali on tehty käytettäväksi koulussa. 

(Friends.) 

 

Suomen Lions-liitto ry on suunnitellut Lions-Quest - yhdessä kasvamisen ohjelman 

lasten ja nuorten terveen kasvun tukemiseksi ja riskikäyttäytymisen ennaltaehkäisemi-

seksi. Ohjelman keskeisenä teemana on ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä kasvaminen. 

Quest -ohjelmat sisältävät valmiiksi suunnitellut viikoittaiset oppituntiehdotukset 5 - 25-

vuotiaille esimerkiksi itsetunnosta, tunnetaidoista, vuorovaikutuksesta ja ristiriitojen 

ratkaisusta. Koulu saattaa lähettää koteihin keskustelukotitehtäviä, mutta vanhemmille 

ei ole erillistä materiaalia. (Suomen Lions-liitto ry.) 

 

Edellä esiteltyjen sosiaalisten taitojen opetusohjelmien lisäksi on olemassa materiaalia 

nimenomaan tunnekasvatukseen. Opetushallitus on tehnyt opetusalan ammattilaisille 

oppimateriaalin nimeltä Tunteesta tunteeseen. Materiaali on suunnattu kasvatukseen ja 

erityiskasvatukseen, kouluille ja muille ryhmämuotoisille toimijoille; siitä voivat myös 

vanhemmat saada tietoa tunteista ja tunnekasvatuksesta. Opinnäytetyötä aloittaessani 

Tunteesta tunteeseen oli Internetissä pdf -muotoisena oppaana, jonka tallensin omalle 

koneelleni. Sittemmin saatavissa oli enää Internet-sivusto; materiaali on julkaistu myös 

kirjana. (Kerola, Kujanpää & Kallio.) Samoin nimenomaan oppimateriaaliksi terveys-

tiedon tunneille yläkouluun ja lukioon on Kalliolan nuoret ry tehnyt materiaalin Tunne-

etsivä (Salminen 2008). Se sisältää tietoa, joka voi kiinnostaa myös murrosikää lähesty-

vän lapsen vanhempia. 

 

Mannerheimin lastensuojeluliitto on valmistanut materiaalia eri aiheista erityisesti van-

hemmille. Liiton kotisivuilta voi tulostaa tai tallentaa omalle koneelle monenlaisia op-

paita ja työkirjoja. Muiden muassa Vanhemman työkirjassa (Kankkonen & Suutarla) ja 

Epätäydellisten vanhempien lapset – opaskirjassa (Kinnunen, Kinturi & Pajamäki-

Alasara) on tunteisiin liittyviä osioita.  Myös Väestöliitto on julkaissut tunteisiin liitty-
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vää materiaalia vanhemmille, esimerkiksi Raisa Cacciatoren kirjoja aggressiokasvatuk-

sesta.  

 

Tunnekasvatuksesta löytämäni materiaali oli suunnattu enimmäkseen ammattilaisille: 

käytettäväksi ryhmässä ja oppitunnilla. Aiheesta tehdyt opinnäytetyöt puolestaan tutki-

vat ammattilaisten kokemuksia eri menetelmien käytöstä, tai tunteiden vaikutusta jo-

honkin rajattuun asiaan. Myös Lions Quest – ohjelmasta on tehty tutkimus Jyväskylän 

yliopistossa (Suomen Lions-liitto ry). Sen lisäksi, että vanhemmille suunnattua materi-

aalia oli kovin vähän, minua häiritsi monien materiaalien negatiivinen sävy. Tunnekas-

vatus nähtiin vihanhallintana, tai muiden haastavien tunteiden ilmaisun hillitsemisenä. 

Erityisesti minua hämmästytti Papunetin julkaisema Tunneideat – materiaali, jossa 

kommunikaatiovaikeuksista kärsivien avuksi oli tehty kuvia kirosanojen ilmaisemiseen 

ilman sanoja (Tunneideat). Valmiista oppaista ja ohjelmista sain toki ideoita omaan 

työhöni, mutta mielessäni oli erilainen opas.    

 

 

2.5 Tunneälyteoria 

 

Opinnäytetyön taustalla on tunneälyteoria. Tunneäly voidaan nähdä metataitona, joka 

ohjaa muiden taitojen, kykyjen ja persoonallisuuden kokonaisvaltaisempaa hyödyntä-

mistä. Tunneälyltään lahjakkaat onnistuvat usein muita paremmin hyödyntämään myös 

muita taitojaan.  

 

Teorioista tai tutkimussuuntauksista riippumatta tunneälyn osatekijät voidaan karkeasti 

ottaen jakaa kahteen luokkaan: oman itsensä (intrapersoona) ja toisten kanssa (interper-

soona) toimeen tulemiseen liittyviin tekijöihin. Oman itsensä kanssa tasapainossa oleva 

henkilö tuntee realistisesti oman tyylinsä ja vahvuutensa sekä heikkoutensa ja pystyy 

paremmin hahmottamaan, mistä erilaisissa ongelmatilanteissa todella on kysymys: 

omista tunteista ja ajatuksista vai ulkoisista tosiasioista. Toisten kanssa toimeen tulemi-

sessa on kyse siitä, pystyykö aidosti olemaan kiinnostunut toisista ihmisistä ja asettu-

maan myös heidän asemaansa. Kyse on myös siitä, miten hyvin kykenee sulautumaan 

joukkoon ja tulemaan toimeen tyyliltään toisenlaisten ihmisten kanssa menettämättä 

omaa itsenäisyyttään. Vain toisen pääalueen hallinta ei voi mitenkään johtaa pidemmäl-

lä tähtäimellä tyydyttävään tapaan toimia ja elää. (Saarinen 2002, 19–21.)  
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Isokorpi (2004) tarkentaa oman itsensä kanssa toimeen tulemisen jakamalla sen itsetie-

toisuuteen sekä itsensä ja omien tunteiden hallintaan. Toisten kanssa toimeen tulemises-

sa hän erottaa sosiaalisen tietoisuuden sekä sosiaalisten suhteiden hallinnan. Osa-alueet 

ovat dynaamisessa suhteessa toisiinsa. Ihminen ei voi hallita tunteitaan hyvin, ellei hän 

ole niistä tietoinen. Mikäli tunteiden hallinta ei ole kontrolloitua, sosiaaliset suhteet kär-

sivät. Itsetietoisuus mahdollistaa sekä empatian että itsehallinnan kehittymisen, ja kaksi 

jälkimmäistä puolestaan yhdessä mahdollistavat sosiaalisten suhteiden toimivuuden. 

Itsetietoisuus on näin ollen tunneälyn perusta. Empatian taidolla puolestaan on olennai-

nen merkitys sosiaalisen sujuvuuden, tunteiden resonanssin luomisessa. (Isokorpi 2004, 

21–22.) 

 

Saloveyn määritelmän mukaan tunneäly jakaantuu viiteen eri osa-alueeseen. Omien 

tunteiden tiedostaminen on tunneälyn kulmakiviä. Tunteiden hallitseminen eli tunteiden 

käsitteleminen niin, että ne sopivat kulloisiinkin olosuhteisiin, on mahdollista itsetunte-

muksen myötä. Kolmas osa-alue, motivaation löytäminen, tarkoittaa tunteiden valjasta-

mista tietyn päämäärän saavuttamiseksi. Neljäntenä on muiden tunteiden havaitseminen 

ja empatia. Empaattiset ihmiset havaitsevat pieniä sosiaalisia viestejä, jotka kertovat, 

mitä muut tarvitsevat tai haluavat. Tämä puolestaan helpottaa viidettä osa-aluetta, eli 

ihmissuhteiden hoitoa, joka tarkoittaa suurelta osin muiden ihmisten tunteiden hallintaa. 

Sosiaalinen kyvykkyys auttaa menestymään alueilla, joilla tarvitaan sujuvaa yhteistoi-

mintaa. (Goleman 2003, 65–66.) 

 

Goleman (2003) kutsuu itsetuntemukseksi jatkuvaa tietoisuutta omista tunnetiloista: 

ajattelija tarkkailee ja tutkii jatkuvasti omia kokemuksiaan, myös tunteitaan. Ihminen on 

selvillä sekä siitä, mitä tuntee, että siitä, mitä tuosta tunteesta ajattelee. Vaikka tunteiden 

tiedostaminen ja niiden muuttaminen ovat periaatteessa kaksi eri asiaa, ne kulkevat käy-

tännössä käsi kädessä: se, joka huomaa olevansa pahalla tuulella, haluaa päästä tuntees-

ta eroon. Havaitseminen on kuitenkin eri asia, kuin ponnistelu tunneimpulssin aiheutta-

man toiminnan hillitsemiseksi. (Goleman 2003, 69–71.) 

 

Itsensä hallitsemista, kykyä vastustaa tunnemyrskyjä, on pidetty hyveenä Platonin päi-

vistä lähtien. Tavoitteena on tasapaino, ei tunteiden tukahduttaminen: kaikilla tunteilla 

on oma arvonsa ja merkityksensä. Tavoitteena on soveliaiden, olosuhteisiin nähden so-

pivan voimakkaiden, tunteiden saavuttaminen. Ihmisen ei tyytyväisenä pysyäkseen tar-
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vitse välttää ikäviä tunteita; tärkeintä on, että myrskyisät tunteet eivät pääse riehumaan 

hillitsemättä ja syrjäyttämään kaikkia mieluisia ajatuksia. (Goleman 2003, 81–82.) 

 

Tunneälyn kannalta toivo tarkoittaa, että ihminen ei antaudu ylitsevuotavan ahdistuksen 

valtaan, luovuta liian helposti tai masennu vaikeiden haasteiden tai pettymysten edessä. 

Toiveikkaat ihmiset ovat hyviä motivoitumaan, he vakuuttavat vaikeissa kohdissa itsel-

leen, että asiat kyllä järjestyvät ja osaavat pilkkoa vaikeat tehtävät pieniin, helpommin 

käsiteltäviin osiin. (Goleman 2003, 117.) Tunneälyn näkökulmasta optimismi on asen-

ne, joka suojaa ihmistä apatialta, toivottomuudelta ja masennukselta vaikeuksien edessä. 

(Goleman 2003, 118.) 

 

Myös empatia rakentuu itsetuntemukselle: mitä paremmin ymmärrämme omat tun-

teemme, sitä taitavampia olemme lukemaan muiden mielialoja. Toisten tunteiden ha-

vainnoinnissa on tärkeintä osata lukea sanattomia viestintätapoja: äänenpainoja, eleitä, 

ilmeitä jne. Tunteet ilmaistaan 90 %:sti sanattomasti. (Goleman 2003, 127–129.) Mui-

den aaltopituudelle virittäytyminen vaatii mielentyyneyttä. Jotta lapselle voisi kehittyä 

interpersoonallinen kyky, on hänen ensin opittava itsehillinnän alkeet: hänen on osatta-

va vaimentaa omaa kiukkuaan ja pelkoaan, impulssejaan ja innostustaan. Sosiaaliset 

taidot mahdollistavat tehokkaan vuorovaikutuksen muiden ihmisten kanssa. (Goleman 

2003, 145–146.) 

 

Golemanin (2003) mukaan näyttäisi ilmeiseltä, että kaikilla tärkeimmillä tunneälyky-

vyillä on lapsuudessa oma, muutaman vuoden pituinen ratkaisevan tärkeä ajanjaksonsa. 

