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ABSTRACT 
 
 
Hänninen, Kaisu and Manninen, Merja. Storycrafting in Nenonpelto Kindergarten and 
Pieksämäki Parish. 74 p., 6 appendices. Language: Finnish. Pieksämäki, Autumn 2010. 
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gree: Bachelor of Social Services, Kindergarten Teacher Qualification. 
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in Christian Youth Work.  Degree: Bachelor of Social Services, Church Youth Worker, 
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This thesis was a qualitative study. The goal was to compare stories told by children 
who were in the kindergarten of Nenonpelto to stories told by children who were in 
Pieksämäki parish children’s day clubs. This project also examined how often Christian 
elements would show up in the children's stories.  
 
The material of study was accumulated by group storycrafting because in that way chil-
dren could be anonymous. Storycrafting was a new method for the writers of this thesis 
so they wanted to learn more about it. In the project a group of children crafted and told 
a story to an adult who wrote it down. Then the adult read the story back to them and 
they could make changes to it if they wanted to and then the story was ready. 
 
In the beginning information was searched from books, newspapers and many another 
sources from which very important things about storytelling and religious education 
were found for this work. Kindergarten children and the children of the day club met us 
both two times for the storycrafting. Then we analyzed those fairy tales. In those stories 
we tried to find differences and similarities. 
 
This report showed that the parish children’s stories were not any more religious than 
the kindergarten children’s stories. The children in kindergarten told livelier stories than 
the children in the day clubs. In addition the day clubs’ children’s stories were more 
often about the children’s pets than the kindergarten children’s stories. The material 
collection for this thesis equipped the writers better to work with children. 
 
Keywords: day care, storycraft, fairy tale, early childhood education, Christian upbring-
ing, parish, qualitative research 
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1 KOHTI VALMISTA OPINNÄYTETYÖTÄ 

 

 

Opinnäytetyömme sai alkunsa syksyllä 2008. Saimme luvan tavallisena ja kirkollisena 

sosionomina tehdä sen yhdessä. Se sopi meille, vaikka se asettikin omanlaisia haastei-

taan työmme valintaan. Työhömme piti sisällyttää sosiaalialan puoli, kirkollinen puoli 

sekä varhaiskasvatuksen kokonaisuus. Monenlaisia ajatuksia opinnäytetyön aiheesta 

lennätettiin puolin ja toisin, mutta yksi löytyi lopulta ylitse muiden eli sadutus. 

 

Sadutus on yksi lasten parissa käytettävistä työskentelymenetelmistä. Uskomme voi-

vamme käyttää sitä tulevina ammattilaisina tulevissa työpaikoissamme. Aloittaessamme 

työn tekemisen emme tienneet kovinkaan paljoa sadutuksesta, joten halusimme tutustua 

siihen opinnäytetyömme teoria osuuden kautta. Tahdomme antaa tulevaisuudessa asiak-

kaillemme mahdollisuuden olla itsekin vaikuttamassa heille järjestettyyn toimintaan 

sekä päästää heidän äänensä kuuluviin esimerkiksi sadutuksen keinoin. Toivottavasti 

pystymme opinnäytetyömme kautta viemään tämän tärkeän tietämyksen eteenpäin ja 

antamaan asiakkaillemme mahdollisuuden päästä itse osalliseksi heille järjestettyyn 

toimintaan sekä monipuolistamaan sitä. 

 

Molempien opintoihin vaadittavan käytännön varhaiskasvatusosuuden saimme opinnäy-

tetyössämme esille sadutuksen myötä, kun toteutimme sadutukset päivähoidon lasten 

parissa. Kirjallisen työmme monipuolisen varhaiskasvatus osuuden myötä saimme lisää 

tietämystä varhaiskasvatuksesta ja kehitimme taas omaa ammatillista osaamistamme 

eteenpäin. Kirkollisen puolen saavutimme yhteistyökumppanimme seurakunnan sekä 

kirjalliseen osan uskonnollisen kasvatuksen myötä. Lisäksi uskoimme sadutuskokemuk-

siemme myötä saavamme lisää ammatillista pätevyyttä lasten kanssa toimimiseen. Us-

koimme kirjallisen osuuden antavan meille monipuoliset avaimet tulevaisuuden työpai-

koissamme toimimiseen. 

 

Päätimme, että teemme tutkimuksen, jonka avulla saisimme myös käytännön puolta 

työhömme. Halusimme löytää yhteistyötahot, joiden kanssa voisimme tehdä tämän pro-

duktiivisen tutkimuksen. Hankimme yhteistyötahoiksemme Pieksämäen seurakunnan 

päiväkerhoryhmiä ja Nenonpellon päiväkodin lapsiryhmän. Heihin olimme yhteydessä 
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jo keväällä 2009. Molemmat tahot olivat erittäin kiinnostuneita päättötyöstämme. 

Veimme heille tuossa yhteydessä luettavaksi sopimuspohjan (LIITE 1). 

 

Hyödyn saajina tässä päättötyössä koimme olevan itsemme lisäksi seurakunnan ja päi-

väkodin henkilökunnan sekä lapset näissä ryhmissä. Vanhemmilla oli mahdollisuus 

päästä tämän projektin myötä osallisiksi lastensa satu tuotoksiin. Toivomme tietysti, että 

hyödyn saajia löytyy vielä tulevaisuudessa lisää: esimerkiksi toiset opiskelijat voivat 

saada tästä työstämme tärkeää tietoa tai mahdollisia ideoita tuleviin tutkimuksiin.  

 

Teoriaosuudessamme sukellamme ensin satujen maailmaan ja mietimme sitä, miksi 

lapsille on tärkeää lukea satuja. Sen jälkeen kerromme sadutuksesta ja sen käyttömah-

dollisuuksista. Uskontokasvatukseen ja kristilliseen kasvatukseen tutustumisen jälkeen, 

esittelemme teille tutkimuksemme työelämälähtöisyydestä, tutkimuksen tekemisestä 

sekä tuloksista. Lopuksi vielä pohdimme tätä koko opinnäytetyön tekemisen prosessia. 

 

Tässä on esimerkki lasten kertomasta sadusta. Lapsi ei kuitenkaan ole yhteistyötaho-

jemme lapsia. Kyseisen lapsen äidiltä on kysytty lupa, että lapsen kertoman sadun saa 

laittaa opinnäytetyöhömme. 

 

Hei, minä olen ankka! Haluan pitää synttäreitä. En tiedä ketä kutsua? Ha-

luan kutsua lehmän ja variksen ja tietysti itseni. Tule synttärijuhlille. Me-

nen kertomaan lehmälle. Missä lehmä on? Tuolla. Hei, varis. Mistä sinä 

tupsahdit? Missä vieraat ovat? Kutsuin heidät. Tuletko sinä lehmän synt-

täreille? (Lapsi 2010, satu 5.9.2010.) 
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2 SUKELLUS SATUJEN MAAILMAAN 

 

 

Saduilla tarkoitetaan kertomuksia, joissa esiintyy yliluonnollisia olentoja ja tapahtumia, 

haltijattaria, noitia, puhuvia eläimiä tai taikaesineitä. Todellisen maailman asioista ei ole 

kyse, kun puhutaan luonnonlakien kumoutumisesta ja historiallisen aikakäsityksen 

paikkaansa pitämättömyydestä. (Ylönen 1999, 8.) Sadulla voidaan tarkoittaa myös ker-

tomusta, tarua tai myyttiä (Sivistyssanakirja.com 2010). Monien vuosien aikana sadut 

ovat muuttuneet, mutta siitä huolimatta olennainen on niissä säilynyt eli seikkailu, vaa-

rat ja vaikeudet. Esimerkiksi vuosisadasta toiseen saduissa esiintynyt metsä on edel-

leenkin salaperäinen. Sadun olemus ei ole muuttunut millään tavalla, mutta sadussa 

esiintynyt vakavuus on vähentynyt. Samoin sadun sanoma on pysynyt samana vuodesta 

toiseen. Hyvä ja paha taistelevat niissä, mutta lopulta hyvä kuitenkin voittaa. Eriaikoina 

syntyneitä satuja on mahdotonta laittaa paremmuusjärjestykseen. (Ylönen 2000, 25–26.) 

 

Toisia satuja on mahdollista verrata niin Raamatun kertomuksiin kuin Kalevalaankin. 

Esimerkiksi Raamatussa on Vanhan testamentin puolella kertomus Joonasta, joka pää-

tyy valaan vatsaan (Joo. 1-2). Tämän kokemuksensa jälkeen Joonasta tuli profeetta, 

jonka oli mahdollista täyttää elämäntehtävänsä. Tästä kertomuksesta on vain pieni askel 

satujen maailmaan. On mahdollista huomata, että Punahilkassa käydään sama kehitys-

kulku läpi kuin Joona-kertomuksessa. Isoäiti ja Punahilkka pääsevät pois pimeästä su-

denvatsasta ja he ovat kuin uudesti syntyneet. Näissä molemmissa kertomuksissa käsi-

tellään ihmisen kehitystä pimeyteen vajoamisesta ja nousemista takaisin valoon. (Skin-

nari 2001, 97.) Tutkimusosuudessa sadulla tarkoitamme lapsien itsensä keksimiä satua, 

jonka me saduttajina kirjaamme sanatarkasti ylös ellei sitä ole muulla tavalla määritelty.  

 

 

2.1 Lisää saduista ja niiden lukemisesta lapsille 

 

Sadut ovat opettavaisia tai huvittavia tarinoita, jotka pohjautuvat sekä mielikuvitukseen 

että osittain myytteihin (Tiainen & Mäkelä 1993, 935). Sadut viihdyttävät ja ovat mo-

nesti opastavia sekä kohtalaisen lyhyitä. Niissä on yleensä selkeä juoni, jossa kertoja 

kuvittaa ihmiselämää ja usein myös kasvamiseen liittyvää vaikeutta. Usein tapahtumien 

paikka ja aika jäävät kuitenkin salaisuudeksi. Kaikista tärkeintä on itse tilanne, jossa 
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sadussa seikkailevat keskushenkilöt elävät. Juonivalikoimat saattavat saduissa olla mel-

ko suppeita. Monesti niissä toistuvat samat peruskuviot. Niissä voidaan puhua lähtemi-

sestä, matkasta, muodonmuutoksista, heikomman taistelusta vahvempaa uhkaa vastaan, 

oudon henkilön paljastumista tutuksi ja jotkut asiat saattavat esiintyä niissä kolmesti. 

(Kauppinen, Koskela, Mikkola & Valkonen 1991, 195.)  

 

Vastakohtaisuudet satujen maailmassa ovat jyrkkiä. Hyvin tavallista on, että hyvä taiste-

lee pahaa vastaan ja hyvä kuitenkin voittaa. Hahmot, jotka ovat sadussa, eivät välttämät-

tä ole ainutkertaisia yksilöitä. Ne saattavat olla tyypillisiä henkilöitä, jotka sitten symbo-

lisoivat joitakin ihmisen ominaisuuksia. Havainnollisen juonen takaa paljastuu monesti 

joku tuttu perheenjäsenten suhteisiin liittyvä asetelma kuten sisaruskateus. Suurin osa 

kuuluisimmista saduista juontaa juurensa ikivanhaan ja kansainväliseen perinteeseen. 

Tästä esimerkkinä voidaan mainita Grimmin veljesten sadut, jotka on kirjoitettu heidän 

kuulemiensa kansansatujen pohjalta. (Kauppinen ym. 1991, 195.) 

 

Lapsille on hyvä lukea satuja sekä kotona että päiväkodissa. Satujen avulla päästään 

kiehtoviin maailmoihin, kuvitteellisiin seikkailuihin sekä haaveita toteuttamaan. Saduil-

la on mahdollisuus antaa avaimet ongelmien ratkaisuun. (Ylönen 1999, 8.) Lapset ko-

kevat uusia asioita kuunnellessaan satuja. Saduilla voidaan lisäksi elävöittää lapsen 

maailmaa, sillä ne luovat tyydytystä ja mielihyvää. (Ojanen 1980a, 120.) Satujen luke-

mista voidaan elävöittää esimerkiksi nukkenäytelmien avulla. Kuunnellessaan satuja, 

lapsi voi samaistua sankareihin, oppia erilaisia arvoja ja oppia keskittymään. Satuja voi-

daan pitää mielikuvituksen ja luovuuden perusaineistona. Kerhojen ohjaajien pitäisi 

valmistautua hyvin sadun kerrontaan, jotta tietää sen sopivan omalle ryhmälleen. (Lind-

fors 2000, 36.) Satujen kerronnalla on myös mahdollista syventää oppilaiden ja opetta-

jan välisiä suhteita (Shimojima i.a.).  

 

Lapsilla on mahdollista oppia monenlaisia asioita satujen kautta, mutta tärkeintä on vai-

kuttaa tunne-elämään, mikä on lapsen elämässä huomionarvoista. Sadun tarkoitus kehit-

tyy sadusta, lapsesta ja tilanteesta. Lapsen mielenkiinto ja tunteet vaikuttavat sadun ko-

kemiseen. Lapsi kokee monenlaisia tunteita seuratessaan kertomusta esimerkiksi jänni-

tystä, vihaa ja iloa. Pelkkä tunne ei riitä ymmärtämään sadun sanomaa. Siihen tarvitaan 

myös keskittymistä ja kiinnostusta satuun sekä riittävät tiedolliset valmiudet. Kun lapsi 

ymmärtää sadun, siitä on sekä iloa että hyötyä. Kun käytetään kuvitteellisten kertomus-
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ten antia oman elämän muodostamiseen, tarvitaan valmiuksia abstraktiin ajatteluun. 

(Ylönen 1999, 8; Ylönen 2000, 7, 33, 35.) 

 

Lapsille luetaan ja kerrotaan satuja myös, koska heitä halutaan viihdyttää, rohkaista ja 

lohduttaa. Aikaisemmin lapsille haluttiin opettaa sadun kautta käyttäytymistä ja moraa-

lia. Sadut ovat hyödyksi lapsen henkiselle hyvinvoinnille ja kehitykselle. Saduilla voi-

daan myös tukea ja rohkaista lapsen itsenäistymistä, jota edellytetään päiväkodissa ja 

viimeistään koulussa. Lisäksi lapsi käsittää satujen kautta, että ihmiset arvostavat ystä-

vällistä ja toiset huomioon ottavaa käyttäytymistä. Lapsi ymmärtää myös satujen avulla, 

että töykeyttä ja ylimielisyyttä ei hyväksytä ja niistä rangaistaan. Lapsi oppii satua seu-

ratessaan käsittämään kuuntelemaansa. Satujen avulla voidaan myös lisätä tietämystä 

erilaisista asioista kuten sienistä ja marjoista. (Ylönen 2000, 27–28.) Kaiken kaikkiaan 

sadut kannustavat lasta kasvamaan isoksi ja lähtemään ulos maailmaan. (Heinälä, Jan-

tunen, Kalpio & Pakarinen 1996, 132). 

 

Lapsella voi olla ongelmia elämässään, jotka tuntuvat vuorilta eli ylitsepääsemättömiltä 

tuntuvia esteitä. Sadun kautta lapsi voi käsitellä näitä esteitä. Tutkijoiden mielestä sadut 

ovat terapeuttisia sekä muuttavat ajattelua positiivisesti, jos lapsi käy ongelmiaan läpi 

sadun avulla ja löytää ratkaisuja kuvitteellisten henkilöiden kokemasta. Terapeuttinen 

satu voi olla täysin kuvitteellinen. Terapeuttisen sadun hahmon kokemukset rohkaisevat 

lasta. (Ylönen 1999, 8.)  

 

Saduilla voidaan myös vahvistaa lapsen minää. Lapsi itse päättää, mikä satu on hänelle 

tärkeä. Aikuinen voi sen huomata siitä, että lapsi pyytää lukemaan samaa satua toista-

miseen. (Ojanen 1980b, 18.) Kun lapsi pyytää aikuista lukemaan hänelle merkittävää 

satua yhä uudelleen, silloin hän sadun avulla käsittelee jotakin mielessään olevaa asiaa 

(Jarasto & Sinervo 1997, 215). Lapselle antoisin satu on sellainen, kun läheinen aikui-

nen kertoo sen kotona kiireettömästi. Aikuisen on hyvä antaa lapsen itse valita mielei-

sensä sadun ja halutessaan keskeyttää sen lukemisen. Keskeytymisen aikana lapsi voi 

viipyillä sadun tunnelmissa, tutkia vaikka kirjan kuvia ja tahtoessaan jutella henkilöistä 

ja tapahtumista. (Ylönen 1999, 9.) 
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2.2 Lapsen mielikuvitus 

 

Lapsille luetaan satuja, jotta heidän mielikuvituksensa ja kielellinen kyky kehittyy. 

(Ojanen 1980a, 120.) Sadun hahmoista ja tapahtumista on luotava mielikuvia, sillä niis-

tä ei ole havaintoja. Koko kerronnan ajan on pidettävä ja käsiteltävä mielikuvia mieles-

sään. Mielikuvat ja niiden pohjalta syntyneet tapahtumat ovat oiva apu jäsentää arkista 

maailmaa. Mielikuvat toimivat pohjana myötäelämiselle sekä sen oivaltamiselle, miltä 

toisesta tuntuu. Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa opitaan myötäelämistä, josta esimerk-

kinä voidaan mainita vaikka Grimmin satu Kuudes joutsen. (Ylönen 1999, 8-9.)  

 

Mielikuvituksen avulla lapsi luo uusia käsitteitä, pääsee ajattelussaan eteenpäin sekä 

auttaa vaikeissa hetkissä, jos ei muista asian todellisuutta. Nämä ratkaisut ovat lapselle 

mielekkäitä, kun taas aikuisesta ne voivat tuntua järjen vastaisilta. Esimerkiksi neljä-

vuotias Nora kävi tutustumassa Helsingin kuuluisimpiin patsaisiin päiväkerhoryhmänsä 

kanssa. Kotimatkallaan hän kertoi innoissaan retkestään äidilleen, joka kysyi, mikä oli 

kaikkein komein patsas. Nora oli hetken hiljaa ja vastasi, että kun ”Ruuneperi ratsastaa 

bambilla”. Tässä tilanteessa Nora oli yhdistänyt luovasti mielikuvituksessaan hänelle 

entuudestaan kaksi tuttua asiaa. (Jarasto & Sinervo 1997, 54.) 

 

4–5-vuotiaat rikastuttavat sisäistä maailmaansa ja voimistuttavat mielikuvitustaan. Lap-

sella on välttämättömiä aineksia mielikuvitukselleen eli riittävästi muistikuvia, sanava-

rastoa, kokemuksia sekä elämyksiä. Lapsen mielikuvitus näkyy muun muassa hänen 

käyttäytymisessään. Siitä on sekä hyötyä että haittaa lapselle. (Jarasto & Sinervo 1997, 

52–53.) Lapsen mielikuvitusta edistetään todellisuus ja mielikuvitusleikeillä, joiden 

avulla myös kehittyvät hänen sosiaaliset taitonsa. Kasvaessaan lapsi erottaa todellisuu-

den ja mielikuvituksen toisistaan. (Einon 1999, 184.) Mielikuvitus mahdollisesti aiheut-

taa 4–5-vuotiaalle lapselle pelkotiloja, kun ei tiedä, ovatko hänen mielikuvituksessaan 

syntyneet asiat todellisia, siksi lapset eivät valehtele tietoisesti. Tästä huolimatta on hy-

vä nyt arvostaa mielikuvitusta, sillä siitä on hyötyä myöhemmässä elämässä. Mielikuvi-

tuksellinen lapsi pärjää paremmin monissa tilanteissa kuin tosikko esimerkiksi hän jak-

saa odottaa. (Jarasto & Sinervo 1997, 53.) 

 

Lapsen ollessa 5–6-vuotias, hän eläytyy mielikuvituksin turvin erilaisiin tunteisiin ja 

rooleihin. Sekä elein että ilmein hän paljastaa tunnelmiaan ja elämyksiään. Hänelle riit-
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tää pienikin määrä rekvisiittaa, sillä lapsi pystyy pienessäkin hetkessä loihtimaan muun 

muassa huivista keijun. Lapsi ei pelkästään enää halua leikkiä, vaan tehdä ihan oikeita-

kin asioita, kuten salaatin. Lapsi kuitenkin turvautuu mielikuvitukseen, jos hänellä ei ole 

joltain alalta asiallisia tietoja. (Jarasto & Sinervo 1997, 62–64.)  

 

Lasten on nykyään vaikea seurata luettua satua, sillä he ovat tottuneet television katse-

luun. Lasten olisi kuitenkin hyvä ja arvokasta kuunnella satuja, sillä silloin heillä on 

mahdollisuus itse kuvitella sadun henkilöt ja tapahtumapaikat, (Jarasto & Sinervo 1997, 

211–212) niin pelottaviksi ja jännittäviksi kuin he itse uskaltavat (Heinälä ym. 1996, 

133). Satuja kuunnellessaan lapsen mielikuvitus ja luovuus kehittyy, mutta valitettavasti 

sille ei nykyään anneta riittävästi tilaa, sillä satukirjoissa on värikkäitä kuvia (Jarasto & 

Sinervo 1997, 211–212). Ehdottaisimmekin, että toisinaan lapsille ei näytettäisi satujen 

kuvia ollenkaan esimerkiksi nukkumahuoneessa, jotta hän joutuisi käyttämään omaa 

mielikuvitustaan enemmän. 

 

Saduilla on hyvä ohjata ja saatella suojelevasti lasta varhaislapsuudesta aikuisten maa-

ilmaan. Tällöin lapsen ei tarvitse kohdata kylmää maailmaa valmistautumattomana, 

vaan hän on sisäisesti vahva ja kypsä. Lapsen saavuttaessaan sisäisen kypsyyden ja 

vahvuuden, hän tarvitsee satua mielikuvilleen ja tunne-elämälleen. Kun lapsi on saanut 

mahdollisuuden lapsuudessaan harjoitella rikasta ja elävää mielikuvitustaan, on hänellä 

aikuisena kyky luovaan ajatteluun. (Heinälä ym. 1996, 131.) 

 

 

2.3 Sadut mukana lapsen kehityksessä 

 

Lapsen maailmassa satu elää edelleen. Satu on elinvoimainen ja vahva sekä värikäs ja 

rikas. Saduilla on ihmisen kehitykselle suuri merkitys. Nykyään satu on merkittävämpi 

kuin koskaan, sillä lapsilla on monenlaisia asioita, jotka aiheuttavat pelkoa ja turvatto-

muutta, kuten kiire ja ihmissuhdeongelmat. Lisäksi ahdistavia asioita tuo lapsen maail-

maan joukkoviihde, kuten televisio. Se vaikuttaa lapsen mieleen ja hermoon. (Jarasto & 

Sinervo 1997, 211.) 

 

Lapset ajatellaan olevan parhaassa satuiässä 4–8-vuotiaana. Lapsen satuikään vaikutta-

vat keskeisesti hänen taustansa, kehitystasonsa, elämäntilanteensa ja ominaisuutensa. 
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Äsken mainittujen lisäksi ikä vaikuttaa siihen, miten ymmärretään ja tulkitaan satua 

sekä sen merkitystä. Lapset tulkitsevat spontaanisti. Tämä voi saada tulkitsijassa aikaan 

sen, että hän käsittää kyseisen asian uudella tavalla. Tämä uusi käsitys monesti eroaa 

aikaisemmasta käsityksestä. Lapsella on vähän tietoa ja kokemuksia, siksi hän opettelee 

käsittämään ja tulkitsemaan ympärillä olevaa maailmaa liittäen itsensä sen osaksi. (Ylö-

nen 2000, 40, 49.)  

 

3-4-vuotiaalla ei ole tietoja, miten pitäisi toimia, kun hän saa kieltoja ja moitteita. Hän 

pohtii, mitä pitäisi tehdä, kun ei saa osoittaa kiukkua tai raivoa potkimalla tai särkemäl-

lä. Hänellä on kuitenkin kielellinen kyky kehittynyt, joten sanojen avulla tunteiden pur-

kaminen saattaa jo onnistua, mutta hän tarvitsee siinä hieman ohjausta. Mahdollisesti 

hän on oppinut isommilta lapsilta varsin hedelmällisen, mielikuvitusrikkaan ja toista 

loukkaavan sanavaraston, joilla voi toista ihmistä haukkua. Hänellä on tilanteeseen kuin 

tilanteeseen sopiva haukkumasana. Aikuinen voi lasta ohjata tunteiden ilmaisuun sekä 

oman mallin että puheen avulla. Ohjauksessa on parempi käyttää minä-viestintää kuin 

sinä-viestintää. Suun siistiminen on hyvä tehdä keskustellen asioista, kuitenkaan syytte-

lemättä ja tuomitsematta lasta. Lapsi ei opi tiedostamaan ja vastaanottamaan omia tun-

teitaan, jos häntä on haukuttu ja sätitty asiasta. Helposti voi käydä niin, että lapsi syyttää 

toista ihmistä, jos häntä on moitittu. (Jarasto & Sinervo 1997, 49.) 

 

Satujen avulla jo 5–6-vuotias lapsi voi käydä läpi hylätyksi tulemisen kokemuksia. Par-

haiten tätä asiaa käsittelee Tuhkimo-satu. Siinä Tuhkimo pääsee prinssin vaimoksi huo-

limatta siitä, että äitipuoli ja sisarpuolet hylkäsivät hänet. Jos kerran Tuhkimo selvisi, 

niin lapsikin voi selviytyä. Alle kouluikäiselle lapselle satu toimii intuitiivisesti. Lapsi ei 

kykene käsittelemään sadun vertauskuvallisuutta. (Ylönen 1999, 8-9.) 

 

Monesti hyvissä lasten saduissa tulee selkeästi esille ne merkittävät kysymykset, joiden 

kanssa lapset mielessään tekevät töitä päästäkseen kehityksessään eteenpäin. Eri kehi-

tysvaiheissa tietyt sadut ovat lapsille erityisiä. He haluavat sen tietyn sadun kuulla uu-

destaan ja uudestaan, kunnes jossain vaiheessa se loppuu. Tällöin lapsi on saanut tilai-

suuden työstää psyykkisesti sadun sanomaa ja vahvistaa omaa mieltään. (Brummer 

2003, 84.) Lapselle monenlaiset asiat ovat vaikeita ja kipeitä käsitellä, kuten erilaiset 

pelot ja kuolema. Saduissa esiintyy usein erilaisia pelkoja, esimerkiksi hylätyksi tulemi-

sen pelko ja yksin jäämisen pelko. Mielikuvituksellaan lapsella on mahdollisuus omilla 
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vaatimuksillaan kohdata pelkonsa ja selviytyä voittajana. Nykypäivän lapset miettivät 

paljon kuolemaa, jota on paljon käsitelty perinteisissä saduissa. (Jarasto & Sinervo 

1997, 212–213.) Työntekijän on syytä muistaa, jotta pieni lapsi pystyisi oppimaan asioi-

ta, täytyy hänellä olla vuorovaikutussuhde aikuiseen. Hän tarvitsee aikuista jakaakseen 

kokemuksiaan, käsityksiään sekä tietojaan. Oppiminen ei ole vain järjen asia vaan asi-

oiden havainnollistamisella on suuri merkitys. Lapsi oppii kokonaisvaltaisesti, joten 

mielentilat ja kiinnostuksen kohteet vaikuttavat siihen. (Mikkola & Nivalainen 2009, 

56.)  

 

Tunnekeskustelu tarkoittaa keskustelua, joka käydään luetun sadun jälkeen. Tunnekes-

kustelussa lapsen mieleen saa satu jäädä sellaiseksi, kuin hän on sen kokenut ja oivalta-

nut. (Jarasto & Sinervo 1997, 215.) Sadun kertomisen jälkeen on hyvä keskustella siitä, 

jotta voidaan ymmärtämättä jääneitä tai väärin ymmärrettyjä asioita selittää ja korjata. 

Lapsi käsittelee sadun sanomaa, kun jutellaan sadun tapahtumien henkilöiden herättä-

mistä tunteista. Päiväkodissa keskusteluihin osallistuu usein koko lapsiryhmä yhdessä. 

Tällöin yksittäisellä lapsella on paremmat mahdollisuudet kysyä ja kertoa mielipiteensä 

asioista, kun niistä keskustellaan pienimmissä ryhmissä. (Ylönen 1999, 9.) 

 

 

 

3 SADUTUS 

 

 

Suomalainen koulupsykologi ja valtiotieteen tohtori Monika Riihelä on kehitellyt sadu-

tusmenetelmän. Kehitteleminen alkoi, kun Riihelä kokeili kerronnan avulla saada nosta-

tettua lapsen itsetuntoa ja osaamista. (Karlsson 2003, 100.) Vuonna 1995 aloitettu Satu-

keikka-projektin myötä sadutusmenetelmä kehittyi monitahoiseksi menetelmäksi. 

(Karlsson 2007.) Saduttamista on käytetty sekä Suomessa monilla paikkakunnilla että 

muissakin maissa. (Karlsson 2003, 10.)  