Tällöin lasta voi auttaa oppimaan tiettyjä myönteisiä tunnetapoja, ja opetuksen laimin-

lyöminen voi johtaa puutteisiin, joita on vaikea korvata myöhemmällä iällä. Aivot 

muuttuvat koko eliniän, mutta eivät yhtä nopeasti ja helposti kuin lapsuudessa. Kaikki 

oppiminen vaatii aivoissa muutoksia, tiettyjen synapsiyhteyksien vahvistumista. Tuntei-

den kouliintumisessa lapsen ja vanhempien suhde on ensiarvoisen tärkeä. (Goleman 

2003, 274.)  

 

Opinnäytetyö, tunnekasvatusopas, on suunnattu alakouluikäisten vanhemmille. Vaikka 

Golemanin teoksessa ei ole määritelty, minkä ikäiset lapset oppivat parhaiten tunnetapo-

ja, on todennäköistä, että myös alakouluikäiset hyötyvät opetuksesta. Tunnekasvatusop-

paassa tunneäly on selitetty käsitteenä. Oppaassa on käsitelty jossakin muodossa kaikki 

tunneälyn osa-alueet, mutta painopiste on selkeästi intrapersoonallisissa kyvyissä; tun-
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teiden tunnistamiseen ja säätelyyn on paneuduttu laajasti. Tässä raportissa olen tietoi-

sesti esitellyt tunneälyteorian hieman suppeammin, sillä oppaassa tunneäly on läsnä 

monipuolisesti. Oppaassa ajatuksena on, että vanhemman on ensin opittava tunnista-

maan omat tunteensa ja saatava kokemusta omien tunteidensa säätelystä, ennen kuin voi 

ohjata lasta tunnetyöskentelyssä. Lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus tunne-

kasvatuksessa on puolestaan kummallekin harjoitusta interpersoonallisissa taidoissa.  

 

 

2.6 Toiminnallinen opinnäytetyö 

 

Puhuttaessa toiminnallisesta opinnäytetyöstä, on kyse jonkin produktin valmistamisesta. 

Tällöin lopullisena tuotoksena on aina konkreettinen tuote, kuten kirja, ohjeistus, tieto-

paketti, portfolio, messu- tai esittelyosasto tai tapahtuma. (Vilkka & Airaksinen 2003, 

51.) Tuotoksen lisäksi toiminnalliseen opinnäytetyöhön kuuluu raportti, josta selviää, 

miten tuotos on syntynyt, millainen työprosessi on ollut ja millaisiin johtopäätöksiin on 

päädytty (Vilkka & Airaksinen 2003, 65). Olennaista on kokonaisuus ja osien, produk-

tin ja raportin, keskinäinen yhteensopivuus (Vilkka & Airaksinen 2003, 83). 

 

Laadullinen tutkimusasenne sopii toiminnallisiin opinnäytetöihin, joissa tavoitteena on 

toteuttaa kohderyhmän näkemyksiin nojautuva idea. Aineisto kerätään joko yksilö- tai 

ryhmähaastattelun avulla, riippuen siitä millaista tietoa selvityksellä halutaan oman ide-

an sisällöksi tai tueksi. Teemahaastattelu toimii hyvin toiminnallisiin opinnäytetöihin 

silloin, kun tavoitteena on kerätä tietoa tietystä teemasta tai tehdä konsultaatiota asian-

tuntijoille. Haastattelut voi toteuttaa haastatteluna kasvotusten paikalla tai puhelinhaas-

tatteluna. Toiminnallisissa opinnäytetöissä riittää usein suuntaa antava tieto. (Vilkka & 

Airaksinen 2003, 63.) 

 

Ammattikorkeakouluopintojen idea on, että opiskelija osoittaa kykenevänsä yhdistä-

mään ammatillisen teoreettisen tiedon ammatilliseen käytäntöön, kykenee pohtimaan 

alan teorioiden ja niistä nousevien käsiteiden avulla kriittisesti käytännön ratkaisuja ja 

kehittämään niiden avulla oman alan ammattikulttuuria. Toiminnallisessa opinnäyte-

työssä tulee käyttää alan teorioista nousevaa tarkastelutapaa valintoihin ja valintojen 

perusteluun. Aina ei ole välttämätöntä, eikä edes ajallisesti mahdollista toteuttaa opin-



16 

 

 

näytetyötä koko teorian näkökulmasta, vaan teoria kannattaa rajata joidenkin keskeisten 

käsitteiden käyttöön. (Vilkka & Airaksinen 2003, 41–43.)  

 

Kun opinnäytetyön toiminnallinen osuus sisältää tekstiä, on ilmaisu mukautettava teks-

tin sisältöä, tavoitetta, vastaanottajaa, viestintätilannetta ja tekstilajia palvelevaksi 

(Vilkka & Airaksinen 2003, 51). Raportoinnin on sen sijaan täytettävä tutkimusviestin-

nän vaatimukset, vaikka se osin eroaakin empiiristen toiminnantutkimusten raportoin-

nista. Raportti on parhaimmillaan yhtenäinen ja johdonmukainen kirjallinen esitys: se 

auttaa tutkimuksesta kiinnostuneen lukijan perehtymään työprosessiin, tulkitseman ja 

ymmärtämään sen. Opinnäytetyöraportin juoni etenee sen mukaan, millainen työproses-

si on ollut. Siitä selviää, miten työn aihe on löytynyt, millaisia ovat opinnäytetyössä 

ratkotut kysymykset ja millaisin keinoin niihin on etsitty vastausta. Se selvittää myös, 

mitä valintoja ja ratkaisuja on eri vaiheissa tehty produktin aikaan saamiseksi. (Vilkka 

& Airaksinen 2003, 65–66, 82.) 

 

Ohjeistusten, oppaiden, käsikirjojen sekä tietopakettien kohdalla lähdekritiikki on eri-

tyisessä asemassa. On pohdittava, mistä tiedot oppaaseen on hankittu ja myös kuvatta-

va, miten käytettyjen tietojen oikeellisuus ja luotettavuus on varmistettu. (Vilkka & Ai-

raksinen 2003, 53.) Raportista ilmenee myös se, miten opinnäytetyön tekijä arvioi tuo-

tosta, omaa prosessiaan, ja oppimistaan. Lukija voi raportin perusteella päätellä, miten 

opinnäytetyön tekijä on työssään onnistunut. Opinnäytetyö on sekä ammatillisen että 

persoonallisen kasvun väline ja kertoo lukijalle tekijän ammatillisesta osaamisesta. 

(Vilkka & Airaksinen 2003, 65.) 
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3 OPPAAN VALMISTUSPROSESSI 
 

 

Oppaan valmistaminen oli monitahoinen prosessi. Sitä tehtäessä tunnistin limittäin kol-

me rinnakkaista kehityskulkua: oppaan konkreettinen kirjoittaminen eri versioiden kaut-

ta valmiiksi tuotteeksi, yhteistyö vanhempien kanssa eri muodoissaan sekä oma sisäinen 

prosessini, omien tietojeni ja taitojeni syveneminen. Lisäksi jokainen oppaan tekemises-

sä mukana ollut vanhempi kävi läpi omaa prosessiaan. Prosessit kietoutuivat toisiinsa 

niin kiinteästi, että niiden kuvaaminen erikseen tuntui keinotekoiselta. Niinpä olenkin 

tässä raportissa jakanut oppaan tekemisen kronologisiin vaiheisiin, ja kuvaan kunkin 

vaiheen kohdalla jokaisen prosessin etenemistä. Kuviossa 1 on kuvattuna prosessien 

sijoittuminen aikajanalle.  

 

 

KUVIO 1. Oppaan valmistamiseen liittyneet prosessit 
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3.1 Suunnitteluvaihe ja vanhempainryhmän muodostaminen 

 

Saatuani idean oppaan tekemisestä, mietin hyvän oppaan kriteerejä sekä omista lähtö-

kohdistani että muiden vanhempien kannalta. Ajattelin, että opas olisi ensisijaisesti itse-

opiskeluun, mutta oppaan aiheita voitaisiin käyttää myös keskustelujen alustuksena 

vanhempainryhmän kokoontumisissa. Tietoaineksen lisäksi mielessäni oli harjoituksia 

sekä vanhemmille että lapsille. Harjoitusten tavoitteena olisi saada aikaan keskustelua 

lasten ja vanhempien välillä, herätellä vanhemmat huomaamaan tunteiden osuus arjen 

tilanteissa. Oppaan tavoitteena olisi myös kannustaa vanhempia tarvittaessa muutta-

maan toimintatapojaan ja sitä kautta parantamaan tunneosaamistaan ja vuorovaikutusta; 

koskaan ei ole myöhäistä parantaa taitojaan tai oppia uutta.  

 

Alkuvaiheessa pohdin eniten, mitä aihepiirejä oppaan tulisi sisältää. Koska koin omat 

tietoni tunteista ja vuorovaikutuksesta puutteellisiksi ja hajanaisiksi, halusin löytää kir-

jallisuudesta ”oikeat” tiedot. Tutustuin aiheeseen jo kuukausia ennen aktiivisen työsken-

telyn vaihetta ja tallensin lähdetekstejä tietämättä vielä, mitä niistä tulisin käyttämään 

oppaassa. Täydensin koko ajan myös listaa erilaisista tunteista, jonka olin aloittanut jo 

aikoinaan lukiessani tenttiin Golemanin Tunneäly-kirjaa. Minulle kävi selväksi, että 

olisi turha lähteä tekemään mitään sellaista, minkä joku toinen oli tehnyt jo aikaisem-

min, ja ehkä paremmin kuin mitä minä osaisin. Toisaalta useisiin kirjoihin tutustuttuani 

huomasin kirjoittajien painottavan eri asioita, katsovan hieman eri näkökulmista. En 

löytänyt yhtään sellaista kirjaa tai muuta lähdettä, jossa olisi ollut kaikki se, mitä minä 

olin ajatellut oppaassa tarvittavan: ydinasiat. Mitä ne ydinasiat tarkalleen olisivat, ei 

ollut minulle täysin selvää.  

 

Internetistä löytämistäni materiaaleista pidin eniten Mannerheimin lastensuojeluliiton 

Vanhemman työkirjasta (Kankkonen & Suutarla), Opetushallituksen Tunteesta tuntee-

seen – materiaalista (Kerola, Kujanpää & Kallio) sekä Kalliolan nuoret ry:n Tunne-

etsivästä (Salminen). Niissä oli asiaa tiiviissä muodossa, sitä kaipaamaani ”ydintä”. Kir-

joista eniten oppaani ideaa oli Tunneälyn ja itsetuntemuksen työkirjassa (Saarinen 

2002). Oppaan tulisi siis olla näitä olemassa olevia teoksia täydentävä, mutta riittävän 

erilainen. Uskoin pystyväni siihen, sillä esimerkiksi ideani oppaan harjoituksiksi olivat 

sellaisia, joiden kaltaisia en löytänyt muualta. 
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Ohjaavien opettajien kanssa helmikuussa käydyn keskustelun myötä varmistui ajatus 

tehdä opas yhteistyössä vanhemmista koostuvan ryhmän kanssa; näin oppaan tulevat 

käyttäjät voisivat vaikuttaa oppaaseen jo sen laatimisvaiheessa. Ryhmän muodostami-

sen en uskonut tuottavan vaikeuksia: löytäisin helposti 5-6 vanhempaa, jotka lähtisivät 

työskentelemään kanssani, sillä tunnen suuren joukon Vahannan koulun vanhempia. 

Laadin opinnäytetyöstä ja vanhempainryhmän muodostamisesta tiedotteen (liite 1), jon-

ka toimitin koululle jaettavaksi kaikille n. 170 oppilaalle.  

 

Olin ajatellut tehdä oppaaseen ”tunnetaitotestin” tietynlaiseksi ”lähtötasotestiksi”. Idean 

olin saanut Yhdessä elämään Oy:n Vanhemman käytöspassista (Eskelinen). Käytöspas-

sissa on lauseita, väittämiä, joita arvioidaan kolmiportaisella asteikolla sen mukaan, 

miten hyvin vanhempi osaa väitteen sisältämän asian. Vanhempi voi arvioida itsensä, 

mutta lähinnä tarkoitus on, osin leikkimielisesti, että lapsi arvioi vanhempansa. Otin 

saman ajatuksen omaan testiini ja muokkasin sitä varten käytöspassin väittämiä koske-

maan tunnetaitoja. Pyrin muokkaamaan väittämien sävyn myönteiseksi, vaikka osa väit-

tämistä käsitteleekin tarkoituksella melko vaikeita tunteita. Pelkäsin kaikesta huolimatta 

testin sävyn olevan vanhempia syyllistävä, joten halusin kysyä testistä mielipiteitä niiltä 

vanhemmilta, jotka tulisivat suunnittelemaani vanhempainryhmän ensimmäiseen ta-

paamiseen. 

 

Tiedotteen jakaminen koululla viivästyi alkuperäisestä aikataulustani ja vanhemmat 

saivat sen vain vajaa viikko ennen ensimmäistä tapaamiskertaa. Kun ensimmäiseen ta-

paamiseen ei tullut yhtään vanhempaa, päätin ryhmän kokoamiseksi lähettää asiaa kos-

kevan viestin koulun vanhempaintoimikunnan sähköpostilistalaisille. Toimin itse toimi-

kunnassa ja tunsin lähes kaikki listalla olevat vanhemmat. Viestin liitteiksi laitoin oppi-

laiden mukana jaetun tiedotteen sekä laatimani testin, josta olin muokannut tunnetaito-

jen arviointilomakkeen otsikolla ”Tunnetaidot ja vuorovaikutus”.  

 

Saamistani vastausviesteistä ilmeni, etteivät kaikki vanhemmat olleet saaneet ensim-

mäistä tiedotettani. Epäselväksi jäi, oliko joku opettajista unohtanut jakaa sen, vai oliko 

kyse muusta tietokatkoksesta. Parissa päivässä sain kuitenkin ryhmään viisi äitiä, ja 

sovin heidän kanssaan ensimmäisen tapaamisen koululla. Pyysin ryhmäläisiä mietti-

mään tapaamiseen omat toiveensa oppaan suhteen, sekä muistelemaan, millainen ensi-

vaikutelma tuli lähettämästäni arviointilomakkeesta. Kerroin etukäteen myös muun mu-

assa nauhoittavani keskustelumme. 
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3.2 Oppaan ensimmäinen versio 

 

Ryhmän ensimmäisen tapaamisen teemaksi muodostui yleisesti aiheeseen tutustuminen. 

Jatkossa tässä raportissa kursiivilla kirjoitetut tekstit ovat suoria lainauksia vanhempien 

puheesta tai kirjoituksesta. Olin tehnyt tapaamista varten oman ehdotukseni oppaan 

rungoksi. Tutkimusteknisesti sitä voidaan pitää haastattelurunkona, vaikka tapaaminen 

oli muodoltaan enemmän keskustelu kuin haastattelu. Olin koonnut runkoon asioita, 

jotka kirjoja lukiessani olivat alkaneet toistua ja tuntua ydinasioilta. Vapaamuotoinen 

keskustelu tapaamisessa käsitteli yllättävän samoja asioita, jopa samassa järjestyksessä, 

kuin mitä olin niitä runkoon hahmotellut. Joitakin asioita tarkensin kysymällä ryhmäläi-

siltä. Oman listani ”ulkopuolelta” vanhemmat halusivat oppaaseen konkreettisia ohjeita 

käytännön tilanteisiin lasten kanssa. Ryhmäläisiltä tuli myös ehdotus oppaan laittami-

sesta koulun nettisivulle, mitä olin itsekin miettinyt.  

 

Etukäteen lähettämäni arviointilomake oli saanut monet miettimään omia tunnetaitojaan 

ja toimintatapojaan. ”Ei mitään itsestäänselvyyksiä”, totesi yksi ryhmäläisistä, toiselle 

lomake oli ”kolahtanut”. Joku oli kokenut lomakkeen hankalaksi siinä mielessä, että 

vastausvaihtoehdon valinta riippui siitä, millaista tilannetta kulloinkin mietti vastates-

saan. Kukaan vanhemmista ei ollut kokenut lomaketta syyllistäväksi, vaikka oli huo-

mannut lauseiden olevan siinä muodossa, että ne sisälsivät toivotun tavoitteen. Ryhmä-

läiset olivat yhtä mieltä siitä, että arviointilomake pitäisi saada osaksi opasta; myös lis-

taa erilaisista tunteista pidettiin hyvänä. Samoin oppaaseen ehdottamani Vanhemmuu-

den roolikartta sai vanhempien hyväksynnän. 

 

Oppaan ensimmäisen version kokoamiseksi tutustuin vielä muutamiin lähdeteoksiin. 

Varsinaisen kirjoitustyön aloitin siirtämällä tallentamiani suoria lainauksia lähdemateri-

aalista aikaisemmin laatimani rungon, sisällysluettelon, sisälle. Tallensin tekstin raaka-

versiona lähdetietoineen, vaikka lopullisessa tekstissä ei lähdeviitteitä tulisi olemaan. 

Ne tekisivät mielestäni oppaasta liian ”tieteellisen” näköisen, ehkä vaikealukuisenkin, 

enkä uskonut lukijoiden kaipaavan tietoa siitä, mistä lauseet ovat tarkalleen peräisin. 

Tämän raportin lopussa on erikseen näiden oppaassa käyttämieni teosten lähdeluettelo. 

 

Tämän jälkeen muokkasin tekstiä yrittäen saada siitä napakkaa ja tyylillisesti yhtenäistä. 

Lisäsin etukäteen miettimiäni harjoituksia kappaleiden päätteeksi aina aihepiiriltään 

sopiviin kohtiin. Oppaan loppuun kokosin joitakin ohjeita käytännön kasvatustilantei-
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siin. Jätin ohjeet tässä ensimmäisessä versiossa tietoisesti keskeneräisiksi, sillä en ollut 

varma, millaisiin tilanteisiin vanhemmat halusivat neuvoja. Jotenkin konkreettiset oh-

jeet eivät minun mielestäni sopineet oppaan ideaan. Ajattelin, ettei konkreettisia neuvoja 

tarvittaisi lainkaan, jos vanhemmat oppaan perusteella oppisivat itse ratkaisemaan tilan-

teita.  

 

Saatuani ensimmäisen version valmiiksi, olin tyytyväinen sen sisältöön. Tiesin, ettei 

kieli ollut vielä tyylillisesti yhtenäistä, tekstissä oli myös liikaa toistoa. Asiat etenivät 

mielestäni melko loogisesti, mutta oppaan ulkonäkö ei ollut missään nimessä lopullinen: 

teksti oli asetteluiltaan erittäin tiivistä. Olin muokannut tekstiä niin intensiivisesti, että 

halusin välillä muiden tutustuvan siihen. Lähetin Tunnekasvatus ja vuorovaikutus - ni-

misen oppaan ryhmäläisille luettavaksi. Minun kävi hieman sääliksi heitä: pelkäsin op-

paan lukemisen olevan raskasta tekstin keskeneräisyyden vuoksi. Pyysin heitä lukemaan 

tekstiä kriittisellä silmällä, ja lähettämään minulle korjatun version ennen seuraavaa 

sovittua tapaamista.  

 

 

3.3 Oppaan toinen versio 

 

Toisessa tapaamisessa kävimme läpi korjausehdotuksia. Yleisesti ryhmäläiset ehdottivat 

tekstin tiivistämistä, sekä joidenkin asioiden nostamista selvemmin esille; osa tekstistä 

voitaisiin esittää myös luetteloina. Vaikka ryhmäläiset olivat monesta asiasta keskenään 

samaa mieltä, tuli myös ristiriitaisia kommentteja. Luku, jossa kerrotaan vaikeista tun-

teista, jakoi mielipiteet. Pari ryhmäläistä piti sitä erityisen hyvänä, yksi kertoi ahdistu-

vansa siinä toistetuista väkivaltaan ja aggressiivisuuteen liittyvistä asioista. Joissakin 

kohdissa omat mielipiteeni menivät ristiin ryhmäläisten kanssa. Esimerkiksi kiintymys-

suhdemallit halusin oppaaseen, mutta ryhmäläiset pitivät niitä turhana tietona tavallisel-

le vanhemmalle. 

 

Ryhmäläiset olivat materiaaliin tutustuessaan alkaneet työstää tunnekasvatusta omassa 

elämässään. Yksi totesi saaneensa ”ahaa-elämyksiä kertalukemisella” ja huomanneensa 

”ettei tarvitsekaan korottaa ääntään”. Tunnetaitojen arviointilomake herätti yhä keskus-

telua, sitä pidettiin ”mielenkiintoisena, hyvänä juttuna”. Äiti, joka oli pitänyt arviointi-

lomaketta ”havahduttavana”, sanoi, ettei ollut uskaltanut pyytää lastaan täyttämään lo-
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maketta. Toinen totesi, että ”täytyisi pitää ’tsemppikuukausi’ ennen kuin voi täytätyttää 

sen muilla”. Yksi oli jäänyt miettimään oppaassa kerrottuja tunne-elämän ”sudenkuop-

pia” ja sanoi tunnistavansa tilanteita, jolloin hänellä on ”mennyt hermo aika totaalises-

ti”. Ryhmäläiset olivat jääneet miettimään myös tunteiden aikaan saamia psykosomaat-

tisia oireita. 

 

Tekstiin ehdotettiin lisättäväksi kannustusta vanhemmille: ”Ei hätää, vaikka kaikki ei 

sujukaan vielä hienosti”. Harjoituksia pidettiin hyvinä sellaisenaan, niitä ei ollut liikaa. 

Oppaan loppuun hahmottelemani käytännön ohjeet voitaisiin myös ryhmäläisten mie-

lestä poistaa, sillä ”kun luki oppaan kerran ja tunnisti asioita, niin sekin jo auttoi”. 

Ryhmältä tuli lisäksi ehdotus tehdä oppaan rinnalle lyhennetty versio siitä. Lyhennelmä 

voitaisiin taittaa ja niitata vihkoseksi ja jakaa vanhempaintoimikunnan toimesta kaikille 

oppilaille, ainakin tuleville ekaluokkalaisille. Pitkä versio olisi saatavilla Internetissä 

niille, joita aihe kiinnostaa enemmän. 