Saduttamisella tarkoitetaan tarinan keksimisen menetelmää eli saduttamista. Saduttami-

sen tarkoituksena on, että aikuinen kirjoittaa lapsen mielikuvituksen synnyttämän ker-

tomuksen tai tarinan ylös. (Opetushallitus 2005.) Sadutus luetaan yhdeksi narratiiviseksi 

menetelmäksi (Varttua 2006).  Sana narratiivinen tarkoittaa kertovaa ja selostavaa 

(Korpela 2008). Latinankielen sana narratio merkitsee kertomista, liittämistä, paljasta-
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mista kuten myös selostamista. Narratiivisella termillä siis viitataan esitykseen, joka 

tapahtuu joko puhumalla tai kirjoittamalla. Ehkäpä tunnetuimpana määritelmänä se voi-

daan kuvata sanalla tarina. (Tolska 2002). 

 

 

3.1 Sadutuksen lähtökohdat ja saduttajan rooli 

 

Sadutuksessa voi olla mukana lapsi, aikuinen tai kokonainen ryhmä. Sadutus sopii kai-

kille ihmisille riippumatta heidän iästään, sukupuolestaan, kulttuuristaan, koulutustasos-

taan tai vammaisuudestaan. (Karlsson & Riihelä 2006, 18.) Rantulan mukaan sadutuk-

seen voivat osallistua kaikki ihmiset, jotka kykenevät ilmaisemaan itseään puhumalla, 

eikä muita vaatimuksia ole. Ihmisen verbaalista toimintakykyä on mahdollista tukea 

sadutuksen kautta sekä rohkaista häntä löytämään punainen lanka ja yhtenäisiä juonira-

kennelmia. Siksi sadutus toimii myös muistijumppana. (Rantula 2008, 30.) 

 

Sadutus antaa jokaiselle lapselle mahdollisuuden tulla kiireettömästi ja aidosti kuulluk-

si. Jokaisen lapsen oma satu kelpaa juuri sellaisena kuin hän sen kertoo, sillä siten niistä 

muodostuu erilaisia satuja. Saduttamisessa ei ole oikeita tai vääriä vastauksia. (Kiisto & 

Krusius 2004, 16–17.) Satua ei pidäkään sen vuoksi lähteä arvostelemaan tai arvioimaan 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2009). Kun satua ei arvioida, se tarjoaa kertojalle 

mahdollisuuden sanoa sanansa niin, että hänen omat ajatuksensa ja kokemuksensa pää-

sevät esiin. Sadutuksen avulla pääsevät ääneen myös hiljaisemmat ihmiset ja puhe-

liaimmat puolestaan oppivat kuuntelemaan. (Karlsson & Riihelä 2006, 18–19.) Samalla 

lapsille voidaan opettaa yhteisössä käyttäytymisen taitoja, lisäksi heidän persoonallisuu-

tensa ja identiteettinsä pääsevät kehittymään (Asikainen 2009, 2).  

 

Sadutuksen kautta lapsi voi helposti kertoa häntä askarruttavista vaikeistakin asioista. 

Tästä esimerkkinä voidaan mainita 3-vuotiaan Aadan kertoma tarina mummonsa hauta-

jaisista. Hän kertoo, kuinka äiti oli surumielinen. Hilu-mummo laitettiin arkkuun ja sil-

loin ihminen hänen mukaansa paranee. Sen jälkeen Hilu-mummo poltettiin ja senkin 

jälkeen hän parani. Polttamisen jälkeen Hilu-mummo laitettiin maahan ja siihen kohti 

kasvaa puita tai lehtiä tai jotain muuta. Näin juhlitaan Hilu-mummon kuolleisjuhlaa 

juhlamekko päällä. (Riihelä, Karlsson, Karimäki & Lastikka 2008, 6.) Lapsen kertoman 



 

 

   16

tarinan myötä ohjaajan on helpompi tukea lasta tässä tilanteessa ja lapsi on saanut pur-

kaa tilanteen hänelle. 

 

Sadutus on käytännössä helppoa (Karlsson & Riihelä 2006, 18). Sadutuksen tarpeellisia 

välineitä ovat kerronta, kuuntelu, lasten ja aikuisten ajatusten kirjaaminen ja lukeminen 

(Karlsson 2003, 9). Sadutukseen tarvitaan rauhallinen tila, jossa ei ole häiriötekijöitä. 

Sadutuksen perusideaan ei kuulu käyttää sadun alkuun pääsemisessä mitään virikkeitä, 

kuten esineitä tai kuvia, koska sen katsotaan rajaavan lapsen kerrontaa liian paljon. 

(Kiisto & Krusius 2004, 16.) Sadutuksen tekemiseen tarvitaan siis vain vähän välineitä, 

mutta suhtautuminen ihmiseen, niin lapseen kuin aikuiseen, on tärkein. Saduttajan on 

luotettava siihen, että jokaisella kertojalla on sanottavaa ja hän osaa pukea sanottavansa 

sadun muotoon. (Karlsson & Riihelä 2006, 18.) Sadutushetket tilanteena ovat käsin 

kosketeltavia ja vähäisetkin häiriöt voivat katkaista aikuisen ja lapsen voimakkaan vuo-

rovaikutuksen. Tästä syystä aikuisen tehtävänä on kertoa muille ihmisille sadutushet-

kestä. Hänen tulee painottaa, ettei kyseiseen tilaan saa tulla kesken kaiken. (Kiisto & 

Krusius 2004, 19.) 

 

Kysyimme syksyllä 2009 kahdelta Suomessa työskentelevältä lastentarhanopettajalta 

heidän ajatuksiaan sadutuksesta. He kuvailivat saduttajan ominaisuuksia monipuolisesti 

ja antoivat molemmat mielenkiintoisia ajatuksia siitä, millainen hyvä saduttaja oikeas-

taan on. He pistivät meidät ajattelemaan, miten meidän tulee toimia sadutustuokiois-

samme. He antoivat meille monipuolisesti ohjeita siitä, miten voimme saada sadutus-

hetkistämme mahdollisimman onnistuneet. 

 

Jyväskyläläinen lastentarhanopettaja nosti ensimmäisenä ominaisuutena esille sadutta-

jan maltillisuuden (Lastentarhaopettaja 2009a, sähköpostiviesti 16.11.2009). Helsinki-

läinen lastentarhanopettaja puolestaan alkoi kertoa ensimmäisenä siitä, kuinka tärkeää 

on tutustua ryhmään, jossa on tarkoitus tehdä sadutusta (Lastentarhaopettaja 2009b, 

sähköpostiviesti 4.9.2009). Omasta kokemuksestamme voimme sanoa, että ryhmään 

tutustuminen on tärkeää. Se, että on jo lapsille tuttu ihminen, on merkittävää, jotta he 

uskaltautuvat kertomaan omia satujaan vapautuneesti.  

 

Jyväskyläläinen lastentarhanopettaja jatkaa, että tärkeitä ominaisuuksia ovat myös rau-

hallisuus, hyvä valmistautuminen, tarvittavan välineistön varaaminen, tilanteiden luku-
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taito ja aito kiinnostuneisuus (Lastentarhanopettaja 2009a, sähköpostiviesti 16.11.2009). 

Helsinkiläinen lastentarhanopettaja nostaa lisäksi esille sadutushetken pituuden sopi-

vuuden lasten vireystilaan nähden, häiriötekijöiden poistamisen ja satujen talteen kir-

jaamisen haasteellisuuden (Lastentarhanopettaja 2009b, sähköpostiviesti 4.9.2009). Se-

kä kirjallisuus, johon tutustuimme, että molemmat lastentarhaopettajat olivat sitä mieltä, 

että paikan tulee olla turvallinen, tilanteen tulee olla lapsilähtöinen ja luonnollinen (Las-

tentarhanopettaja 2009b, sähköpostiviesti 4.9.2009; Lastentarhanopettaja 2009c, haas-

tattelu 31.8.2009; Karlsson & Riihelä 2006, 18).  

 

 

3.2 Sadutuksen aloitus 

 

Ennen saduttamista on hyvä kertoa sadutettaville, mitä on tarkoitus tehdä (Karlsson 

2003, 116). Sadutettavaa kehotetaan kertomaan satu sanomalla, kerro satu. Lapsen koh-

dalla ei kannata alkaa pyytää häntä kertomaan satua sanoilla, kertoisitko minulle sadun? 

Ideana on se, että pyyntö voi ehkä rajoittaa lapsen kerrontaa ja vastausta vahvemmin 

kuin kehotus. (Kiisto & Krusius 2004, 16.) Saduttaja lupaa kirjoittaa sadun ylös juuri 

niin kuin sadutettava sen hänelle kertoo. Kun satusi on valmis, satu luetaan ääneen ja 

sinun on mahdollista vielä korjata satuasi tai lisätä siihen joitain, jos haluat. (Saarinen 

1999, 10; Karlsson & Riihelä 2006, 18.) Sadutettavalle tulee antaa mahdollisuus korjata 

satuaan, sillä saduttaja on voinut sen kirjata väärin (Saarinen 1999, 10). 

 

Lapsilla voi olla hauskaa, kun toistetaan vielä kateissa olevia ärriä ja ässiä sellaisenaan. 

Lapset voivat nauttia siitä, että saduttaja lausuu kaiken samalla tavalla kuin he, joilla on 

vaikeuksia sanojen hahmottamisessa. Sadutuksen perusajatukseen kuuluu, että lasten 

virheitä ei korjata. Kumminkin korjaamisesta on mahdollista sopia jo etukäteen. (Naski 

2005, 28–29.) Saduttajan on kuitenkin meidän mielestämme tärkeää tuntea ryhmänsä, 

jotta tällaisella leikittelyllä ei satutettaisi turhaan jo ennestäänkin epävarmoja lapsia. 

Korjaamisesta on syytä tehdä yhdessä varma päätös, jotta kaikki tietävät sen. 

 

Saduttajan on vaikeinta kirjata ylös puhekieltä sekä lapsen itse keksimiä sanoja. Sadu-

tuksen tärkein asia on se, että satu kirjoitetaan käsin. Näin saduttajan huomio kiinnittyy 

vain sadun kirjaamiseen ja sadutettava näkee, kuinka saduttajan kädestä syntyy hänen 

kertomaansa satua. (Saarinen 1999, 10.) Puhekielen kirjaamisen vaikeudesta huolimatta, 
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sadutusmenetelmä perustuu arkipuheeseen, jota ei ole tarkoitus ohjailla kysymyksillä. 

Tarkoituksena ei ole ennakoida tai ohjata keskustelun kulkua. Päätäntävallan tulee ja-

kaantua tasaisesti kaikkien osallistujien kesken, jotta jokaisen kertojan sanat voisivat 

saada samanlaisen painoarvon sadussa. Sadutuksen päämääränä on antaa kertojan päät-

tää itse, millaisista asioista hän haluaa kertoa ja kuinka hän sen kertoo, silloin hänelle 

jää myös tekijänoikeudet sadusta. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2009.) Kirjaamisen 

lisäksi saduttaja kirjoittaa muistiin kertojan nimen, päivämäärän ja kirjauspaikan. Sadut-

taja voi halutessaan kirjoittaa erilliselle paperille, miten tilanne alkoi sekä eteni. Sadut-

tajan ajatukset ja tunteet tilanteesta voidaan myös kirjata ylös. (Karlsson & Riihelä 

2006, 18.) 

 

 

3.3 Sadutuksen käyttömahdollisuuksia 

 

Sadutuksen käyttömahdollisuudet ovat mielestämme rajattomat. Tämä näkyy hyvin 

myös niissä erilaisissa tutkimuksissa kuten opinnäytetöissä ja pro gradu -tutkielmissa, 

joihin olemme tutustuneet tämän prosessimme aikana. Lisäksi molemmat lastentarha-

opettajat kertoivat meille siitä, miten monella eri tavalla he ovat itse käyttäneet sadutus-

ta. Me olemme monessa yhteydessä huomanneet, miten monella eri tavalla sadutusta 

voi käyttää.  

 

Opinnäytetyössään Jaakko Lehtinen on nivonut hyvin musiikin ja sadutuksen yhteen. 

Hän sävelsi lastenmusiikkia, jota käytettiin sitten sadutuksen pohjana. Tässä produktios-

sa yhdistyvät hyvin sadutus, mielikuvitus, lastenmusiikki ja leikki. Se antaa myös yhden 

näkökulman siitä, miten sadutusta voidaan toteuttaa jo valmiin materiaalin kanssa. Leh-

tinen oli säveltänyt ensin musiikin, jota apuna käyttäen lähdettiin tekemään lasten kans-

sa sadutusta. Lapset kuulivat pienen pätkän musiikkia ja sen jälkeen he saivat kertoa 

sadun, jonka Lehtinen sitten kirjoitti ylös. Musiikki toimi siis sadutusta alustavana teki-

jänä ja sai lapset kertomaan satuja. (Lehtinen 2008.)  

 

Marianne Leppäkorpi selvitti pro gradu -tutkielmassaan, minkälaisia lasten sadut ovat 

kieliopiltaan. Hän vertaili, millaisia eroja 6- ja 9-vuotiaiden lasten satujen väliltä löytyi. 

Tutkimuksessa ilmeni, että 6-vuotiaiden lasten sadut olivat 9-vuotiaisiin verrattuna si-

sällöltään monipuolisempia, mutta niiden lauserakenteet olivat yksinkertaisempia. Hä-
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nen huomionsa oli, että niin varhaiskasvatuksessa kuin koulussa sadutusmenetelmän 

avulla on mahdollista saada monipuolista tietoa lapsen kielen ja ajattelun kehityksestä. 

(Leppäkorpi 2008.)  

 

Jyväskyläläinen lastentarhanopettaja kertoi meille hyvän esimerkin sadutuksen käyttö-

mahdollisuudesta. Hän oli kerännyt erilaisia hauskoja kuvia sisältäviä lehtileikkeitä, 

joista lapset saivat valita itselleen mieluisimmat, jotka he sitten liimasivat lehtileikevih-

koseen. Sen jälkeen hän antoi lapselle mahdollisuuden kertoa sadun omin sanoin valit-

semastaan kuvasta ja kirjasi sen sitten ylös sanasta sanaan. Vihkosta on mahdollista 

käyttää myöhemminkin hyväksi sadutuksessa. Lapselle voidaan antaa mahdollisuuksia 

kertoa kuvista uusia satuja, jotka kirjataan myös ylös. (Lastentarhaopettaja 2009c, haas-

tattelu 31.8.2009.) 