 

Ryhmäläiset antoivat minulle täydet valtuudet oppaan työstämiseksi. Monesti korjaus-

ehdotuksiakin käsiteltäessä he totesivat minulle: ”itse päätät muutoksista”. Sähköpostil-

la lähettämistään muutosehdotuksista eräs äiti totesi: ”Älä loukkaannu (kirjallisesti ja 

tiiviisti esitettynä ne saattavat tuntua voimakkaammilta kuin tarkoitan). Lue niitä omilla 

silmillä ja ota huomioon mitä otat.”. Vaikka ryhmäläiset antoivat minulle vapaat kädet 

työstää opasta, mietin jossakin vaiheessa, teenkö opasta liian itsenäisesti; pitäisikö mi-

nun esimerkiksi tehdä erilaisia vaihtoehtoja, joista ryhmäläiset voisivat valita. Päädyin 

kuitenkin tekemään aina yhden ehdotelman, jota sitten palautteen perusteella korjataan.  

 

Oppaan toista versiota muokatessani tiivistin asioita, muutin suorasanaista tekstiä luette-

loiksi tai taulukoksi. Jätin oppaaseen tietoa kiintymyssuhdemalleista, mutta sekoitin sen 

muuhun tekstiin niin, ettei niitä sieltä enää juuri erottanut. Tutustuttuani Internetissä 

Askeleittain – opetusohjelmaan sekä Papunetin Tunneideat – materiaaliin, tulin entistä 

vakuuttuneemmaksi siitä, että oppaassa pitää korostua positiivinen perussävy. Halusin 

oppaaseen keveän yleisvaikutelman, vaikka siinä käsitellään tietoisesti myös rankempia 

aiheita. Tekstin muokkaamiseen meni paljon enemmän aikaa, kuin olin kuvitellut. 

 

Tässä vaiheessa kiinnitin huomiota myös visuaalisiin seikkoihin, kuten fonttiin; toiseen 

versioon tein myös kannen ja muutin oppaan nimen. Ensimmäisen version nimenä oli 

ollut Tunnekasvatus ja vuorovaikutus, mutta koska painopiste oli siirtynyt selkeästi tun-
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teisiin ja tunnekasvatukseen, jätin ”vuorovaikutuksen” pois. Nimi Löytöretki tunteisiin 

muodostui, kun mietin, miten minulle tämä prosessi on ollut tietynlainen löytöretki. 

Toivoin sen olevan sitä myös ryhmäläisille ja myöhemmin muillekin oppaan lukijoille. 

Olin jo ensimmäisessä tiedotteessa kutsunut vanhempia tutkimusretkelle tunteiden maa-

ilmaan. Sanana ”löytöretki” kuvasi kuitenkin mielestäni ”tutkimusretkeä” paremmin 

oppaassa tavoitteena olevaa positiivista ajattelua. Idea oli sama kuin nuorimman poikani 

pienenä minulle esittämässään pyynnössä tulla löytämään jokin hänen kadonnut tava-

ransa - ei etsimään, vaan löytämään. Oppaan alaotsikko ”Tunnekasvatuksen opas ala-

koululaisen vanhemmalle” puolestaan tarvittiin tarkentamaan, mistä oppaassa oli kyse. 

 

Saatuani toisen version mieleisekseni, lähetin uudistuneen oppaan ryhmäläisille luetta-

vaksi. Oppaasta puuttui tässä vaiheessa vielä kuvitus eli ryhmäläisten ehdottamat koulu-

laisten piirustukset. Tavoitteeni oli alun perin ollut saada vanhempainryhmältä maalli-

kon näkökulma oppaan tekemiseen. Minusta oli kuitenkin alkanut tuntua siltä, että ryh-

mäläisistä oli tullut aiheen asiantuntijoita siinä määrin, että saadakseni maallikon näkö-

kulman, tarvitsisinkin ryhmän ulkopuolisten vanhempien kommentteja oppaasta. Saa-

dakseni mielipiteitä myös vanhemmilta, joille opas olisi uusi kokemus, pyysin jälleen 

lukijoita vanhempaintoimikunnan sähköpostilistan kautta. Lähetin oppaan toisen versi-

on myös koulun rehtorille, YHTEISPELIn yhdysopettajalle, ohjaaville opettajilleni sekä 

YHTEISPELIn projektipäällikölle. 

 

 

3.4 Oppaan kolmas versio 

 

Kaikki, joilta olin odotin kommentteja oppaasta, vastasivat tavalla tai toisella. Osa van-

hemmista oli pyytänyt myös puolisoaan lukemaan oppaan, joten viesteissä oli näidenkin 

kommentteja. Suurin osa vastauksista oli äideiltä, mutta joukkoon mahtui myös isien 

mielipiteitä. Vanhempainryhmän jäsenet olivat kaikki erittäin ilahtuneita oppaan muo-

donmuutoksesta. 

 

”Opashan oli nyt ihan erilainen. Todella hyvä!!!! Nyt tekstissä ei ollut mi-

tään sellaista, mikä olisi herättänyt sellaisia kommentteja ja tuntemuksia 

kuin viimeksi. Muutenkin teksti oli koko oppaan ajan samanlaista, hyvää 

ja selkeää sekä helppolukuista. Asettelut ja laatikot olivat hyviä, tykkäsin 

kovasti paitsi jo viimeksi sanomistani tehtävälaatikoista, myös ratkaisusta-

si tehdä vihreitä kohtia. Se auttoi lukemista. Tehtävät olivat myös hyviä.” 
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”Teksti toimii nyt mukavasti, toki sitä on vieläkin paljon, mutta hyvin olet 

jäsennellyt.” 

 

Ryhmäläisiltä tuli joitakin tarkennus- tai parannusehdotuksia. He uskoivat myös oppaa-

seen tulevien kuvien entisestään keventävän opasta. 

 

”Kansilehti on hieno, mutta huomaan miettiväni edelleen, miksi siinä on 

isä eikä ns perhe tai esim lasten kuvia? Jollakin tapaa kuva saattaa suun-

nata ajattelua kohderyhmästä.... mitä mieltä itse olet? Äitinä ehkä haluaisi 

olla myös kuvassa - mikähän tunne siinä on taustalla? ;)” 

 

”Alkusivuilla kaipasin ehkä vähän vielä positiivisempaa ja tsemppaava 

tekstiä ja ehkä ajatusta vielä enemmän siitä että nämä ovat täysin nor-

maaleja haasteita ja yleisiä monille vanhemmille. Mutta että kehittyä voi 

aina.” 

 

Ryhmän ulkopuolisten vanhempien kommentit olivat pääosin kiitteleviä. Oppaan sisäl-

töä pidettiin hienona ja kieltä hyvänä. Opas oli herättänyt ajatuksia. Olen poistanut 

kommenteissa olleet nimet tunnistamisen estämiseksi.  

 

”Sisältö oli mielestäni hieno, en osaa sitä sen enempää kommentoida. Ja 

oli kiva kerrankin lukea huoliteltua, virheetöntä tekstiä, sellaista ei meillä 

IT-alalla juuri näe. (Puoliso) luki teoksesi eilen ajatuksella. Jäi oikein 

miettimään asioita, mikä on mielestäni merkki siitä, että sisältö on kiintoi-

sa ja hyvin kirjoitettu. Ja ajatusten herättäminen on tietysti tämmöisen op-

paan tarkoituskin.” 

 

”...ja onnea hienon oppaan tekemisestä. Kylläpä pisti taas miettimään 

omia ja perheenjäsenten tunteita, tekemisiä ja ennen kaikkea sanomisia tai 

tapaa miten asiat voi ilmaista. Tästä saa töihinkin taas hyvää matskua.” 

 

”Minusta opas on selkeä, kattava ja mielenkiintoinen. Fonttikoko oli hyvä 

ja sivujen asettelu on selkeä. Erilaiset tehtävävinkit olivat erityisesti mu-

kavia ja toivat lisämielenkiintoa luettuun tekstiin. Harjoituksia tulen teke-

mään poikien kanssa kotona ja ehkä lasten kanssa töissäkin. Sinisiin link-

keihin oli helppo päästä ja lopussa oleva tunnelista oli uskomaton! On eh-

kä vähän pelottavaakin, että niitä tunteita löytyy niin paljon.” 

 

”Hienon oppaan olet tehnyt. Asiat eivät jääneet ainoastaan pintapuolisiksi 

raapaisuiksi, vaan mentiin pintaa syvemmälle, ei kuitenkaan liian syvälle. 

Asiat ja teoria oli hyvällä tavalla nivelletty oikeaan elämään. Oppaasta 

sai hyvää pohjatietoa tunteille. Ylipäätänsä tunteiden luokittelu ja pelkäs-

tään eri tunteiden lukeminen tuntui todella hyvältä ja opettavaiselta. Op-

paan tehtävät yhdessä "teorian" kanssa antavat hyvät valmiudet tunnetai-

tojen työstämiseen omatoimisesti jatkossa. Kiitos tästä lukutuokiosta! Ko-
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kemus oli oikein miellyttävä ja hyvässä mielessä paljon ajatuksia herättä-

vä.” 

 

”Sain oppaan luettua, ja pidän sitä asiasisällön puolesta hyvänä. Sopii 

siis hyvin isillekkin. Minulla ei ole paljoakaan asiasisällön suhteen kom-

mentoitavaa, lukeminen sujui, ja suurin osa asioista tuntui ’järkevältä’.” 

 

”Opasta oli helppo lukea. Tehtävät välissä kevensivät sopivasti! Testin 

tehtyäni, rupesin minäkin miettimään omaa käyttäytymistäni, joten kyllä 

tämä opas pistää miettimään omaa ja lasten tunne-elämää. Kaiken kaikki-

aan opas oli hyvä ja kuvat, joita meinaat lisätä sinne, keventää sitä enti-

sestään. Hienosti olet saanut tärkeän asian kansien väliin. Tällä elämän-

menolla jokaisella vanhemmalla tulisi olla aikaa lukea tämä!” 

 

Monet olivat lukeneet oppaan yhdellä kertaa, jotta olivat saaneet lähetettyä kommenttin-

sa minulle. Osa lukijoista oli pitänyt oppaasta sellaisenaan, osa piti sitä hyvin tiiviinä, 

asiapitoisena, jopa rankkana. Etenkin nopeasti luettuna oli opas ollut joillekin hieman 

vaikeaselkoinen. Joku jäi kaipaamaan lisätietoa jostakin aiheesta; sain myös konkreetti-

sia parannusehdotuksia. 

 

”Toisaalta (puoliso) sanoi kyllä, että tällaista asiaa on aika vaikea lukea; 

olisi helpompi jos voisi kuunnella kun joku kertoo/luennoi asiasta.” 

 

”Joissain teoria kohdissa olisin kaivannut lähdemerkintää -

lähdemerkinnän kautta voisi esim. etsiä lisätietoa jos haluaa? Lopussa on 

kyllä lähdeluettelo, mutta sen kautta on aika työlästä lähteä selvittämään 

mistä mikäkin teksti on peräisin. En tiedä olisiko hankala liittää lähde-

merkinnät vaikka harmaisiin osioihin?” 

 

”Opas herättää paljon tunteita, koska siinä on paljon tiukkaa asiaa. Lu-

kiessani tuli mieleen se, että oppaaseen olisi kiva lisä saada vanhempien 

kokemuksia vaikka suorina lainauksina. Vanhempien ’puheen’ kautta voi-

sivat lukijat saada vertaistukea - esim. kokemuksia tai lauseita siitä mitä 

tunteita oppaan läpikäyminen on herättänyt tai mitä ajatuksia tehtävät 

ovat tuoneet tullessaan. Vanhempien ’puhe’ voisi tuoda tullessaan myös 

’armoa’ - ajatusta siitä, että minäkin voin kasvaa ja kehittyä vanhempana. 