 

Mielenkiintoiselta kuulosti myös, että vanhempainiltoihin voisi saada puhtia sadutuksen 

avulla (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2009). Kuinkahan monessa paikassa on käytet-

ty tällaista mahdollisuutta? Vielä mielenkiintoisemmaksi käyttömahdollisuus kävi, kun 

luimme, että liikkeelle lähdetään lasten vanhempien omista saduista (Terveyden ja hy-

vinvoinninlaitos 2009). Lasten satuja on tietysti käytetty erilaisissa tilanteissa, mutta 

että vanhempien satuja voitaisiin käyttää tällä tavalla, oli meille uutta tietoa. Lapsista 

voisi olla mukavaa, jos vanhempien tuottamia satuja luettaisiin seuraavana päivänä päi-

vähoidossa lapsille (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2009). 

 

 

3.4 Sadutuksen vaikutukset 

 

Sadutuksen avulla on sadutettavalla mahdollisuus jakaa tunnelmiaan ja tunteitaan tois-

ten kanssa turvallisella tavalla. Sadutusta voidaan käyttää myös avaamaan vaikeasti 

käsiteltäviä asioita, jotka ovat muutoin vaikeita pukea sanoiksi. (Terveyden ja hyvin-

voinninlaitos 2009.) Sadutuksen kanssa samalla tavalla käytetään Tejping-menetelmää, 

joka on sadutuksen ohella lapsilähtöinen perheterapian muoto. Vaikka ne molemmat 

perustuvatkin lapsilähtöiseen ajatteluun, niin sadutuksessa on tarkoituksena antaa lapsen 

itse kehittää tarinaa, kun taas Tejping-menetelmässä lapsen ajattelua selkeytetään vuo-

ropuhelun avulla. Tejping-menetelmän on kehittänyt psykologi Martin Soltvedtin ja 
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siinä päämääränä on käydä vuoropuhelua lapsen kanssa leikin avustuksella (Pesäpuu ry. 

i.a.). Sadutuksessa ei pääsääntöisesti käytetä muita välineistöä kuin kynää ja paperia.  

 

Tejping-menetelmässä käytetään alustaa, johon lapsi saa teipata näyttämön. Näyttämölle 

hän saa sijoittaa valitsemansa nuket ja esineet, jotka kuvaavat perheenjäseninään, itsel-

leen merkityksellisiä ihmisiä, paikkoja, kokemiaan ristiriitatilanteitaan tai traumaattisia 

kokemuksiaan. Tämän tarkoituksena on rakentaa hänen ymmärrystään omasta elämäs-

tään, samalla pyritään parantamaan perheen ja lapsen vuorovaikutussuhteita, ratkotaan 

perheen ongelmia ja tehdään niistä visuaalinen kokonaisuus. Tejping-menetelmää on 

mahdollista käyttää lastensuojelun piirissä työskennellessä. Sillä voidaan lisätä lapsen 

mahdollisuutta olla osallisena omassa elämässään. (Pesäpuu ry. i.a.)  

 

Sadutuksesta voivat hyötyä kaikki siinä mukana olevat. Sitä voidaan toteuttaa kaksin tai 

ryhmässä. Paikkana voi olla intiimitila tai julkinen paikka. Sadutuksen tiedetään yhdis-

tävän, lähentävän, rohkaisevan ja lohduttavan siihen osallistujaa. Sadutusta voidaan 

käyttää pidemmälle vietynä työn suunnittelussa ja työyhteisön kehittämisessä. Sadutuk-

sen avulla voidaan pysäyttää kiire ja voidaan keskittyä olennaiseen; sanojen ja sanojen 

välissä oleviin hiljaisen puheen viesteihin. Sadutuksessa on mahdollista käsitellä tuntei-

ta mielikuvituksen avulla ilman rikkiviisasta analyysia sen tuotoksesta. Sadutuksella 

voidaan jakaa kokemuksia ja tehdä uusia oivalluksia. Kun lasten kanssa tehdään toistu-

vasti sadutuksia, saadaan heidän ajatuksensa ja kokemuksensa liitettyä työn suunnitte-

luun, jolloin saadaan lasten osallisuutta lisääntymään. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 

2009.) 

 

Sadutus voi nopeuttaa lempeästi mutkikkaita ryhmäprosesseja, sillä sadutuksessa tullaan 

tutuiksi ja yhteenkuuluvuuden tunne voi lisääntyä ryhmässä, kaiken ikäisten parissa. 

Yhteisten aiheiden löytymistä voidaan nopeuttaa sadutusmenetelmän avulla. Samalla 

voidaan miettiä työn kehittämistä ja lisätä keskinäistä pohdintaa asioista. Toivottuja 

tuloksia on saavutettu menetelmällä erityisongelmien lievittämisessä sekä perhetyössä. 

Vieraalta aikuiselta vaatii kyllä paljon rohkeutta sanoa: Kerro sinä oma satu, ihan min-

kälainen vaan ja minä kirjoitan sen sellaisenaan ylös. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 

2009.)  
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Sadutuksen voima löytyy saduttajan ja sadutettavan pääsemisestä samalle aaltopituudel-

le. Heillä on mahdollisuus päästä ikiaikaisten sadunkertojien tavalla vapaasti soljuvaan 

tarinaan, mielikuvien vietäväksi aivan sadun ja toden rajamaille. Sadutusmenetelmän 

teoreettinen viitekehys rakentuu dynaamiseen ja suhteelliseen tiedonkäsitykseen. Tiedon 

lisäksi, me jokainen jaamme omia kokemuksiamme ja niistä muodostuneita tietoja, jois-

ta muilla ei ole aikaisempaa tietoa. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2009.) 

 

 

3.5 Vuorovaikutus sadutushetkissä 

 

Sadutuksen on tarkoitus muodostua kertojan tai kertojien ja kirjaajan yhteiseksi jutuksi. 

Sadutuksesta syntyvä satu rakentuu heidän välissään, kun toinen kuuntelee ja toinen 

kertoo, joten sadutus luo yhteisoloa. Kertomus voi syntyä ihan vain muutamasta sanasta 

tai monesta lauseesta. (Karlsson & Riihelä 2006, 18.) 

 

Saduttajan rooli on tärkeä sadutuksessa. Tarinankertoja huomaa sen, jos saduttaja ei 

kuuntele eikä ole kiinnostunut aidosti hänen kertomastaan sadusta. Lisäksi kertoja huo-

maa sen, jos saduttaja ei ole oma itsensä, vaan esittää jotain roolia. (Rantula 2008, 64.) 

Saduttajan on hyvä miettiä tarkkaan omaa rooliaan sadutushetkessä. Sadutuksen onnis-

tumiseen vaikuttaa hyvin paljon saduttajan toiminta ja käyttäytyminen. Onnistuneeseen 

sadutukseen kuuluu toimiva vuorovaikutus. (Kiisto & Krusius 2004, 18–19.) 

 

Sadutushetki voi olla hyvä vuorovaikutustilanne, joka yhdistää, lähentää, rohkaisee ja 

lohduttaa. Sadutuksen avulla voidaan saada tuttuihin suhteisiin syvyyttä tai sen voi jopa 

yllättäen löytää. Sadutuksen myötä saduttajalla on mahdollisuus päästä toisen ihmisen 

sisäisen dialogin osapuoleksi, jos sadutettava niin haluaa käyvän. Menetelmä pohjautuu 

siihen, että jokaisella on yleisen ja tunnetun tiedon lisäksi omista kokemuksista muo-

dostunutta erityistä tietoa, jota ei ole muilla ja hän voi sen halutessaan jakaa toisille. 

(Karlsson & Riihelä 2006, 19.) 

 

Sadutusmenetelmän kehittäjä Monika Riihelä kertoo, että lapsen kanssa ei päästä aitoon 

dialogiin aikuisten tekemien kysymysten avulla. Lapsen omia tarinoita kuuntelemalla 

pääsee helpommin lähemmäksi lapsen maailmaa. Kysymällä saattaa epäonnistua lapsen 

ajatuksien kuulemisessa. Jotkut lapset pitävät aikuisten kysymyksiä ikävystyttävinä, 
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muun muassa mitä sait tänään ruuaksi. Mitä pienempi lapsi on, sitä tylsempiä ovat 

yleensä aikuisten kysymykset. Lapsen ja aikuisen dialogi on tasa-arvoisempaa sadutuk-

sessa. (Saarinen 1999, 10.) Mielestämme tasa-arvoisemman dialogin tekee sadutuksessa 

lapsen ja aikuisen välille se, että aikuisen on kuunneltava lasta koko sadutuksen ajan, 

jotta hän pystyisi kirjoittamaan lapsen kertoman sadun sanatarkasti ylös. 

 

Tutkija Karlssonin mielestä lapset voivat opettaa paljon aikuiselle, kun hän ensin hiljen-

tyy kuuntelemaan lasta (Nevala 2001, 40). Lisäksi aikuiset oppivat lapsen maailmasta, 

kun he ovat valmiita laittamaan itsensä likoon (Ferrucci 2000, 12). Parhaimmillaan ai-

kuisen ja lapsen välillä tapahtuu vastavuoroista oppimista, jos vain aikuinen haluaa op-

pia lapselta. Huomionarvoista oppimisessa on kuunteleminen ja aito kohtaaminen. Kun 

aikuinen ei ole aidosti kiinnostunut, lapset huomaavat sen nopeasti. Saduttamisen avulla 

voidaan harjoitella hyvää vuorovaikutusta. Keskeistä on antaa lapselle kokemus siitä, 

että hänen ajatuksistaan ollaan kiinnostuneita ja hänen satunsa ovat meille tärkeitä. Sa-

dutustilanne on lapselle merkittävä kokemus, sillä siinä hän on hallitseva osapuoli. Hän 

hallitsee aikuista, joka kirjoittaa hänen sanomisiaan ylös ja ne vielä luetaan muiden las-

ten kuullen. (Nevala 2001, 40.) Mietimme, että lapsella on kuitenkin kaikesta huolimat-

ta oikeus halutessaan kieltää saduttajaa lukemasta hänen satujaan muille. 

 

Aikuiselle saduttaminen saattaa olla hankalaa huolimatta siitä, että saduttaminen on 

yksinkertaista. Riihelän mukaan aikuisen on tehtävä kovasti töitä päästääkseen irti am-

mattilaisen otteista, tarinoiden tulkitsemisesta sekä lapsen arvioinnista. Kasvattajat pyr-

kivät omien kysymysten avulla lähestymään lasta, sillä siten päästäisiin arvioimaan lap-

sen kehitystä ja ongelmia. Kasvattajat ajattelevat, että lapset kehittyvät jatkuvasti ja 

kasvattajan tehtävänä on kehittää ja arvioida lapsen kehitystä. (Saarinen 1999, 10–11.) 

 

Riihelän mielestä aikuisella on mielessään valmiit vastaukset kysymyksiinsä, joten hän 

voi häkeltyä, jos lapsi vastaa kysymykseen toisella tavalla, kuin aikuinen oli olettanut. 

Tällöin aikuinen voi kehottaa lasta paremmin syventymään asiaan, vaikka hänen olisi 

itse paneuduttava siihen, mitä lapsi todella sanoo ja tarkoittaa. Sadutuksen tarkoituksena 

ei ole tuottaa kasvattajan itse odottamia asioita, vaan lapsen tulisi saada itse tuottaa oma 

satunsa. (Saarinen 1999, 11.) 
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Saduttaessaan saduttaja ja sadutettava asettuvat kohdakkain ja saduttaja oppii kuuntele-

maan lasta aivan uudella tavalla sadutuksen välityksellä. Riihelä kertoo, että aikuiset 

ovat iloisia siitä, kun ovat alkaneet saduttamaan. Aikuiset ovat löytäneet sadutuksesta 

uuden tavan olla yhteydessä lapsiin ja he ovat innoissaan lasten tarinoista. Sadutuksen 

avulla aikuinen voi viestiä lapselle olevansa oikeasti valmis kuuntelemaan häntä. Sään-

nöllisen sadutuksen avulla lapset oppivat vaatimaan muutenkin aikuisia kuuntelemaan 

itseään. (Saarinen 1999, 11.) 

 

 

3.6 Sadutuksella lasten oma kertomiskulttuuri talteen 

 

Yleensä, kun puhutaan lasten kulttuurista, tarkoitetaan sillä aikuisten lapsille tekemää 

kulttuuria kuten lasten lauluja. Lastenkulttuuri-käsitteellä on mahdollista kuitenkin tar-

koittaa niin aikuisten ja lasten yhdessä tekemää kuin lapsen itse tuottamaa kulttuuria. 

Lasten omaa kulttuuria ovat esimerkiksi leikit ja rallatukset. Lasten luomaa kulttuuria 

dokumentoidaan ja säilytetään yleensä vain poikkeustapauksissa, sillä varsinkaan pie-

nemmillä lapsilla ei ole mahdollisuuksia itse tallentaa omaa kulttuuriaan eikä aikuisilla 

ole juuri kiinnostusta lasten kulttuurin tallentamiseen. (Karlsson 2006.) 

 

Riihelän mukaan saduttamisen avulla saadaan esille lasten omaa kertomiskulttuuria. 

Ensin kasvatuksen ammattilaiset ajattelivat, että lapset pitää opettaa kertomaan satuja 

ennen kuin heitä sadutetaan. Yllätyksekseen he huomasivat, että lapset osaavatkin ker-

toa satuja ilman minkäänlaista opetusta. Riihelä ei voinut uskoa, että lapsilta löytyy oma 

kertomakulttuurinsa. Lapset kuitenkin kertovat erilaisia tarinoita, joita he ovat myös 

jatkuvasti muuttamassa. Aivan tutustakin tarinasta lapset kehittävät oman tarinansa ja 

näiden omien satujen kertominen on lasten mieleen. (Saarinen 1999, 11.) 

 

Lapset ovat kiinnostuneempia kuuntelemaan toistensa satuja kuin aikuisten kirjoittamia 

satukirjoja, toteaa Karlsson. Lapset saattavat tuntea asioiden olevan suuria ja merkityk-

sellisiä, vaikka aikuiset pitävät niitä pieninä ja merkityksettöminä. Lapsilla on oma kult-

tuurinsa, mutta monesti se on näkymätöntä. Silloin tällöin kasvatusalan ammattilaiset ja 

lasten vanhemmat ovat yllättyneitä havaitessaan, kuinka paljon lapset tietävät, kysyvät 

ja osaavat.  Siksi ammattilaiset ja vanhemmat kysyvät, miksi lastenkulttuuri on näkymä-

töntä. (Nevala 2001, 40.) Esimerkiksi sadutusmenetelmää apuna käyttäen on mahdolli-
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sista kuitenkin saada tämä näkymätön lastenkulttuuri näkyväksi ja tallentaa sitä tulevai-

suutta varten.  

 

 

 

4 USKONTOKASVATUS 

 

 

Yhteiskunnan uskontokasvatus ottaa kantaa siihen, mikä on uskonnon merkitys inhimil-

lisessä elämässä ja kulttuurissa. Yhteiskunnan uskontokasvatukseen ei sisälly kuiten-

kaan uskontojen perimmäistä totuusarvoa tai keskinäistä paremmuutta. Uskontokasva-

tuksessa on tärkeää opettaa omaa uskontoaan. Uskontokasvatuksessa yleensä tarkastel-

laan sitä, mitä kerrotaan elämästä ja eri uskonnoista sekä etsitään vastauksia elämän 

peruskysymyksiin. Uskontokasvatuksessa voidaan myös laittaa vuoropuheluun oman 

uskonnon ja muiden uskontojen näkemykset keskenään. (Halme 2008, 20.) Monesti 

uskontokasvatusta ja uskonnollista kasvatusta käytetään toistensa synonyymeinä, mutta 

ne on myös mahdollista erottaa toisistaan. Uskontokasvatuksella tarkoitetaan uskonnol-

lisesti tunnuksellisesti sitoutumatonta kasvatusta ja uskonnollisella kasvatuksella taas 

tiettyyn uskontoon sitoutunutta kasvatusta. Silloin kristillinen kasvatus nähdään yhtenä 

uskonnollisen kasvatuksen muotona. (Muhonen & Tirri 2008, 66.) 

 

Kristillinen kasvatus on kristilliseen uskoon kasvattavaa kasvatusta. Uskontokasvatuk-

sen tarkoituksena on välittää uskontoon liittyviä kulttuurisia tietoja ja taitoja sukupol-

velta toiselle. Uskontokasvatuksen tavoitteiden saavuttaminen tulee aina tapahtua kas-

vatettavan ehdoilla. (Ella Keski-Korhonen 1998, henkilökohtainen tiedonanto syksy 

1998.) Kristillinen kasvatus ammentaa piirteensä kristillisestä arvomaailmasta. Kristilli-

sen kasvatuksen tehtävänä kirkossa on esimerkiksi kristillisen perinteen siirtäminen, 

hengellisen elämän edellytysten luominen sekä uskon vakaumuksen vahvistaminen. 

Kristillisen kasvatuksen sisältöön kuuluu asenteiden, tapojen sekä taitojen opettaminen 

kuten myös tunteiden käsittelyä ja tahdon suunnan ohjaamista. (Kalijärvi & Muranen 

2004, 23–24.) 
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4.1 Uskontokasvatus päivähoidossa 

 

Varhaiskasvatus suunnitelman perusteissa mainitaan uskonnollis-katsomuksellisen 

orientaation ytimen muodostuvan uskonnollisista, hengellisistä ja henkisistä asioista 

sekä ilmiöistä. Tarkoituksena on perehtyä lapsen oman uskonnon tai katsomuksen pe-

rinteeseen kuten tapoihin ja käytäntöihin. Lapselle tulee tarjota mahdollisuus ihmette-

lyyn, kyselemiseen, hiljaisuuteen sekä pohdintaan. Lapsen ominaisuuksista esimerkiksi 

herkkyys, kyky ymmärtää sanatonta ja symbolismia kunnioitaan, tuetaan sekä vahviste-

taan. Erilaisiin kulttuureihin ja katsomuksien tapoihin, jotka ovat lapsen lähellä, tutustu-

taan. Varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa vanhempien kanssa sovitaan sen lapsi-

kohtaisista sisällöistä. (Stakes 2005.) 

 

Vantaalaisen teologian opiskelijan ja lastentarhaopettajan Silja Lamminmäki-Vartian 

mielestä varhaiskasvatuksen vahvan luterilaisen perinteen siirto on lykätty lähinnä seu-

rakuntien vastuulle. Päiväkodit kysyvät vain vanhemmilta, voiko heidän lapsensa viedä 

joulu- ja pääsiäiskirkkoon. Uskontokasvatuksen tulisi kuitenkin olla muutakin kuin vain 

kirkossa käymistä, kuten varhaiskasvatussuunnitelmassa sanotaan. Lapselle tulee opet-

taa omaa uskontoaan tai katsomuksensa perinteitä ja tapoja sekä tutustuttaa heidät lähel-

lä oleviin erilaisiin uskontoihin. (Niiranen 2009, 9.) Uskontokasvatuksen vuonna 2009 

voimaan tullut uusi malli herättää kyllä monissa päiväkodeissa hämmennystä. Monesta 

työntekijästä voi tuntua vieraalta ajatus, ettei vastuu uskontokasvatuksesta pidä jäädä 

vain seurakunnille, kuten uskonnonvapauslaissa mainitaan. (Pitkänen & Ketolainen 

2009, 10.) 

 

Monista seurakunnista on kuitenkin tultu päiväkotien avuksi uskontokasvatuksen anta-

miseen. Jämsän päiväkotiryhmissä esimerkiksi vierailee seurakunnan lapsityönohjaajia 

kuusi kertaa vuodessa. Näistä pyhäkouluhetkistä tiedotetaan vanhemmille ja jos lapsi ei 

saa osallistua pyhäkouluun, niin heille järjestetään jotain muuta ohjelmaa. Näitä tuokioi-

ta järjestetään muun muassa juhlapyhien alla, joten ne selventävät lapsille niiden kristil-

listä merkitystä. Monissa päiväkodeissa melkein kaikki lapset saavat osallistua näihin 

hetkiin, mutta esimerkiksi helsinkiläisessä Merirastin päiväkodissa olevista 80 lapsesta 

vain alle puolet saa osallistua Vuosaaren evankelis-luterilaisen seurakunnan järjestämiin 

tilaisuuksiin. Kaikille yhteistä uskontokasvatusta annetaan kuitenkin Merirastin päivä-

kodissa aamunavausten muodossa. Näissä aamunavauksissa käsitellään erilaisin elä-
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myksellisin keinoin kaikille uskonnoille tärkeitä eettisiä kysymyksiä, eri uskontojen 

mukanaan tuomia tapoja sekä perinteitä. Järjestäjinä voivat toimia niin lasten vanhem-

mat, opettajat kuin lapsiperhediakoni. Näissä hetkissä on kerrottu esimerkiksi siitä, mi-

ten eri uskontokunnissa annetaan lapselle nimi. (Pitkänen & Ketolainen 2009, 10.) 

 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton nettisivuilla käydyissä keskusteluissa nähtiin uskon-

tokasvatuksen kuuluvan ennen kaikkea kodeille, kun taas uskonnon asema päiväkodeis-

sa sekä kouluissa jakoi vastaajien mielipiteitä. Osa vastaajista nimittäin koki, ettei us-

kontokasvatus kuulu päiväkotiin tai kouluun. Melkein kaikki pitivät kuitenkin tärkeänä, 

että lapsille tarjotaan tietoa tasapuolisesti kaikista uskonnoista. Laajasti oltiin vastaajien 

keskuudessa sitä mieltä, että kristillisyys kuuluu suomalaiseen perinteeseen ihan jo 

yleissivistyksenkin takia. Omien juuriensa tuntemiseen tarvitaan uskonnon tuntemusta 

niin suomalaisessa kuin muissakin kulttuureissa. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 

2007.) 

 

Päivähoidon uskontokasvatuksen päämääränä on edistää lapsen oman identiteetin kas-

vamista, opettaa ymmärtämään paremmin toisia kulttuureja ja opettaa suvaitsevaisuutta 

sekä empatiaa. Kaikki lapset voivat osallistua uskontokasvatukseen, sillä se ei ole va-

kaumuksen ohjaavaa. Päivähoidon tulisi antaa lapsille uskonnollista yleissivistystä. Us-

kontokasvatuksen antamisen vastuu on päivähoidon henkilöstöllä. Heidän tehtävänä on 

antaa yleissivistystä uskonnollisuudesta. Varsinaisen uskontokasvatuksen antaa sitten 

lapsen koti, koska sen tulee olla perheen oma valinta. Vanhempien on mahdollista saada 

kristilliseen kasvatukseen tukea seurakunnastaan. (Lastenkirkko i.a. a.) Mannerheimin 

Lastensuojeluliiton puheenjohtaja, lastenpsykiatrian professori Tuula Tamminen kysyi-

kin Uskonto osana lapsen hyvinvointia -seminaarissa pitämässään puheenvuorossa, on-

ko uskontokasvatus aikuisten eettinen velvollisuus. Lapsen kehitykseen kuuluu uskonto, 

oli se sitten mikä tahansa uskonto, sillä uskonnon kautta lapsen elämään saattaa syntyä 

henkinen ulottuvuus. Tähän henkiseen ulottuvuuteen liittyy esimerkiksi toivon ja turvan 

mahdollisuus. Kasvattajille uskonnot ovat tuki. Uskonnot ovat myös vahva tukipilari 

moraalinkehitykselle. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2007.) 

 

Oikeastaan kaikki kulttuuri Suomessa perustuu kirkon vuosisataiseen toimintaan, sillä 

esimerkiksi lainsäädännön, hallinnon, kirjakielen ja opetustyön pohjat löytyvät sieltä. 

Näiden taustalla on nähtävissä kristillinen ihmiskäsitys. Oman kulttuurisen taustan tun-
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teminen antaa lapselle rakennusmateriaalia oman vakaumuksensa muodostamiselle ja se 

vahvistaa lapsen tietoisuutta siitä, kuka hän oikeastaan onkaan. Voidaan sanoa, ettei 

suomalaista kulttuuria voi ymmärtää täysin ilman kirkon tuntemusta. Kristillistä identi-

teettiä voidaan vahvistaa tutustumalla kirkkoon. Luterilaiset kävijät saavat silloin tietoa 

omasta uskonnostaan, kun taas muiden uskontojen edustajat saavat lisää ymmärrystä 

maan uskonnollisen enemmistön tavoista sekä käsityksistä. Vuosikymmenien ajan on 

ollut vallalla suomalaisessa kasvatuksessa käsitys, ettei lapselle voi opettaa sellaista, 

mitä hän ei pysty tietoisesti ymmärtämään. Tämä käsitys koski myös uskonnollista kas-

vatusta, mutta todellisuudessa tämä ajattelu kavensi lasten ja nuorten mahdollisuuksia 

perehtyä uskonnolliseen kulttuuriin. (Issakainen 2005, 37–39.) Voidakseen ymmärtää 

suomalaista kulttuuria lapsen täytyy tuntea sen taustat, jotka ovat hyvinkin syvällä kris-

tillisessä ihmiskäsityksessä ja kirkon tuntemuksessa. Suomen laki pohjautuu muun mu-

assa kristilliselle ihmiskäsitykselle. 

 

Uskontokasvatus sisältyy yhteiskunnan kasvatus- ja opetusjärjestelmien tarjoamaan 

kasvatukseen. Päivähoidossa saatujen uskontoon liittyvien ajatusmallien pohjalle lähde-

tään sitten tulevaisuudessa rakentamaan koulussa annettavaa uskonnon opetusta. Var-

haiskasvatuksen uskontokasvatusta ei voi verrata koulujen uskonnon opetukseen, sillä 

siinä ei ole oppiainejakoa. Työntekijöiden tulee muistaa, että lapsilla on oikeus saada 

kokea uskonnollisia, hengellisiä ja henkisiä asioita sekä ilmiöitä. Lapsen on tärkeää pe-

rehtyä omaan uskontoonsa tai katsomuksensa mukanaan tuomiin tapoihin. Hänellä on 

oikeus kokea hiljaisuutta, saada ihmetellä, kysellä ja pohtia myös näitä asioita. (Lasten-

kirkko i.a. a.)  

 

Onko moraalitonta kasvattaa lapsi uskonnolliseksi? Seurakuntien Lapsityön Keskus ry:n 

pääsihteeri Kalevi Virtasen mielestä, kun yhteiskuntaa tarkastellessa huomataan, että 

lapsi syntyy uskovaisena. Moraalittomuudesta voidaan sanoa, että kukaan ei synny tyh-

jiöön eikä myöskään kasva tyhjiössä. Ihmisen minuus muodostuu laajasta sosiaalisesta 

ketjusta, jonka yksi keskeinen osa on uskonnon tuomaa tietoa ja kokemusta. Virtasen 

mielestä lapsen vapaus itse asiassa vahvistuu uskontokasvatuksesta. (Virtanen 2009, 

74). 

 

Varhaispedagogiikan kokonaisuudesta ei ole mahdollista irrottaa uskontoon, elämänkat-

somukseen tai etiikkaan liittyviä kysymyksiä. Ne kuuluvat siihen kokonaisuuteen, josta 
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kehittyy lapsen maailmankuva. Lapselle pyritään antamaan mahdollisuus muodostaa 

mahdollisimman ehyt sekä monipuolinen kuva häntä ympäröivästä maailmasta ja sen 

monimuotoisista ilmiöistä. Uskontokasvatuksessa ja kaikessa muussakin varhaispeda-

gogiikassa tulee ottaa huomioon lapsen tapa oppia. Näitä tapoja ovat esimerkiksi leik-

kiminen, laulaminen, liikkuminen ja tutkiminen. (Lastenkirkko i.a. a.) 

 

4.1.1 Mitä uskontokasvatus pitää sisällään? 

 

Uskontokasvatuksen lähtökohdaksi dosentti Jyri Komulainen mainitsee ihmisoikeuksien 

perinteen. Hänen mukaansa ihmisoikeuksiin kuuluu oikeus saada avointa ja ei-

tuputtavaa uskontokasvatusta. Hän mainitsee, että aina ja kaikkialla sosiaalistamisen 

yhtenä osana lapsille on jaettu yhteisössä sillä hetkellä valitsevaa maailman katsomusta, 

siksi täysin neutraalia kasvatusta ei olekaan, koska joka ikinen inhimillinen kulttuuri 

edustaa tiettyä kantaa. Terve uskonnollinen identiteetti tarvitsee kehittyäkseen turvalli-

sen ja vapaan ympäristön. Uskontokasvatuksen tulisi Komulaisen mielestä ohjata lasta 

pitkäjänteisesti avoimeen oman tradition tulkintaan. Filosofisointi on lasten luontainen 

taipumus, joten siitä on vain pieni askel teologisointiin. (Mannerheimin Lastensuojelu-

liitto 2007.) 

 

Päiväkotien uskontokasvatuksen tulisi lain mukaan pitää sisällään uusia malleja, joten 

päivähoidossa pyritään käyttämään monipuolisesti erilaisia niin perinteisiä kuin uudem-

piakin tapoja käsitellä asioita. Perinteisessä mallissa seurakunnan työntekijät ovat pää-

vastuussa uskontokasvatuksen antamisessa. He järjestävät erilaisia vierailuja, tilaisuuk-

sia kuten pyhäkouluja sekä pikkukirkkoja. Päiväkodin henkilökunnan antaessa uskonto-

kasvatusta päästään Pitkäsen ja Ketolaisen mukaan uskonnon opetuksessa lähemmäksi 

eri uskonnon näkökulmia. (Pitkänen & Ketolainen 2009, 10–11.) 