Vanhempien puhelauseita ja kommentteja voisi olla suorina lainauksina 

teoriaosuuksien välissä??” 

 

”Klikkasin välillä auki sinisiä sanoja, mikä oli hyvä, mutta en päässyt-

kään/osannutkaan takaisin sivulle, josta sanaa klikkasin. Eli piti muistaa 

katsoa, millä sivulla oli ennen kuin klikkasi sanaa.” 

 

”Saattoi johtua väsymyksestäkin, että joitakin tekstin kohtia piti lukea uu-

siksi, jotta asia olisi ’mennyt perille’. Mutta teksti on myös niin painavaa, 

että sen sisäistäminen vaatii useamman lukukerran (tai ainakin näin oli 

asian laita minulla). Ja toisaalla asia sisäistyi helposti.” 
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Vanhemmilta saamani palaute osoitti, että vastaajat olivat paneutuneet tekstiin ja oppaa-

seen. Teksti oli auennut eri tekstinkäsittelyohjelmissa vähän erinäköisenä ja jotkut 

kommentoivat sellaisia muotoiluseikkoja, jotka tulisivat vielä muuttumaan esimerkiksi 

kuvien lisäämisen myötä; yksi vastaaja oli listannut kirjoitusvirheet ja jopa ylimääräiset 

tyhjät rivit. Lopullinen opas tultaisiin tallentamaan pdf – muodossa yhtenäisen ulkoasun 

takaamiseksi.  

 

Palautteiden perusteella minusta alkoi tuntua siltä, että oppaan teksti vaati lukijalta pa-

neutumista enemmän kuin kiireiset lukijat olivat osanneet odottaa. Lisäsinkin oppaan 

alkuun lauseen, jossa suosittelin tutustumaan oppaaseen ajan kanssa, miettimään asioita 

rauhassa. Lisäsin oppaaseen myös muutaman vanhempia kannustavan lauseen. Jotkut 

vanhempien kommenteista jäivät mietityttämään, kun huomasin, ettei tekstiä oltu joko 

luettu riittävän tarkasti, tai se oli ymmärretty väärin. Luin uudelleen sellaiset kohdat ja 

pyrin muotoilemaan lauseet toisella tavalla. Eri vastaajat olivat tosin tarttuneet eri koh-

tiin tekstiä, joten kaikille epäselviä asioita ei oppaassa näyttänyt olevan. 

 

YHTEISPELIn projektipäälliköltä saamani palautteen perusteella muokkasin oppaan 

otsikointia. Koska oppaan oli tarkoitus ohjata lukijan toimintaa, ymmärsin, ettei pelkkä 

informatiivinen, aiheen ilmaiseva otsikointi ollut hyvä. Pyrinkin muokkaamaan otsikot 

tekemistä ilmaiseviksi. Mietin projektipäällikön palautteen perusteella vihreällä taustalla 

korostettujen tekstien valintaperusteita. Oli myönnettävä, ettei niissä ollut muuta logiik-

kaa kuin se, että olin valinnut niihin omasta mielestäni tärkeitä asioita. Jos opasta ei 

jaksaisi lukea kokonaan, riittäisi ”vihreiden tekstien” lukeminen antamaan yleiskäsityk-

sen oppaan sisällöistä. Vanhemmilta saamassani palautteessa värillä korostetuista teks-

teistä oli pidetty, joten ”tavallinen” lukija ei ilmeisesti kaivannut niihin erityistä logiik-

kaa. Päätin jättää tekstit ennalleen. Projektipäällikkö kaipaili lisäksi lähdeviitteitä teks-

tiin, mutta kerroin hänelle miksi ne puuttuivat.  

 

Kolmanteen versioon lisäsin uutena elementtinä kuvituksen saatuani koululta oppilaiden 

piirustukset. En tiedä, miten opettaja oli ohjeistanut lapset, mutta tehtävä oli ollut oppi-

laille hieman vaikea. Piirustusten joukossa oli useita kuvia, joissa kasvot olivat ilmeet-

tömät, tai joista ei voinut erottaa mitään tiettyä tunnetta. Vihaisia tai surullisia ilmeitä 

oli useita; ilmeisesti iloiseksi tarkoitetuista kuvista oli tullut enemmänkin irvistyksiä. 

Liitin kuvat oppaassa kohtiin, joihin kuvan tunne aiheen puolesta jollakin tavalla sopi. 

Lisäsin myös sarjakuvan sille varattuun kohtaan.  
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Muokkasin tekstiä lisäksi oma-aloitteisesti. Tekstissä oli joitakin sanavalintoja tai lause-

rakenteita, joihin en ollut tyytyväinen. Huomasin työstäväni niitä alitajuisesti, sillä mo-

nesti unesta herättyäni tuli mieleeni hyviä ideoita tekstin muokkaamiseksi. Muistin 

myös yllättäen asioita ja näkökulmia, joita olin oppaan tekemisen alkuvaiheessa suunni-

tellut laittavani oppaaseen, mutta jotka olivat unohtuneet, kun olin muokannut intensii-

visesti kirjoista ottamiani tietoja.  

 

Huomasin prosessin tässä vaiheessa sisäistäväni itse kirjoittamaani tekstiä: uskalsin 

muotoilla uudelleen joitakin lauseita kirjoittamalla asiasisällön omin sanoin sen sijaan, 

että olisin jättänyt oppaaseen suoraan lähteestä peräisin olevan tekstin. Huomasin myös 

asiaosaamisen syventyneen, sillä aloin soveltaa oppimaani omassa elämässäni: aloin 

nähdä selkeämmin esimerkiksi puolustusmekanismeja toisen henkilön käyttäytymisessä. 

Olin aikaisemmin tiennyt, mistä niissä on kyse ja tunnistanut tavanomaisimpia meka-

nismeja, mutta nyt ymmärsin, millaista on liian runsas puolustusmekanismien käyttö. 

Oppaan kolmatta versiota kirjoittaessani oivalsin asioita uudella tavalla ja tämä oman 

ymmärrykseni syveneminen auttoi tarkentamaan ja konkretisoimaan tekstiä.  

 

 

3.5 Oppaan lyhyt versio ja mainosesite 

 

Oppaasta oli ehdotettu tehtäväksi muutaman sivun mittainen tiivistelmä. Tiivistelmällä 

oli mielestäni omat hyvät puolensa, mutta toisaalta koin, että juuri pitkä versio oli saa-

nut vanhemmat pohtimaan asioita syvällisemmin. Ei olisi lainkaan itsestään selvää, mitä 

asioita oppaasta pitäisi jättää tiivistelmässä pois. Ryhdyin kuitenkin tekemään tiivistel-

mää. Referoidessani omaa tekstiäni, jouduin miettimään monia asioita uudelleen: en 

pelkästään poistanut lauseita, vaan myös ryhmittelin asioita uudelleen. Välillä mietin, 

pitäisikö samat muutokset tehdä alkuperäiseenkin tekstiin, sillä muutokset tuntuivat 

tekevän oppaasta entistä loogisemman. Totesin kuitenkin alkuperäisen tekstin olevan 

oma kokonaisuutensa, enkä lähtenyt muuttamaan sitä. Tein tiivistelmästä lopulta vielä 

toisen version, mutten ollut edelleenkään tyytyväinen typistettyyn versioon: oppaasta 

tuntui katoavan sen perimmäinen idea. En uskonut, että tiivistelmä voisi toimia hyvänä 

mainoksena ja houkuttimena tutustumaan oppaan pidempään versioon. Muokkasin kui-

tenkin tiivistelmän siihen vaiheeseen, että se olisi mahdollista tulostaa vihkomuodossa.  
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Koska oppaasta tarvittaisiin joka tapauksessa jokin monistettava lehtinen, ryhdyin 

ideoimaan mainosesitettä. Käytin esitteen kannessa oppaan kansikuvaa, sisäaukeamalle 

valitsin muutaman lauseen oppaan johdantotekstistä sekä osan oppaan sisällysluettelos-

ta. Takasivulle valitsin vanhemmilta saamistani kommenteista lainauksia, jotka sopivat 

oppaan mainokseksi. Takasivulle kirjoitin myös Internet-osoitteen, josta opas olisi aika-

naan saatavissa. Olin tyytyväinen esitteeseen: siinä oli riittävästi informaatiota herättä-

mään kiinnostus oppaaseen, mutta se oli sen verran pieni, että vanhempaintoimikunta 

pystyisi monistuttamaan sen värillisenä, kaksipuolisena lehtisenä. (Liite 2) 

 

Koska opas tulee julkaistavaksi Internetissä, otin Kopiostosta selvää lasten piirustusten 

sekä sarjakuvien tekijänoikeuksista ja julkaisuluvista. Piirustusten julkaisemiseen tarvit-

tiin vanhempien lupa. Tein siihen tarkoitukseen lomakkeen vanhempien allekirjoitetta-

vaksi (liite 3) ja ehdin saada ennen koululaisten kesälomaa luvat kaikkien oppilaiden 

vanhemmilta. Sarjakuvan käyttämiseen sain luvan kyseisen sarjakuvan Suomen lisens-

sin omistajalta. Bulls Press myönsi luvan sillä ehdolla, etten tule hyötymään oppaasta 

taloudellisesti. 

 

Vanhempainryhmän oli tarkoitus kokoontua vielä kolmannen kerran. Tällöin käytäisiin 

läpi oppaan kolmas versio, päätettäisiin lyhennelmän ja esitteen kohtalosta sekä mietit-

täisiin prosessia kokonaisuutena; annettaisiin palautetta puolin ja toisin. Tapaamisen 

järjestäminen siirtyi pidemmälle kuin olin suunnitellut, ja viime hetken muutosten 

vuoksi vain yksi äiti pääsi paikalle. Hänen mielipiteensä oli, että lyhennetty versio 

unohdetaan kokonaan ja otetaan käyttöön tekemäni esite. Päätin, ettei uutta tapaamista 

kannattaisi enää yrittää lomakauden alettua. Olin lähettänyt ryhmäläisille jo aikaisem-

min oppaan kolmannen version, lyhennelmän ja esitteen sekä pyynnön kommentoida eri 

versioita. Palautteita en saanut kaikilta, mutta päädyin luopumaan lyhennelmästä, koska 

se ei ainakaan ollut saanut kannatusta. Sain oppaan ja mainoksen lopulliseen muotoonsa 

kesäkuun puolivälissä.  
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4 VANHEMPAINRYHMÄ JA SEN TYÖSKENTELY 
 

 

Vanhempainryhmään kuului siis viisi äitiä. Tässä raportissa en kuvaile heitä yksitellen, 

jotta heitä ei tunnistettaisi. Ryhmäläisten perheissä oli yhteensä 11 lasta, viisi poikaa ja 

kuusi tyttöä. Perheissä oli lapsia kaikilta alakoulun luokka-asteilta, kenelläkään ei ollut 

lapsia vielä yläkoulun puolella ja alle kouluikäisiä lapsia perheissä oli yhteensä neljä. 

Lapsia perheissä oli 1 – 3. Sattumalta koottu ryhmä edusti siis rakenteellisesti hyvin 

monipuolisesti alakoululaisten vanhempia. Joukossa ei ollut yhtään yksinhuoltajaa, mut-

ta yksi äideistä oli eronnut ja hänellä oli lapsi myös nykyisen puolison kanssa. Isiä en 

ryhmään saanut, mutta muutaman ryhmäläisen puoliso oli tutustunut oppaaseen ja 

kommentoinut sitä vaimolleen.  

 

Kolme äitiä oli työnsä puolesta jollakin tavalla tekemisissä kasvatuksen tai koulutuksen 

kanssa. Tämä näkyi keskustelussa heidän käyttäminään ammattitermeinä sekä heidän 

pohjatiedoissaan. Osittain kiinnostus osallistua ryhmään oli seurausta siitä, että heillä oli 

aikaisempaa tietoa aiheesta. Heiltä sain ammatillisesti mietittyä palautetta. Olin erittäin 

iloinen, että ryhmässä oli myös kaksi äitiä, jotka edustivat ns. tavallista vanhemmuutta. 

Heiltä sain palautetta oppaan luettavuudesta ja ymmärrettävyydestä silloin, kun aikai-

sempaa teoriatietoa aiheesta ei ole. Ryhmän viisi äitiä edustivat myös temperamenteil-

taan erilaisia ihmisiä; joukkoon mahtui niin räväkkää kuin hillitympääkin tunteiden il-

maisijaa. 

 

Vanhempien kanssa työskentelymuotoina olivat ryhmän tapaamiset sekä sähköposti-

viestintä. Kun etsin halukkaita osallistumaan vanhempainryhmään, oli suunnitelmana 

kokoontua 3 – 4 kertaa. Lopulta varsinaisia tapaamisia, joissa opasta työstettiin, oli vain 

kaksi, palautekerta jäi puuttumaan. Toteutuneet tapaamiset onnistuttiin käyttämään 

suunniteltuun tarkoitukseen huolimatta siitä, että ryhmäläiset olivat ennestään melko 

tuttuja keskenään ja keskustelu sen myötä vilkasta ja avointa. Ryhmäläiset ottivat vas-

tuuta tehokkaasta ajankäytöstä ilman, että minun tarvitsi siitä huomauttaa. Vaikka toi-

sessa tapaamisessa aika loppui kesken, pystyimme jatkamaan työskentelyä sähköpostin 

välityksellä. Sähköposti osoittautui muutenkin hyväksi yhteydenpitotavaksi; jokainen 

sai sovitettua oppaan asiat paremmin omiin aikatauluihinsa.   
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Vanhempainryhmän rooli ja tehtävä oli alussa ideoida oppaan sisältöä, myöhemmin 

muokata opasta ryhmän jäsenten näkemysten suuntaan. Ryhmäläiset osallistuivat tiedon 

hankintaan myös etsimällä itse aktiivisesti tietoa ja kyselemällä tuttaviltaan. Ryhmän 

tärkeä tehtävä oli arvioida oppaaseen tulevan tiedon määrää, syvyyttä, käytettävää kieltä 

sekä oppaan visuaalista ilmettä. Käytännössä työnjako toimi niin, että minä kokosin ja 

kirjoitin opasta, ryhmäläiset antoivat minulle palautetta, jonka jälkeen muokkasin opasta 

edelleen heidän mielipiteidensä perusteella. Ryhmäläiset toivat työskentelyyn mukaan 

myös omia kokemuksiaan aiheesta. Lähetin ryhmäläisille lisäksi Internet-linkkejä mate-

riaaleihin, joihin toivoin heidän tutustuvan niin, että miettisivät, mitä hyvää niistä voi-

taisiin ottaa meidän oppaaseemme, ja mikä niissä ei heidän mielestään toimi. 

 

Vanhemmat olivat lähteneet mukaan kiinnostuksesta aihetta ja työskentelyä kohtaan. 

Kun palautekerta jäi puuttumaan, pyysin heiltä sähköpostitse kommentteja työskentelys-

tä. Kysyin heiltä muun muassa olivatko he mielestään saaneet riittävästi äänensä kuulu-

ville ja mitä olisi heidän mielestään pitänyt tehdä toisin. 

 

”Olet tehnyt todella hyvää työtä ja olen ylpeä, että olen saanut olla muka-

na prosessissasi.” 

 

”- reippaat, aktiiviset vanhemmat koolla 

- olit tehnyt jo ison työn aluksi itse, helppo jatkaa työstämistä 

- korjaukset ja kommentit sujuivat vaivattomasti 

-työskentely sai minut tarkistamaan omia kasvatustapojani, ja usein poh-

timaan sanomisiani myös lapsen näkökulmasta, aiempaa enemmän” 

”Työskentely tässä sinun työryhmässäsi on ollut antoisaa ja olemme hyvin 

keskustelevaan sävyyn käyneet läpi opasta. Tapaamisissa on ollut hyvä il-

mapiiri ja asioista on pystytty keskustelemaan avoimesti. Olet ottanut 

saamaasi palautteen hyvin huomioon ja sen pohjalta muokannut opasta, 

kuitenkin niin että työssä näkyy sinun oma näkemyksesi ja ajatuksesi. Olet 

työskennellyt tehokkaasti ja tehnyt asioita kertomasi aikataulun pohjalta 

suunnitelmallisesti. Kanssasi on ollut helppo ja mukava työskennellä tä-

män projektin parissa. ” 

”Olen ihan varma, että sain ääneni tarpeeksi kuuluville. En tiedä, ehkä me 

ryhmäläiset olisimme voineet tehdä enemmän, toisaalta sinulla tuntui ole-

van varsin selkeä näkemys siitä, millaista opasta tehdään, joten sitä taus-

taa vasten oli selvää, että olit jo tehnyt suuren osan työstä itse.” 

”Lähtökohta tekemiselle oli hyvä, en osaa kuvitella, miten muuten sen olisi 

voinut tehdä toisin. Aikaa mielestäni on ollut riittävästi. Tapaamisia ehkä 

olisi voinut olla muutama lisää, lähinnä keskustelun kannalta, se kuitenkin 

voittaa nämä sähköpostit. Mutta nyt jo nähtiin maanantaina, että ihmiset 

ovat kovin kiireisiä, eli jos tapaamisia olisi ollut useampia, olisikohan se 
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stressannut väkeä liikaa? Turhauttavaa tai epäselvää ei mielestäni ollut 

mikään. Tämä on ollut mukava prosessi, ihan kokonaisuudessaan. Ja lop-

putulos on mielestäni hieno, saat olla siitä ylpeä!” 

”Kiitos, Auli, että otit meidät mukaan, tämä on ollut erittäin antoisa ja ar-

vokas kokemus.” 

 

Vaikka ryhmäläisten aktiivisuus alkoi hiipua loppua kohden, olivat he tyytyväisiä ko-

kemukseen. Vaikutti siltä, että heidän työskentelylle asettamansa tavoitteet oli saavutet-

tu. Opas oli saatu koottua, sen hyödyntäminen omassa arjessa oli aluillaan ja tunnekas-

vatuksen tuloksia odotettiin nähtäväksi tulevaisuudessa. Oppaassa ryhmän terveiset lu-

kijalle päättyvät lauseeseen: ”Uskomme siihen, että näitä asioita voi harjoittelemalla op-

pia, ja että harjoittelu kannattaa!” 
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5 POHDINTA 

 

 

Alkuidean opinnäytetyöhön sain YHTEISPELI – hankkeesta. Myös tutkimuslupa edel-

lytti, että annan opinnäytetyöni Ylöjärven sivistystoimen käyttöön. Hanke on laajene-

massa syksyn 2010 aikana: se on saanut lisärahoituksen ja kolmen työntekijän joukko 

kasvaa yhdeksänhenkiseksi. Odotankin mielenkiinnolla, millaista käyttöä hankkeella on 

opinnäytetyönä valmistamalleni oppaalle, vaikkei se varsinaisesti ole osa hanketta. 

Opinnäytetyö tuotti, paitsi konkreettisen oppaan, myös muita tuloksia. Arvioin seuraa-

vassa oppaaseen ja sen tekemiseen liittyneitä elementtejä. 

 

 

5.1 Tunnekasvatusopas 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä tunnekasvatuksen opas, joka paitsi antaa vanhem-

malle tietoa tunteista ja tunnekasvatuksesta, myös välineitä ohjata lasta tunnetyöskente-

lyssä. Onnistuin mielestäni tekemään oppaan, joka täydentää aikaisempia tunnekasva-

tukseen liittyviä materiaaleja. Opas poikkeaa aikaisemmista materiaaleista muun muas-

sa kohderyhmänsä ansiosta: vanhemmille ei ole aikaisemmin tämän tyyppistä materiaa-

lia ollut. Nimenomaan alakoululaisen vanhemmalle opas kohdentuu siinä olevien esi-

merkkien, harjoitusten ja tehtävien kautta. Onnistuin mielestäni korostamaan myös posi-

tiivisuutta niin oppaan tyylissä kuin sisällössäkin.  

 

Tavoitteekseni muodostui, että oppaassa olisi jokaiselle jotakin omaan elämään sopivaa. 

Ymmärsin kuitenkin prosessin myötä, että oppaassa tulisi olemaan jokaiselle myös jota-

kin sellaista, mikä ei aukeaisi ainakaan heti, ja mikä näin jäisi vähemmälle tutustumisel-

le. Olen oppaan valmistuttua huomannut, että se kestää, suorastaan vaatii useamman 

lukukerran. Oppaasta avautuu erilaisia tasoja eri lukijoille eri lukukerroilla: teknisellä 

tasolla voi tutustua oppaan aihepiireihin ja esimerkiksi lukea uteliaisuuttaan läpi listaa 

erilaisista tunteista. Syvällisen ymmärtämisen taso edellyttää kuitenkin jo enemmän 

aikaa ja aktiivista työstämistä: on suostuttava ottamaan vastaan, mitä mieli tuottaa, ja 

tarkasteltava sitä, miksi juuri tämä asia nousee esiin. Opas on ajateltu ensisijaisesti itse-

opiskelua varten, mutta sitä voi käyttää myös keskustelujen alustuksena. 
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Lähdeviitteiden pois jättämistä olen hieman jäänyt miettimään. Ymmärrän, että joistakin 

asioista lukija voisi haluta tietää lähteen. Toisaalta lauseet muuttuivat muokatessa jos-

kus niin paljon, ettei alkuperäisestä lähteestä jäänyt jäljelle enää kuin ajatus. Tarkkojen 

lähdeviitteiden sijaan joissakin kohdissa olisi tietysti voinut mainita edes lähdeteoksen 

tai sen tekijän. Toisen kritiikin voi kohdistaa oppaan sisällön rajaamiseen, mikä oli mi-

nulle haasteellista. Vanhempainryhmän toiveesta oppaasta karsittiin asioita; tekstiä olisi 

heidän mielestään voinut varmasti tiivistää vieläkin enemmän. 