 

Psykologiassa koetaan tällä hetkellä kasvavaa kiinnostusta siitä, mitä uskonto on, miten 

lapsen usko sekä yksilön maailman kuva syntyy ja mikä merkitys nuoren identiteetin 

muodostumiseen on uskonnolla. Uskontojen merkityksen vähentymisellä ja masennuk-

sen kuten myös epätoivon lisääntymisen välillä on huomattu olevan jonkinlainen yhte-

ys. Aikuisellahan on vapaus valita uskontonsa, niin kuuluisi olla myös lapsella. Mikäli 

lapsi ei saa uskontokasvatusta, hänen ei ole helppoa tehdä myöskään valintoja. (Man-

nerheimin Lastensuojeluliitto 2007.) 
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Uskontokasvatuksen keskeisimpiä sisältöjä ovat juhlapyhät, niiden viettämisen perin-

teet, lapsen omat kysymykset ja pohdinnat. Päivähoidossa vanhemmille voidaan juhla-

pyhistä tiedottaa esimerkiksi ilmoitustaululla ja samalla heille voi pienellä tiedotteella 

ilmaista, mitä lapselle kerrotaan juhlapyhän sisällöstä. Tällä tavalla vanhemmat saavat 

tietoa, miten uskontokasvatuksen avulla on siirretty kulttuuriperintönä sukupolvelta 

sukupolvelle päivähoidossa. Uskontokasvatukseen sisältyy oman uskonnon tapoihin, 

traditioihin sekä muihin sisältöihin tutustuminen kokonaisvaltaisesti. Se tarjoaa koko-

naisvaltaisen oppimisympäristön, joka pitää sisällään muun muassa tunnelman, estetii-

kan, symboliset esineet, kuvia, musiikkia ja taidetta. (Lastenkirkko i.a. b.) Tiedämme, 

että nykypäivä asettaa tietysti uusia haasteita päivähoidon uskontokasvatukselle, sillä 

päivähoidossa olevat lapset saattavat kuulua eri uskontokuntaan kuin työntekijät. Sen 

takia onkin tärkeää keskustella vanhempien kanssa, miten heidän lapsensa saavat osal-

listua uskontokasvatukseen. Työntekijöiden tulee muistaa kunnioittaa vanhempien toi-

veita näissä asioissa. 

 

Suomessa vielä monet ihmiset kuuluvat evankelis-luterilaiseen kirkkoon, siksi esimer-

kiksi hoitopaikkojen lähellä näkyy evankelis-luterilaisia kirkkorakennuksia ja hautaus-

maita. Päivähoidon uskontokasvatukseen lisää sisältöjä tuovat myös perheen erilaiset 

juhlat, kuten kasteet, rippikoulu, häät ja hautajaiset. Uskontokasvatuksen sisältöihin 

liittyvät lisäksi kuolemaan liittyvät kysymykset, eettiset kysymykset, Raamatun kerto-

mukset, erilaiset vuoden kiertokulkuun liittyvät juhlapyhät kuten pääsiäinen ja joulu 

sekä niihin liittyvät laulut että leikit. (Lastenkirkko i.a. b.) Uskomme, että lapsen identi-

teetti muodostuu myös uskontokasvatuksen myötä. Lapsi tarvitsee monipuolisesti tietoja 

yhteiskunnasta, jossa hän elää. Lapsi käy läpi elämänsä aikana monenlaisia kysymyksiä, 

jotka ovat suhteellisen isoja. Monissa harjoitteluissa olemme kohdanneet esimerkiksi 

sen, miten eri tavalla lapset voivat kokea kuoleman. 

 

Uskontokasvatushan pitää sisällään juuri näitä suuria elämänkysymyksiä kuten kuole-

ma, oikea ja väärä, kuka minä olen ja millainen minä saan olla. Näistä kysymyksistä 

saadut vastaukset tukevat lapsen itsenäisen identiteetin kasvamista. Lapsi voi kysyä 

vielä kuka tai mikä Jumala on. Työntekijän tulee miettiä jo etukäteen, mitä hän itse vas-

taisi ja mitä uskonto tähän vastaa. Eri uskonnot myös askarruttavat lapsia. He saattavat 

kysyä, miksi toiset lapset kutsuvat Jumalaa Allahiksi ja toiset jollain muulla nimellä? 

(Lastenkirkko i.a. b.)  
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4.1.2 Varhaiskasvattaja uskontokasvattajana 

 

Varhaiskasvatusta voidaan määritellä pienten lasten eri elämäntilanteissa tapahtuvaksi 

kasvatukselliseksi vuorovaikutukseksi. Sen tavoitteena on edistää lapsen tasapainoista 

kasvua, kehitystä sekä oppimista. Varhaiskasvatuksenpalveluita tuottavat sekä kunnat 

että yksityiset tahot. Yhteiskunta valvoo ja tukee varhaiskasvatuksen toteutumista. 

(Varttua 2007.) Vanhempia mietityttää eniten lasten vakaumuksenvapaus, kuinka voi-

daan antaa lapselle mahdollisuus itse muodostaa uskonnollinen vakaumuksensa (Man-

nerheimin Lastensuojeluliitto 2007). Usein vanhemmat ja kasvattajat saattavat olla ah-

distuneita uskontokasvatuksen antajina, sillä heitä askarruttaa monet asiat ja he kokevat 

olevansa yksin antamassa uskontokasvatusta. Apua ja tukea kristillisen uskontokasva-

tuksen antamiseen sekä kasvattajat että vanhemmat voivat saada esimerkiksi lastenkirk-

ko.fi sivustolta, jossa myös lapset voivat käydä keskusteluja keskenään ja aikuisille ol-

laan sivustoille koostamassa esimerkiksi varhaiskasvatuksen luterilaisen uskontokasva-

tuksen materiaalia (Kotimaa 2009, 12).  

 

Tiina Haapsalo-Hyvösen mukaan uskontokasvattajan taustalla on aina omasta elämän-

historiasta saadut kokemukset, jotka voivat olla joko positiivisia tai negatiivisia. Monet 

kokevat uskonnon niin henkilökohtaiseksi, ettei siitä ole helppo puhua toisen ihmisen 

kanssa. Oma usko voi tuntua riittämättömältä ja siksi on arka ja epävarma puhumaan 

uskon asioista. Monesti myös koulutuksessa saatu liian vähäinen tuki näihin uskon asi-

oihin ja niistä keskusteluun, estää varhaiskasvattajaa uskaltautumaan keskustelemaan 

uskosta. Onkin tärkeä oppia soveltamaan omaa ammatillista osaamistaan uskontokasva-

tukseen. (Tiina Haapsalo-Hyvönen, henkilökohtainen tiedonanto kevät 2010.)  

 

Päiväkotien uskontokasvatuksessa on aikuisen asenteella suuri merkitys. Henkilökun-

nasta tämä tehtävä voi tuntua liian vaikealta. Mahdollisesti kielteisesti uskontoihin suh-

tautuva opettaja ei edes halua paneutua koko asiaan. (Niiranen 2009, 9.) Oman roolin 

epävarmuus voi johtaa joissakin tapauksissa siihen, että varhaiskasvattaja välttää koko-

naan uskontokasvatuksen antamista, mikä ei kuitenkaan ole lainsäännön tarkoitus. Var-

haiskasvatussuunnitelmassakin sanotaan, että se on yksi päivähoidon henkilökunnan 

tehtävistä. Varhaiskasvatussihteeri Heljä Petäjä toivookin seurakunnan lapsityöntekijöi-

den mentoroivan päivähoidon henkilökuntaa uskontokasvatuksessa. (Pitkänen & Keto-

lainen 2009, 11.) 



 

 

   31

Varhaiskasvattajan on hyvä tietää, että uskontovapauslain mukaisesti lapsen huoltajat 

yhdessä saavat päättää lapsen uskonnollisesta asemasta. Joskus käy kuitenkin niin, et-

teivät vanhemmat sovi lapsen uskonnollisesta asemasta vuoden ikään mennessä, jolloin 

lapsen huoltajana toimiva äiti voi yksin päättää lapsen liittymisestä uskonnolliseen yh-

dyskuntaan. Tilanteissa, joissa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta määrätään tuo-

mioistuimen taholta, tulee taas noudattaa tuomioistuimen antamia päätöksiä. Lapsi, joka 

on täyttänyt viisitoista vuotta, voi huoltajansa kirjallisella suostumuksella itsekin liittyä 

uskonnolliseen yhdyskuntaan tai halutessaan erota siitä.  12-vuotias lapsi on mahdollista 

liittää tai ilmoittaa eronneeksi uskonnolliseen yhdyskuntaan vain erillisellä kirjallisella 

suostumuksella. (Uskonnonvapauslaki 2003.) 

 

Varhaiskasvattajan on syytä muistaa, että lapselle on tärkeää saada keskustella turvalli-

sesti hänelle tärkeän ihmisen kanssa myös uskontoon liittyvistä asioista. Tällaiset kes-

kustelut voivat alkaa lapsen puolelta yllättäenkin hoitopäivän aikana, mutta uskontokas-

vatuksen antamisenhan tulee kuulua osana päivähoidon työntekijän ammattikuvaa. Päi-

vähoidon kaikki aikuiset voivat toimia arjessa uskontokasvattajina omassa ryhmässään. 

Työtä he tekevät omalla persoonallaan ryhmänsä tarpeiden sekä kehitystasonsa mukai-

sesti. Toiminta tapahtuu kokonaisopetuksen puitteissa ja yhdessä sovittuja periaatteita 

noudattaen. (Lastenkirkko i.a. c.) Tiedämme, kuinka tärkeää yhteiset pelisäännöt ovat 

näistä asioista kerrottaessa. Siksi päivähoidossa käytävissä yhteisissä kokouksissa on 

tärkeää ottaa aika ajoin keskustelun aiheeksi myös uskonnollinen kasvatus. Uskon asi-

oista keskusteltaessa on syytä myös ottaa huomioon lapsen kehitystaso, jotta lapsen on 

mahdollista ymmärtää hänelle kerrottu asia. Lapsen kysymyksillä tulee antaa myös ai-

kaa. Olemme oppineet, ettei kannata pelätä sitä, ettei aina osaa itse vastata lapsen kysy-

myksiin. Vaikeissa tilanteissa on mahdollisuus sanoa lapselle, että selvitän tilannetta ja 

keskustelemme asiasta sitten myöhemmin lisää. 

 

Työntekijän oma avoin, kunnioittava ja utelias suhtautuminen eri uskontoihin ja niiden 

aihepiireihin on tärkeää, jotta hän voi kohdata kaikkien uskontokuntien edustajat luon-

tevasti. On tärkeää hankkia tietoa eri kulttuureista sekä uskonnoista. Työntekijän ei tar-

vitse olla teologi tai muuten uskonoppinut, jotta hän voisi puhua lasten sekä vanhempi-

en kanssa uskontoon liittyvistä asioista tai voisi olla toteuttamassa päivähoidon uskon-

tokasvatusta. Työntekijän oman vakaumuksen ei tulisi vaikuttaa uskontokasvatuksen 

antamisessa, sillä se lasketaan kuuluvaksi osaksi lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan 
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ammattikuvaa. Tärkeintä uskontokasvatuksessa on saada lapsi tuntemaan olonsa turval-

liseksi, jotta hän voi kertoa omista kokemuksistaan, ajatuksistaan sekä uskaltaa esittää 

omia kysymyksiään. Lasta voi helpottaa, jos uskontokasvattaja on oman ryhmän jo tuttu 

aikuinen, jota kohtaan on jo ehtinyt muodostaa läheisen hoitosuhteen. (Lastenkirkko i.a. 

c.) Monikulttuurisessa yhteiskunnassa on uskontokasvatus otettava vakavasti jo var-

haiskasvatuksessa. Päiväkodissa ja myöhemmin koulussa on mahdollista opettaa lapsil-

le, miten eletään rinnakkain erilaisten maailmankatsomusten välillä. Kun koulussa on 

luokkakaverina eri uskontokuntien edustajia esimerkiksi Devaki, joka syö pelkästään 

kasviksia tai Hassan, joka ei syö sianlihaa, niin pienikin lapsi oppii jotain hindulaisuu-

desta tai islamista, Komulainen mainitsee. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2007.) 

 

Aikuisten asenteet ovat monesti jarruina näissä monikulttuurisuus kysymyksissä, kun 

taas lapset ovat monesti avoimia uusille asioille. Yleisenä harhaluulona onkin, ettei mo-

nikulttuurisessa ympäristössä voida antaa uskontokasvatusta. Se on tietysti valtava haas-

te monikulttuurisessa ympäristössä toimiessa muistuttaa Lamminmäki-Vartia, mutta se 

on mahdollista toteuttaa yksinkertaisilla keinoilla. Hyviä ideoita on mahdollista saada, 

kun kuuntelee lasten ajatuksia. Esimerkiksi tavallisiin kotileikkeihin voi hankkia muun 

muassa rukousmaton, jonka käytössä keskustellaan lasten kanssa. Näiden keskustelujen 

aikana voivat lapset intoutua keskustelemaan muutenkin symboliikasta. Yhtenä varsin 

tärkeänä osa-alueena Lamminmäki-Vartia mainitsee vanhempien mukaan ottamisen 

päiväkotien uskontokasvatukseen, mutta ongelmana voi olla suomalainen hiljaisuuden 

kulttuuri. Uskonasioista on opittava puhumaan, jotta suomalaisen yhteiskunnan muuttu-

essa maahanmuuttajien myötä koko ajan yhä monimuotoisemmaksi, lasten kasvatuksen 

kohtaaminen erilaisien kulttuurien aallokossa pystyttäisiin aloittamaan jo varhain. (Nii-

ranen 2009, 9.) 

 

Työntekijän on syytä muistaa, että uskonto on kuitenkin tunneherkkä kasvatuksen osa-

alue ja hänen toimintansa pohjalta lapselle jää tietynlainen tunnejälki. Työntekijän tulisi 

luoda uskontotuokion ajaksi lämmin ilmapiiri, jotta lapselle jäisi hyvät muistot näistä 

hetkistä. Työntekijä itse toimii lapselle mallina siinä, miten uskontoihin suhtaudutaan ja 

kuinka niistä voidaan puhua. Oman negatiivisen ajattelumallin siirtämistä lapselle tulisi 

varoa, vaikka valitettavasti kasvattaja voi tiedostamattaan välittää oman negatiivisen 

kantansa lapseen. On muistettava, jos työntekijä ei ota minkäänlaista kantaa tai välttelee 
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uskoon liittyvistä kysymyksistä keskustelua lapsen kanssa, niin hän kertoo huomaamat-

taan lapselle omasta suhtautumisestaan. (Lastenkirkko i.a. c.) 