 

Opas on ollut vasta vähän aikaa, ja suppean joukon käytössä, mutta saanut innostuneen 

vastaanoton. Lukijoilta tulleen palautteen perusteella opas sopii suunniteltuun tarkoituk-

seen: opas on herättänyt vanhemmat miettimään omaa toimintaansa ja tunteiden osuutta 

siinä. Opinnäytetyötä voidaan siltä osin pitää onnistuneena. Näin lyhyessä ajassa ei vie-

lä voida arvioida, ovatko myös vanhempien taidot tunnekasvattajina parantuneet. Myö-

hemmin voisikin olla tarpeen tehdä seurantatutkimus, jossa selvitettäisiin, miten van-

hemmat arvioivat oppaan vaikuttaneen heidän taitoihinsa tunnekasvattajina. 

 

 

5.2 Yhteistyö vanhempien kanssa 

 

Toiveistani huolimatta en saanut ryhmään yhtään isää. Isät olivat kuitenkin mukana äi-

tien kommenteissa: työskentelyyn osallistuneet äidit olivat keskustelleet aiheesta mies-

tensä kanssa ja pyytäneet näitä lukemaan oppaan. Opas on mielestäni tehnyt tehtävänsä, 

mikäli kiinnostus tunnekasvatuksesta on saatu tarttumaan äideistä isiin. On tietysti mie-

lenkiintoinen ajatusleikki kuvitella, millainen oppaasta olisi tullut viiden isän muok-

kaamana. 

 

Siitä, että tunsimme ryhmäläisten kanssa toisemme entuudestaan, ja olimme tekemisissä 

myös muuten kuin oppaan puitteissa, oli mielestäni sekä hyötyä että haittaa. Työskente-

ly lähti vauhdilla liikkeelle, kun meidän ei tarvinnut käyttää aikaa tutustumiseen. Tut-

tuus varmasti helpotti myös vuorovaikutusta ryhmässä. Toisaalta työskentelyprosessin 

aikana ryhmän olemassaolo ja siihen kuuluminen vaikutti vuorovaikutukseemme ryh-

män ulkopuolella: huomasin vältteleväni puhumista opinnäytetyöstäni, kun näin jonkun 

ryhmäläisistä sattumalta. Tunsin, etten voi kertoa yhdelle työstä tai sen etenemisestä 

mitään erityistä, sillä silloin muut jäisivät sitä tietoa paitsi. Ryhmän olemassaolon ajan 
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koin myös olevani epämukavalla tavalla esimiesasemassa muihin ryhmäläisiin nähden. 

Tavoitteeni oli ollut toimia tasavertaisena ryhmäläisenä, mutta se, että oli kyse minun 

opinnäytetyöstäni, asetti minut ryhmän ohjaajan ja asiantuntijan rooliin. Asetelma var-

masti palautuu ennalleen ajan myötä. 

 

Vanhemmilta saatu palaute ohjasi oppaan työstämistä, niin kuin olin toivonutkin; työs-

kentelyn loppuvaiheessa osoittautui myös hyväksi ratkaisuksi pyytää oppaan lukijoiksi 

ryhmän ulkopuolisia vanhempia. Toisinaan tosin jouduin miettimään, miksi joku luki-

joista oli tarttunut juuri tiettyyn kohtaan tekstiä: oliko kyseessä muutostoive, joka kor-

jattuna palvelisi muitakin lukijoita, vai koskettiko kyseinen kohta jostakin syystä vain 

palautteen antajaa. Koska osa muutosehdotuksista meni ristiin, piti minun tehdä komp-

romisseja tekstin suhteen; yritin karsia tekstistä pois kaikkien mielestä turhat tai vaikea-

selkoiset asiat.  

 

Koska oppaan aihe herätti tunteita, mietin vanhempainryhmän tapaamisissa ryhmäläis-

ten kommenttien takaa kuultavia tunneprosesseja ja sitä, miten minun tulisi ryhmän oh-

jaajana suhtautua niihin. Ryhmän tapaamiset oli tarkoitettu oppaan asioiden käsittelyyn, 

ei ryhmäläisten terapiaksi, minkä ryhmäläisetkin hyvin ymmärsivät. Vaikka keskustelu 

oli avointa, ja joku saattoi tuoda esille itselleen kipeitä asioita, ei kukaan mielestäni jää-

nyt kaipaamaan ryhmässä apua niiden käsittelyyn. Joissakin sähköpostivastauksissani 

ryhmäläisille saatoin kommentoida henkilökohtaisemmin, mutta pyrin tietoisesti säilyt-

tämään roolini oppaan tekijänä, en toimimaan ammattiauttajana.  

 

 

5.3 Oppaan valmistusprosessi 

 

Opinnäytetyöprosessissa toteutui mielestäni laadullisen toiminnallisen opinnäytetyön 

kulku. Opasta aloittaessani epämääräisinä tavoitteina leijuneet hyvän oppaan ominai-

suudet konkretisoituivat pikkuhiljaa niin, että kolmanneksi määrittelemäni versio oli 

opas lopullisessa muodossaan. Todellisuudessa versioita oli lukematon määrä, välillä 

oppaan hiominen tuntui loputtomalta urakalta. Jossakin vaiheessa piti vain päättää, että 

opas on valmis. Tämän raporttiosan valmistusprosessi kulki osittain rinnan oppaan 

kanssa, mutta suurimmaksi osaksi kirjoitin raportin oppaan valmistumisen jälkeen. 
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Yhteistyö vanhempien kanssa oli elävä prosessi, joka muotoutui tarpeen mukaan. Van-

hempainryhmän kokoaminen, sen tapaamiset ja oppaan kommentointi sähköpostivies-

tein niin ryhmän kesken, kuin sen ulkopuolistenkin vanhempien kanssa, edellyttivät 

reagointia muuttuviin tilanteisiin tavoitteen suunnassa. Toiminnan täytyi olla suunnitel-

tua, kuitenkin riittävän väljää, ja aina oli varauduttava perustellusti myös vaihtoehtoi-

seen suunnitelmaan. Suunnitelmieni toteutumista helpottivat henkilökohtaiset yhteyteni 

vanhempiin koulun vanhempaintoimikunnan kautta.  

 

Suurimmat haasteet tulivat aikataulujen venymisestä. Vaikka asetin takarajoja esimer-

kiksi palautteiden lähettämiselle, oli todettava, etteivät ne toteutuneet. Ryhmäläisten 

elämäntilanteissa tuli muutoksia, työ- ja perheasiat veivät ajoittain ryhmäläisten ajan ja 

ajatukset, vaikka he olivatkin hyvin sitoutuneita ryhmän toimintaan. Loppua kohden 

varmasti myös prosessiväsymys ja kesälomakauden läheisyys alkoivat vaikuttaa ryhmä-

läisten aktiivisuuteen. Lopputuloksen kannalta en usko olleen vaikutusta sillä, etten saa-

nut jokaiselta kommenttia jokaiseen esittämääni kysymykseen. Päätin tulkita hiljaisuu-

den myöntymisen merkiksi, enkä usko tehneeni siinä suurta vääryyttä.  

 

Prosessin kannalta minua jäi harmittamaan varsinaisen palautekerran peruuntuminen. 

Olisin halunnut keskustella ryhmäläisten kanssa työskentelystä kokonaisuudessaan ja 

pohtia, mitä olisi pitänyt tehdä toisin. Olin huolissani siitä, olinko tehnyt liikaa valmista 

materiaalia, jonka vain muodollisesti hyväksytytin ryhmäläisillä. Olin odottanut ryhmä-

läisiltä paljon kriittisempiä kannanottoja. Mietin myös, olinko työllistänyt heitä liikaa. 

Tekstiin paneutuminen ja sen kommentointi edellytti keskittymistä ja aikaa ehkä enem-

män, kuin mihin he olivat varautuneet ryhmään lupautuessaan. Aiheen kannalta prosessi 

olisi saanut ehkä olla pitempi, jolloin kuormitus olisi jakautunut pidemmälle aikavälille.  

 

Saamistani kirjallisista palautteista päätellen pelkoni olivat turhia; mikäli ryhmäläiset 

ovat vastanneet rehellisesti, pääsimme toivomaani dialogiin ja saavutimme kaikkien 

hyväksymän lopputuloksen. Viimeinen, kokoava palautekerta olisi minusta ollut tarpeen 

tästä huolimatta, prosessin selkeän päättämisen merkiksi; nyt jäi tunne, että asiat ovat 

vielä joiltakin osin auki. En tule tapaamaan kaikkia mukana olleita äitejä enää syksyllä 

vanhempaintoimikunnassa, mutta varmasti yksityisesti tavatessa opasprojekti tulee pu-

heeksi. Voin silloin saada heiltä palautetta työskentelystä ja oppaan vaikutuksista heidän 

kohdallaan ja myös omalta osaltani ”vapauttaa” heidät tehtävästään ryhmäläisenä. 
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Eettisyys toteutui opinnäytetyöprosessissa mielestäni monella tasolla. Jo lähtökohta oli 

eettinen: tukea tunnetaitojen oppimista ja parantaa sitä kautta ihmisten välistä vuorovai-

kutusta. Oppaassa teksti on pyritty kirjoittamaan lukijaa kunnioittavaan sävyyn. Oppaan 

valmistusprosessin myötä minulle tuli tärkeäksi oppaasta saatavan ensivaikutelman li-

säksi myös sen jättämä jälkivaikutelma. Koin olevani vastuussa siitä, ettei lukija jää 

pulaan oppaan luettuaan. Koska on mahdollista, että opasta lukemalla tulee eteen asioi-

ta, joiden työstäminen ei onnistu yksin tai perheen parissa, oli tärkeää ohjata lukija tar-

vittaessa ammattiavun piiriin. Eettisyyttä on myös se, että oppaasta käyvät ilmi käytetyt 

lähteet, ja että kuviin on pyydetty asianmukaiset luvat. Olen pyrkinyt dokumentoimaan 

oppaan valmistusprosessin tarkasti: olen tallentanut itselleni muiden muassa ryhmän 

tapaamisten nauhoitukset ja käydyt sähköpostikeskustelut. Eettisistä syistä raportista ei 

pysty tunnistamaan yksittäisen vanhempainryhmäläisen osuutta.  

 

 

5.4 Oma prosessini 

 

Lähdin opinnäytetyöprosessiin uteliaana, tietämättä, mitä matkan varrella tulee vastaan, 

ja mikä tulisi olemaan lopputulos. Tunsin, että aihe oli kypsynyt mielessäni riittävän 

pitkään ollakseen valmis syntymään ulos. Toisaalta suhtauduin alussa hyvin nöyrästi 

omaan osaamiseeni; teoriaopinnoista, pitkästä vanhemmuudesta ja perhe-elämästä huo-

limatta en pitänyt itseäni aiheen asiantuntijana. Prosessin myötä sain ajatukset kohdal-

leen ja pääsin oppimisen alkuun. Huomasin, miten minulla sittenkin oli itse asiassa aika 

paljon kokemuspohjaista asiantuntemusta aiheesta. Kun olin saanut koottua oppaaseen 

”oikeiden asiantuntijoiden” tiedot aiheesta, uskalsin lisäillä väliin oman elämänkoke-

mukseni tuottamaa tietoa, joka alkoi tuntua yhtä oikealta ja pätevältä kuin kirjoihin pai-

nettu tieto. Vähitellen huomasin myös osaavani soveltaa teoriatietoa käytäntöön.  Kir-

joittamisen myötä tunsin pääseväni rauhaan aiheen suhteen - löysin sen, mitä olin lähte-

nyt etsimään. 