 

 

4.2 Kristillinen kasvatus 

 

Kristillinen uskontokasvatus pohjautuu siihen, että nimenomaan Jeesuksen elämässä 

saatetaan nähdä Jumalan toiminta. Tämän vuoksi ihmisen ja Jumalan välisessä suhtees-

sa on Jeesuksella erityinen tarkoitus. Monella eri tavalla voidaan määritellä kristillinen 

kasvatus, mutta yhtenä ajatuksena voidaan pitää sitä, että se on uskonnollisen kasvatuk-

sen erityistapaus. Kristillisessä kasvatuksessa välitetään kristillisiä perinteitä sukupol-

velta toiselle. Kasvatuksessa on syytä ottaa huomioon sen sisältö, prosessi, tavoitteelli-

suus ja päämäärä. (Halme 2008, 20–21.) 

 

Yksityiskohtaisia ohjeita ihmisen kasvatukseen ei voida löytää Raamatusta, mutta pää-

määränä voidaan pitää ihmisen pysymistä Jumalan läheisyydessä. Ihmiseen vaikuttami-

nen kasvatuksessa on hyväksyttävää kristillisen ihmiskäsityksen mukaan, kunhan mene-

telmät sekä tavoitteet ovat moraalisesti oikeanlaisia. Kasvatuksen kohde tulee käsittää 

arvokkaana Jumalan luomistyönä, joten kasvatustehtävää tulee pitää tärkeänä ja hyvin 

vastuullisena tehtävänä. Kasvattajan tehtävänä on nähdä kaikki yksilöt samanarvoisina 

ja huomioida kaikki ryhmän jäsenet tasapuolisesti kasvatustapahtumassa. Kasvatuksen 

pohjana tulee olla Raamatun ihmiskäsitys. (Kalijärvi & Muranen 2004, 23–24.) 

 

Luukkaan evankeliumissa annetaan ohje, kuinka kasvatustyötä tulisi tehdä. Jeesuksen 

luokse tuotiin myös aivan pieniä lapsia. Jeesuksen toivottiin koskevan heihin. Opetus-

lasten nähdessään tämän, he moittivat tuojia. Jeesus kuitenkin kutsui lapset luokseen. 

Hän kehotti päästämään lapset luokseen. Jeesus sanoi, että lasten kaltaisten on Jumalan 

valtakunta. Joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaan kuten lapsi, ei sinne myöskään 

pääse. (Luuk. 18:15–17.) Näkökulma kristilliseen kasvatukseen muodostuu luomisesta, 

syntiinlankeemuksesta sekä lunastuksesta. Ne täydentävät toinen toisiaan. Jumalaa pide-

tään Luojana täysivaltaisena, jonka luomistahdon toteutumista ei mikään pysty rajoitta-

maan. Hänen luomistyötään motivoi täydellinen rakkaus. Jumala on luonut niin aineelli-

sen, henkisen kuin hengellisen todellisuuden, jonka tarkoituksena on palvella hyviä tar-

koituksia. (Puolimatka 2008, 18.) 
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4.2.1 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lapsityö 

 

Lapsityön toiminnallinen perusta evankelis-luterilaisessa kirkossa rakentuu pyhäkoulu-

työn ja kerhotyön erilaisten arkipäivän toimintamallien varaan. Se on omaleimaista 

Suomessa, sillä kansainvälisistä juurista on muovattu paikallisiin olosuhteisiin sopi-

vampia malleja. Esimerkiksi pyhäkoulutyö on muotoutunut uusiin muotoihinsa, mutta 

sen ytimenä on edelleen diakonia ja hengellisyys. Päiväkerhojen alkujuurta ei voida 

oikeastaan osoittaa, mutta monet päiväkerhot saivat alkunsa kotien pyynnöistä suoda 

lapsilleen kehittäviä virikkeitä kaupungistumisen myötä. Kirkon puoleen käännyttiin, 

jotta saataisiin tukea kasvatukseen kodin ulkopuoleltakin. (Alopaeus-Karhunen & Wen-

nermark 2004, 13–17.) 

 

Seurakunnan ja päivähoidon uskontokasvatuksella on erilaiset tavoitteet. Uskontokasva-

tus, jota yhteiskunta antaa, on luonteeltaan yleissivistävää ja sen tarkoituksena on vah-

vistaa lapsen tietoisuutta omista juuristaan. Seurakunnan kasteopetuksen perustana ovat 

kirkon opetukset sekä sen tavoitteena on tukea perheen uskonnollista vakaumusta. Var-

haiskasvatussihteeri Petäjä Kirkkohallituksesta muistuttaa, että vastuu lapsen uskonnol-

lisesta kasvatuksesta on ensisijaisesti kodeilla. (Pitkänen & Ketolainen 2009, 11.) Kir-

kon perustehtäviin kuuluukin varhaiskasvatuksen vahvistaminen. Seurakuntien tulee siis 

huolehtia kastekasvatuksen toteuttamisesta sekä tuettava perhettä lapsen kristillisessä 

kasvatuksessa. (Kirkkohallitus 2008.) Lapsi otetaan pyhässä kasteessa kirkon jäseneksi. 

Huoltajien ja vanhempien on määrä antaa lapsille kirkon tunnustuksen mukaista opetus-

ta ja kristillistä kasvatusta, jossa heitä tukevat kummit ja seurakunta. Kirkkoherran tulee 

valvoa kristillistä kasvatusta ja opetusta kirkon tunnustuksen ja tehtävän mukaisesti. 

(Kirkkojärjestys 1991.) 

 

Seurakunnan tehtävänä on lähestyä niin lapsia kuin heidän perheitään heille tärkeissä 

tilanteissa ja elämäntodellisuudessa ajankohtaisilla toimintatavoilla. Tavoitteena on 

kohdata perhe ja toimia heidän kanssaan kasvatuskumppanuudessa lasten hyväksi. Var-

haiskasvatuksen eri muotoja seurakunnassa ovat muun muassa päiväkerhot ja yhteyden-

pito lapsiperheisiin. Muuttuva aika vaatii myös kirkkoa muuttumaan ja kehittämään 

tapojaan lasten perheiden kohtaamiseen. Kirkon varhaiskasvatuksen perustana toimii 

kaste- ja lähetyskäsky sekä lasten evankeliumi. Lapsi koetaan kirkon piirissä pyhäksi ja 

arvokkaaksi. (Seurakuntien Lapsityön Keskus ry i.a.) 
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Seurakuntien Lapsityön Keskuksen keskeisin visio on, että lapsen kasvua tuettaisiin, 

heidän elämänsä nähtäisiin suurena ihmeenä, heille tarjottaisiin pyhää kaikilla aisteilla 

ja heille tarjottava jumalanpalveluselämä olisi monipuolista ja rikasta (Seurakuntien 

Lapsityön Keskus ry 2008). Tulevaisuuden haasteina lapsityössä nähdään vanhemmuu-

den tukeminen ja seurakunnan perhetyön suunnan kehittäminen. Kirkon on myös pys-

tyttävä tarjoamaan ennaltaehkäisevää, intensiivistä perhetyötä. Sen pitäisi pureutua esi-

merkiksi vanhemmuuden roolien tutkimiseen ja perhettä tukevaan kristillisen kasvatuk-

sen kysymyksiin. Valitettavasti entistä enemmän kirkon lapsi- ja perhetyössä nousee 

tarvetta myös korvaavaan perhetyöhön, kuten esimerkiksi erilaisiin eroryhmiin. Erilaiset 

perheet myös tarvitsevat kirkolta tukeaan erilaisien kriisien kohdatessa heitä. (Alopaeus-

Karhunen & Wennermark 2004, 23.) 

 

4.2.2 Kirkon varhaiskasvatuksen haasteita 

 

Kirkon tekemä lapsityö elää monella tavalla haasteellista aikaa. Yhteiskunnassa tapah-

tuvat muutokset ja kirkossa tapahtuvat muutokset värittävät lapsityön aivan uudenlai-

seksi. Käsitteinä lapsuus ja perhe ovat muuttuneet sekä heidän elämänsä arkielämä on jo 

muuttanut luonnettaan, johon kirkonkin on reagoitava. Arkitodellisuutta on, että moni-

kulttuurisuus on lisääntynyt ja arvot ovat myös muuttuneet. (Heinonen, Luodeslampi & 

Salmensaari 2004, 9.) Moniarvoisuus ja monikulttuurisuus ovat suuremmissa kaupun-

geissa jo arkipäivää. Kun taas pienemmissä kunnissa on monesti vielä väestö uskonnol-

lisesti yhtäläisempää ja siksi niissä on helpompi pitäytyä vanhoissa perinteisissä kasva-

tusmalleissa, kertoo Kirkkohallituksen varhaiskasvatussihteeri Petäjä. (Pitkänen & Ke-

tolainen 2009, 11.) Eri uskontokuntien edustajiakin liittyy keskuuteemme, koska ihmi-

sillä on vapaus valita uskontokuntansa, johon hän haluaa kuulua. 

 

Kirkon antaman varhaiskasvatuksen näkökulmasta eteen tulevia muutoksia voidaan 

nähdä moniakin. Seurakuntaliitokset, työkuvien muutokset, lapsiperheiden määrän vä-

heneminen, muuttotappio kunnissa ja seurakuntien maantieteellisten eriarvoisuuksien 

lisääntyminen voidaan katsoa vaikuttavan seurakuntien varhaiskasvatuksen antamiseen. 

On myös tärkeää huomioida, että toiminta resurssit saadaan seurakunnissa pysymään 

hyvinä, kirkon tulee hankkia ammattitaitoista henkilökuntaa varhaiskasvatusta antama-

na ja kouluttaa heitä, toimintaa tulee myös muistaa arvioida säännöllisesti ja on huomi-
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oitava, että johtajuuden merkitys kasvaa kokoajan. Koulutuksen laatuun on tärkeä kiin-

nittää huomiota. (Kirkkohallitus 2008.) 

 

Itse kirkossa muuttuvat tilanteet vaikuttavat varhaiskasvatuksen antamiseen. Esimerkik-

si kastettujen lasten lukumäärän väheneminen ja kirkosta eroamiset muun muassa nuor-

ten aikuisten keskuudessa yleistyneet. Lisäksi uskonnollinen ja kulttuurillinen moni-

muotoisuus ovat puolestaan lisääntyneet yhteiskunnassa. On huomioitava, että ikäluokat 

ovat pienentyneet. Lapsiperheet saavat varhaiskasvatuspalveluita laajemmalla rintamal-

la kuin aikaisemmin. Perheiden läpi käymät ongelmat ja haasteet vaikuttavat lapseen 

esimerkiksi avioerot ja erilaisten perhemuotojen lisääntyminen. Kokonaisuudessa lap-

suuden luonteen muuttuminen vaikuttaa siihen millaista varhaiskasvatusta lapsille anne-

taan. Kodin kristillisen kasvatuksen antaminen on ohentunut, on huomioitava. (Kirkko-

hallitus 2008.) 

 

 

 

5 TYÖELÄMÄLÄHTÖISYYS JA TAVOITTEET TUTKIMUKSELLE 

 

 

Tahdoimme opinnäytetyömme olevan työelämälähtöinen, siksi halusimme kiinnittää 

opinnäytetyömme käytäntöön yhteistyötahojemme kautta. Tavoitteenamme oli, että 

voisimme tutkia päiväkotilasten ja seurakunnan kerholasten kertomia satuja verraten 

niitä toisiinsa. Hankimme itsellemme yhteistyötahoiksi Pieksämäen seurakunnan päivä-

kerhoryhmiä ja Nenonpellon päiväkodin lapsiryhmän. Paikat valittiin Pieksämäeltä, 

koska opiskelemme täällä. Uskoimme sen olevan helpoin mahdollinen paikka toteuttaa 

tutkimuksemme materiaalin hankinnan osuus. Yhteistyötahomme auttoivat meitä saa-

maan lasten vanhemmilta luvat lasten saduttamiseen ja heidän videoimiseensa syksyllä 

2009 (LIITE 2 ja LIITE 3). Luvat pyydettiin, jotta saisimme materiaalia monipuolisesti 

kerättyä tutkimusosuuttamme varten. 

 

Kysyimme yhteistyötahoiltamme, saisimmeko käyttää heidän yksiköidensä nimiä tässä 

opinnäytetyössä. Sosionominhan tulee toimia luottamuksellisesti ja asiakkaan yksilölli-

syyttä suojaten aina asiakassuhteissa ja ammattilaisen tulee olla tietoinen työtään sääte-

levistä salassapitosäädöksistä (Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia 
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ry. 2005, 8). Henkilötietolain mukaan vaitiolovelvollisuus merkitsee, että jos työntekijä 

saa tietoonsa henkilötietoja, toisen henkilön ominaisuuksia, tietoja hänen henkilökohtai-

sista oloistaan tai taloudellisesta asemastaan toimenpiteitään suorittaessa, ei hän saa 

tämän lain vastaisesti niitä ilmaista sivullisille (Henkilötietolaki 1999). Molemmat yh-

teistyötahot antoivat meille luvan käyttää heidän yksiköidensä nimiä tässä opinnäyte-

työssä, eivätkä he koe lasten oikeuksien kärsivän tästä tilanteesta, koska sadutettavien 

lasten nimiä ei mainita satujen yhteydessä. 

 

 

5.1 Nenonpellon päiväkoti 

 

Päivähoitolain mukaan lasten päivähoidolla tarkoitetaan lapsen hoidon järjestämistä 

päiväkotihoitona, perhepäivähoitona, leikkitoimintana tai muuna päivähoitotoimintana. 

Päiväkodiksi kutsutaan tilaa, jossa päivähoito tapahtuu ja tila on järjestetty päiväkotihoi-

toa varten. Päivähoitoon oikeutettuja ovat ne lapset, jotka eivät ole vielä oppivelvolli-

suusikäisiä tai jos muut erityiset olosuhteet vaativat hoidon järjestämistä tällä tavalla. 

(Laki lasten päivähoidosta 1973.) 

 

Nenonpellon päiväkoti sijaitsee Vaalijalaan johtavan tien varrella. Päiväkodin läheisyy-

dessä on hyvät liikuntamahdollisuudet, jotka siellä hoidossa olleet lapset muistavat 

varmasti aina. Aivan päiväkodin lähellä sijaitsee Nenonpellon alakoulu, johon lasten on 

helppo siirtyä päiväkodin jälkeen. Päiväkodin henkilökunta tekee tiivistä yhteistyötä 

vanhempien kanssa järjestäen erilaisia tapahtumia lapsille. Päiväkoti on pieni yksikkö, 

jossa on noin 24 lasta ja henkilökuntaa noin kuusi työntekijää. (Kalevi Heiskanen, muis-

tio 27.4.2010.) Nenonpellon päiväkoti kuuluu Pieksämäen kaupungin yksiköihin, jotka 

tuottavat monipuolisia päivähoitopalveluja lapsiperheille. (Pieksämäen kaupunki 2010.) 