 

Olen oppaan valmistusprosessin myötä oppinut tavoitteeksi asettamiani asioita: ryhmän 

toiveita selvittämällä olen oppinut asiakaslähtöisyyttä, tunteista ja tunnekasvatuksesta 

tiedän ja osaan nyt paljon enemmän kuin ennen, oppaan kokoaminen ja vuorovaikutus 

ryhmän kanssa on kehittänyt viestintätaitojani ja ryhmänohjaustaidoissa sain kokemuk-

sen uudenlaisesta tavasta toimia ryhmän kanssa. Olen myös tyytyväinen siihen, miten 
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tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti onnistuin viemään opinnäytetyöprosessin läpi, 

kunhan ensin pääsin siinä vauhtiin.  

 

Työskentelyn alussa toivoin saavani oppaasta työvälineen itselleni. Mielestäni tämä 

tavoite on täyttynyt: opasta voi pitää jopa perusteoksena aiheesta, minkä lisäksi siinä on 

useita osa-alueita, joita uskon voivani hyödyntää sosionomin työssä. Tämänkaltaisen 

materiaalin tuottaminen ja koulutus voisivat olla vahvuusalueitani sosionomina. Olenkin 

lupautunut pitämään aiheesta syksyllä vanhempainillan koululla, kun vanhemmat ovat 

ehtineet tutustua Internetissä julkaistuun oppaaseen. Silloin odotan saavani oppaasta 

palautetta, joka auttaa työstämään opasta tai sen käyttöä edelleen. Olen itse miettinyt 

oppaan käyttämistä vanhempainryhmässä työnohjauksen tavoin: vanhemmat voisivat 

ehdottaa kulloinkin käsiteltäväksi aihepiirejä itseä mietityttäneiden asioiden pohjalta. 

Opasta voidaan siis hyödyntää niin yksilön kuin yhteisön tasolla. Jatkotutkimuksen 

avulla voitaisiin myöhemmin selvittää, millaisia käyttötarkoituksia oppaalle on muodos-

tunut ammatillisena työvälineenä; opashan on vapaasti saatavilla kenen tahansa käyt-

töön. 

 

Minulle opinnäytetyöprosessi on ollut kokonaisuudessaan erittäin mielekäs, välillä en 

olisi millään malttanut olla työstämättä opasta ja raporttia. Prosessi vei aikaa enemmän 

kuin etukäteen kuvittelin, mutta annoin sille kaiken sen ajan, minkä tunsin sen vaativan. 

Taustalla ollut tunneälyteoria kannatteli koko prosessia: minä jouduin, kuten jokainen 

ryhmäläisistäkin joutui työskentelyn eri vaiheissa ja muodoissa käyttämään tunneälyn 

eri osa-alueita. Vuorovaikutus itsensä kanssa opasta työstäessä, ja muiden kanssa ryh-

mätilanteissa, oli tunneälytaitojen harjoittelua käytännössä.   

 

Saamieni oivallusten myötä koin kasvavani niin ihmisenä kuin ammatillisestikin, eikä 

minulla ole enää esimerkiksi paluuta aikaan, jolloin tunteilla ja tunnekasvatuksella ei 

ollut minulle merkitystä. Lähetin prosessin loppuvaiheessa ryhmäläisille omia tunnel-

miani kuvaavan aforismin, jonka he sittemmin halusivat myös oppaaseen. Liitän sen 

tähän raportin loppuun: 

 

"Kun ihmisen mieli on kerran laajentunut ymmärtämään uuden ajatuksen, 

se ei enää koskaan palaa ennalleen". 
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LIITTEET 
 

 

Liite 1 Tiedote vanhemmille 

Liite 2 Oppaan mainosesite 

Liite 3 Lomake huoltajan luvan saamiseksi kuvien julkaisemiseksi 



Infokirje vanhemmille 25.2.2010  LIITE 1 
 

 

Ensimmäinen kokoontumiskerta on  
maanantaina 15.3. klo 18  
koulun musiikkiluokassa. 

 

 

 
 

HEI VAHANNANKOULULAISEN VANHEMPI! 
 
 

Olen Auli Kalliomäki, osalle teistä tuttu omien Vahannan koululaisteni kautta. Teen sosio-
nomitutkintooni kuuluvaa opinnäytetyötä, johon sain idean Yhteispeli-hankkeesta.  Tarkoi-

tukseni on tehdä alakoululaisten vanhemmille suunnattu opas tai työkirja, jonka laati-

miseen tarvitsen teidän vanhempien apua. 
 

Opaskirjasen teemana ovat tunteet ja tunnetietoisuus sekä näiden vaikutus van-

hempien ja lasten väliseen vuorovaikutukseen. Kirjasen kokoamiseen ja testaami-

seen tarvitsen vanhemmista koostuvan ryhmän, joka kokoontuisi maalis-

huhtikuun aikana 3-4 kertaa. 
 
Haluaisitko lähteä tutkimusretkelle tunteiden maailmaan? 
Oletko kaivannut itsellesi sopivaa opaskirjasta tunnekasvatuksesta? 
Onko sinulla aiheesta hyviä kokemuksia, jotka haluaisit jakaa muiden kanssa? 
Vai oletko aivan ymmälläsi, mistä tässä on kyse, mutta halukas kuulemaan li-
sää? 

 
 

 
 
 
 
 

 
Jos kiinnostuksesi heräsi, laita minulle alustava ilmoittautuminen sähköpostilla osoittee-
seen auli.kalliomaki@piramk.fi mielellään 11.3. mennessä. Jos et pääse paikalle ensim-

mäisellä kerralla, laita viesti siitä huolimatta. 
 

Toivon ryhmään sekä isiä että äitejä, kaikenikäisten ala-
koululaisten vanhempia. 

 
 
 
Ystävällisin terveisin 
Auli 
 

mailto:auli.kalliomaki@piramk.fi


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vanhempien kommentteja oppaasta: 
 

”Hieno opas. Asiat eivät jää ainoastaan pintapuolisiksi raapaisuik-
si, vaan mennään pintaa syvemmälle, ei kuitenkaan liian syvälle.” 
 
”Kylläpä pisti taas miettimään omia ja perheenjäsenten tunteita, te-
kemisiä ja ennen kaikkea sanomisia tai tapaa miten asiat voi ilmais-
ta.” 
 
”Oppaan tehtävät yhdessä "teorian" kanssa antavat hyvät valmiudet 
tunnetaitojen työstämiseen omatoimisesti jatkossa.” 
 
”Tällä elämänmenolla jokaisella vanhemmalla tulisi olla aikaa lukea 
tämä!” 
 
 

Opas on saatavana sähköisessä muodossa Vahannan koulun kotisivulla osoitteessa              

http://koulut.ylojarvi.fi/vahanta/vanhempaintoimikunta 

 

Tervetuloa löytöretkelle tunteiden maailmaan! 

 

Auli Kalliomäki 
auli.kalliomaki@elisanet.fi 
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Esite 

Auli Kalliomäki 

Tampereen ammattikorkeakoulu 

Vahannan koulu, Ylöjärvi 

[2010] 

Löytöretki tunteisiin 
Tunnekasvatuksen opas alakoululaisen  

vanhemmalle 

http://koulut.ylojarvi.fi/vahanta/vanhempaintoimikunta
mailto:auli.kalliomaki@elisanet.fi


 

 

Hyvä alakoululaisen vanhempi 

 

Ylöjärvellä alkoi syksyllä 2007 kolmessa alakoulussa Opetus- ja kulttuuriministeriön, 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä Ylöjärven kaupungin yhteistyönä 

YHTEISPELI - projekti. Sen tavoitteena on kehittää kouluissa käyttöön otettavia me-

netelmiä lasten sosiaalisten taitojen ja tunne-elämän tukemiseksi.  

 

Koska kotona tapahtuvalla vuorovaikutuksella ja kasvatuksella on merkittävä rooli 

lapsen elämässä, haluttiin YHTEISPELIn rinnalle tehdä vanhemmille suunnattu opas 

tunnekasvatuksesta. Oppaan tavoitteena on auttaa vanhempia näkemään tunteiden 

osuus arjen tilanteissa, ja antaa heille välineitä tukea ja ohjata lasta tunnetyösken-

telyssä. 

 

Opas on valmistunut sosionomitutkin-

non opinnäytetyönä Tampereen am-

mattikorkeakoululle, ja sitä on ollut 

lisäksi tekemässä joukko Vahannan 

koulun vanhempia Ylöjärveltä. Vahan-

nan koulun 3. luokan oppilaat ovat 

piirtäneet oppaan kuvat.  
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Esimerkkejä oppaan sisällöstä: 

 

 Tunnetaitojen arviointilomake 

 Miksi pitäisi oppia tunnetaitoja? 

 Tunnekasvatus 

 Tietoa tunteista 

 Tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen 

 Tunteiden merkitys 

 Tunteiden ilmaiseminen 

 Tunteiden säätely 

 Vaikeat tunteet 

 Positiivisuus kasvatuksessa 

 Lista tunteista 

 

Oppaan laajuus on 38 sivua. 

 

 

 

 

 

Oppaassa on myös harjoituksia vanhemmalle ja lapselle.  

 

 

 



  
 

 

 
LOMAKE HUOLTAJAN LUVAN SAAMISEKSI KUVIEN 

JULKAISEMISEKSI 
Hei kolmasluokkalaisen huoltaja! 

 
Olen tekemässä opinnäytetyönä tunnekasvatuksen opasta, johon 
oppilaat piirsivät kuvia Anita-open johdolla. Sinun lapsesi piirustus 
on valittu mukaan. Oppaassa mainitaan, että Vahannan koulun 3. 
luokka on tehnyt piirustukset, mutta kuviin ei ole tulossa piirtäjien 
nimiä. 
 
Tarvitsen huoltajien luvan lasten kuvien julkaisemiseen, opas tul-
laan laittamaan myös koulun verkkosivulle. 

 

Palautathan alla olevan lipukkeen Anitalle  
ennen kesälomaa tai laita minulle sähköpostiviesti 
osoitteeseen auli.kalliomaki@piramk.fi 
 
Ystävällisin terveisin 
 
Auli Kalliomäki 

 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Lapseni ____________________________________ piirtämää kuvaa 

 
 saa käyttää oppaassa 
 
 ei saa käyttää oppaassa 

 
 
___________________________________________ 
huoltajan allekirjoitus 

 

 
LIITE 3 

 
Hei kolmasluokkalaisen huoltaja! 

 
Olen tekemässä opinnäytetyönä tunnekasvatuksen opasta, johon 
oppilaat piirsivät kuvia Anita-open johdolla. Sinun lapsesi piirustus 
on valittu mukaan. Oppaassa mainitaan, että Vahannan koulun 3. 
luokka on tehnyt piirustukset, mutta kuviin ei ole tulossa piirtäjien 
nimiä. 
 
Tarvitsen huoltajien luvan lasten kuvien julkaisemiseen, opas tul-
laan laittamaan myös koulun verkkosivulle. 

 

Palautathan alla olevan lipukkeen Anitalle  
ennen kesälomaa tai laita minulle sähköpostiviesti 
osoitteeseen auli.kalliomaki@piramk.fi 
 
Ystävällisin terveisin 
 
Auli Kalliomäki 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Lapseni ____________________________________ piirtämää kuvaa 

 
 saa käyttää oppaassa 
 
 ei saa käyttää oppaassa 
 
 

___________________________________________ 
huoltajan allekirjoitus 
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