Päiväkodissa on kolme lapsiryhmää. 1-2-vuotiaiden ryhmä, 3-6-vuotiaiden päivähoito ja 

6-vuotiaiden esiopetusryhmä sekä koululaisten iltapäiväryhmä. (Pieksämäen kaupunki 

2009.)  
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5.2 Pieksämäen seurakunta 

 

Raamatussa määritellään seurakunta Jeesukseen Kristukseen uskovien yhteisöksi (Raa-

matun sanasto 1992, 26). Suomen evankelis-luterilaisen kirkon verkossa olevassa sana-

kirjassa seurakunnalla tarkoitetaan joko paikallisen kirkon yhtä osaa, hallinnollista pai-

kallisseurakuntaa, joka kuuluu tiettyyn piispan kaitsemaan hiippakuntaan tai sitten Kris-

tuksen universaalia seurakuntaa eli koko katollista kirkkoa. (Suomen evankelis-

luterilainen kirkko i.a. a.) Suomen evankelis-luterilainen kirkko koostuu yli 500 paikal-

lisesta seurakunnasta (Suomen evankelis-luterilainen kirkko i.a. b), josta yhdestä päättö-

työssämme puhumme. Seurakunnan tehtäviin kuuluu esimerkiksi lapsityö (Suomen 

evankelis-luterilainen kirkko i.a. b).  

 

Pieksämäen seurakunnan lapsi- ja perhetyön keskeisin osa on lapsille sekä heidän van-

hemmilleen järjestetyt erilaiset kerhot, joiden lisäksi lapsityö järjestää pyhäkouluja sekä 

erilaisia tapahtumia, joista ilmoitetaan tapauskohtaisesti erikseen. Seurakunnan järjes-

tämien päiväkerhojen kautta he haluavat tukea vanhempien antamaa kristillistä kasva-

tusta. Päiväkerhojen, jotka ovat tarkoitettu 4–6-vuotiaille, tarkoituksena on tarjota lap-

sille mahdollisimman monipuolista toimintaa. Lapsilla on mahdollisuus osallistua ker-

hoon kaksi kertaa viikossa joko aamu- tai iltapäivisin. Toiminta pitää sisällään sekä 

omatoimisia leikkihetkiä että toiminnallisia tuokioita. Nämä kerhot kokoontuvat kanta-

kaupungissa, Naarajärvellä sekä Jäppilässä. Lapsien kerhoihin osallistuminen on ilmais-

ta. (Pieksämäen seurakunta i.a.) 

 

 

5.3 Tavoitteet tutkimukselle 

 

Aiheenamme oli tutkia päiväkerhon lasten kertomia satuja seurakunnan lasten kertomiin 

satuihin. Tutkittavan aineiston päätimme hankkia saduttamalla lapsia seurakunnan ker-

hoissa sekä päiväkodissa. Päätimme tutkia näitä satuja seuraavien kysymyksien pohjal-

ta. Onko niissä kuinka paljon samankaltaisuuksia? Kuinka paljon niissä on eroavaisuuk-

sia? Millaisista asioista nykypäivän lapset kertovat satuja? Ammatillisesti ajankohtai-

seksi selvitettäväksi ajatukseksi nousi, kuinka paljon näissä saduissa on kristillisiä ele-

menttejä. Monet kasvattajat kokevat uskontokasvatuksen ja varsinkin kristillisen kasva-

tuksen antamisen haasteelliseksi monikulttuurilliseksi muuttuvassa maailmassa.  
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Tulevina varhaiskasvatuksen ammattilaisina meilläkin on velvollisuus työssämme antaa 

lapsille uskontokasvatusta. Halusimme tietää, vaikuttaako seurakunnassa annettu kristil-

linen kasvatus eri tavalla kuin päiväkodissa annettu kristillinen kasvatus. Emme löytä-

neet tätä aihetta käsittelevää aikaisempia tutkimuksia, joten koimme aiheen hyvin ajan-

kohtaiseksi. Mielestämme aihe on myös hyvin ajankohtainen, koska olemme puhuneet 

koulutuksen aikana siitä, miten lasten uskontokasvatuksen kuten myös kristilliseen kas-

vatuksen antamiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Varhaiskasvatuksen osuus 

taas työhömme tulisi liittää saavuttaaksemme lastentarhanopettajan virkakelpoisuuden.  

Rajasimme aiheen hyvin ennen varsinaisen aineiston keräämistä, jottemme joudu teke-

mään turhaa työtä emmekä yritä haukata liian suurta palaa kerralla (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2009, 81). Sovimme etsivämme erilaisista paikoista ja lähteistä materiaalia 

opinnäytetyötämme. Tahdoimme tuottaa mahdollisimman monipuoliset paketit sadutuk-

sesta, uskontokasvatuksesta sekä kristillisestä kasvatuksesta, jotta voisimme kasvaa 

opinnäytetyömme avulla monipuolisemmiksi tuleviksi ammattilaisiksi.  

 

Pidemmällä aikavälillä tavoitteenamme on saada monipuolinen kokemus saduttamisesta 

lasten maailmaan tutustumismahdollisuutena. Uskomme löytävämme näistä kokemuk-

sista uudenlaisen toimintamuodon tulevaisuuden työhömme. Halusimme kasvaa myös 

ammatillisesti monipuolisemmiksi työntekijöiksi, kun tietäisimme enemmän sadutuk-

sesta, uskontokasvatuksesta sekä kristillisestä kasvatuksesta. Me tiedämme jo tämän 

hetkisen kokemuksemme mukaan, että lapsilla on paljon kerrottavaa omasta elämästään, 

mutta valitettavan usein heidän ajatuksensa jäävät aikuisten ajatusten varjoon. Nimittäin 

liian usein päätösten takana seisovat kuitenkin tutkijat, virkamiehet sekä poliitikot (Asi-

kainen 2009, 2), jotka eivät välttämättä tiedä tai edes halua tietää lasten ajatuksia heille 

tärkeistä asioista. Pohdimme, että heillä ei välttämättä ole kaikkea tarvittavaa tietämys-

tä, jotta he voisivat tehdä päätöksensä lasten hyväksi. Helposti voidaan ajatella, ettei 

lasten ajatuksilla ole mitään painoarvoa, kunhan asiat ovat taloudellisesti tai muuten 

kannattavia. 
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6 SADUTUKSEN KUVAUSPROSESSI 

 

 

Kvalitatiivinen eli laadullinen on yksi tieteellisen tutkimuksen menetelmäsuuntaus. 

Laadullisella tutkimuksella on tarkoitus ymmärtää kohteen laatua, ominaisuuksia ja 

merkityksiä kokonaisvaltaisesti. Kvalitatiivinen tutkimus on mahdollista toteuttaa eri-

laisten menetelmien avulla esimerkiksi toimintatutkimuksella, vertailevalla tutkimuksel-

la ja narratiivisella tutkimuksella. Laadullisen tutkimuksen menetelmillä on erilaisia 

yhteisiä piirteitä. Näistä esimerkkeinä voidaan mainita kohteen esiintymisympäristöön 

ja taustaan sekä kohteen tarkoitukseen ja merkitykseen liittyvät näkökulmat. (Jyväsky-

län yliopisto i.a.)   

 

Kerronnalliset eli narratiiviset tarkastelutavat pitävät sisällään kertomukselliset ja ta-

rinalliset aineistot. Narratiivisen tukimuksen lähtökohtana on, että kertominen kuuluu 

ihmisyyteen hyvin olennaisena osana. Ihmisellä on tarve kertoa asioita koko ajan. Nar-

ratiivinen tarkastelutapa soveltuu hyvin käytettäväksi tutkimuksissa, joissa yksilöiden 

vapaasti kertomista asioista ja oman elämän tarinoista ollaan kiinnostuneita. (Luentoma-

teriaali syksy 2010.) Päätimme kerätä tutkimusmateriaalimme yhdellä narratiivisellä 

menetelmällä, nimittäin saduttamisen avulla. 

 

 

6.1 Sadutus toteutuksen kuvausta 

 

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 4–6-vuotiaat lapset, jotka käyvät erilaisissa ryhmissä 

arkipäivisin. Aineisto kerättiin neljän hengen sekaryhmissä Pieksämäen seurakunnan 

päiväkerhoissa sekä Nenonpellon päiväkodissa syksyn 2009 aikana. Nenonpellon päi-

väkodin lasten vanhemmille annettiin 12 lupalappua ja kaikki ne palautuivat. Päiväko-

din lasten vanhemmilta saimme kaikilta luvat sekä sadutukseen että heidän lastensa vi-

deoimiseen. Seurakunnan lasten perheille toimitettiin 14 lupalappua, joista 12 palautui 

meille. Kaikissa 12 saamassamme lupalapussa annettiin meille suostumus sekä sadutuk-

seen että videoimiseen. Kävimme sekä seurakunnassa että päiväkodissa saduttamassa 

lapsia kaksi kertaa. Tuotoksemme suuruudeksi tuli 51 satua, joista seurakunnan kerhois-

ta saimme 27 ja päiväkodin satuja oli 24. Lapsilta saadut sadut kirjattiin omiksi aineis-

toiksi eli seurakunnasta saadut omakseen ja päiväkodista saadut omakseen. 
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Aineiston tarvittavaa kokoa mietittäessä täytyy pohtia, kuinka paljon aineistoa tarvitsee 

kerätä, jotta se olisi edustava, tieteellinen ja yleissivistävä. Opiskelijoiden kokemuksen 

perusteella vastaus aineiston riittävyyden kysymykseen on epäselvempi laadullisessa 

kuin määrällisessä tutkimuksessa. Käytännössä tutkimuksen aineiston koon ratkaisevat 

käytettävissä olevat resurssit, muun muassa aika ja raha. Ne eivät vaikuta ainoastaan 

aineiston kokoamiseen, vaan myös aineiston analyysiin. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 85.) 

Aineistomme kokoon vaikutti rahan ja ajan käytön lisäksi se, kuinka monta lupaa 

saamme sekä minkä verran lapset suostuvat kertomaan meille satujaan. Olemme kiitol-

lisia siitä, että monet vanhemmat antoivat meille luvat sadutukseen sekä videoimiseen ja 

lapset kertoivat meille kiitettävästi satuja. Mielestämme saimme riittävästi aineistoa 

analyysia varten suhteessa siihen, paljonko meillä oli aikaa käytettävissä. On syytä 

muistaa, että laadullisessa tutkimuksessa ei ole pyrkimyksenä löytää tilastollista yleis-

tettävyyttä, sillä sen tarkoituksena on käsittää esimerkiksi tiettyä toimintaa (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 85). Nämä meidän tekemät päätelmät saduista eivät siis ole yleispäteviä, 

vaan ne ovat tämän tutkimuksen mukanaan tuomia pohdintoja, joita ei voi yleistää. Joku 

toinen siis voi saada samaa asiaa tutkimalla täysin erilaisen tuloksen. Tämä tekee tutki-

muksestamme ainutlaatuisen. 

 

 

6.2 Tutkimusmateriaalin hankkiminen 

 

Lokakuun 2009 opinnäytetyön suunnitelmaseminaarin jälkeen otimme heti yhteyttä 

yhteistyötahoihin ja teimme sopimukset yhteistyöstä (LIITE 1).  Samalla toimitimme 

heille lasten vanhemmille toimitettavat paketit, jotka olimme laittaneet jokaiselle erilli-

seen kirjekuoreen, jotta he kaikki saisivat samat tiedot tästä tutkimuksestamme (LIIT-

TEET 2 tai 3 & 4) ja he saisivat kirjeen mukana myös ohjeet, kuinka toimittaisivat lupa-

laput meille. Saatuamme lupa-asiat kuntoon pystyimme aloittamaan varsinaisen aineis-

ton keräämisen. Sovimme yhdessä yhteistyötahojemme kanssa sadutus aikataulut, jotka 

sijoittuivat syksylle 2009. Sadutimme lapsia heidän tutuissa toimintaympäristöissään. 

Pyrimme tekemään tilanteen mahdollisimman helpoiksi lapsille ja yritimme vähentää 

heidän jännitystään näissä sadutustilanteissa. Yhtenä jännittävänä tekijänä tietysti oli 

videokuvaus, jota teimme saadaksemme mahdollisimman monipuolisen kuvan sadutus 

tilanteista. 

 



 

 

   42

Sovimme yhteistyötahojemme kanssa, että he muodostaisivat meille neljän hengen sa-

dutusryhmiä, koska he tuntevat lapset jo etukäteen. Tutussa ryhmässä outoon tilantee-

seen tuleminen on helpompaa kuin vieraassa ryhmässä. Valitsimme ryhmäsadutuksen, 

koska haluamme kokeilla millainen sadusta tulee, kun useampi lapsi on tekemässä sa-

maa satua. Lisäksi ryhmäsadutuksen avulla voisimme taata, ettei yhden lapsen osuutta 

sadusta voitaisi myöhemmin määritellä. Tarkoituksenamme oli käydä saduttamassa lap-

sia kahdesta neljään kertaan molemmissa toimintaympäristöissä. Tavoitteenamme näillä 

kerroilla oli saada useampiakin satuja kirjattua meille tutkittavaksi materiaaliksi. Py-

rimme järjestämään sadutuskertamme sillä tavalla, ettei meillä olisi ollut kiirettä lähteä 

pois ennen kuin kaikki lasten kertomat sadut olisi saatu kirjattua ylös.  

 

Valmistelimme sadutustilan huolella ennen kuin lapset saapuivat paikalle. Laitoimme 

videokameran sellaiseen paikkaan, josta kaikki lapset näkyivät, mutta se ei kuitenkaan 

häirinnyt lasten satujen kerrontaa. Lapsille oli varattu omat istumapaikat sadutuksen 

ajaksi. Kerroimme sadutettavillemme keitä olimme ja mitä toivoimme heidän tekevän. 

Pyrimme antamaan lapsille riittävästi aikaa tuottaa omia satujaan. Kirjasimme lasten 

kertomat sadut sanatarkasti tietokoneella ylös ja luimme ne sitten lapsille, jotta he saivat 

mahdollisuuden korjata halutessaan vielä satuja. He saivat kertoa satuja niin kauan kuin 

halusivat ja vasta sitten ryhmä vaihdettiin seuraavaan. Toiset lapset leikkivät joko ulko-

na tai sisällä sillä aikaa, kun yhden ryhmän lapset olivat sadutettavina, joten he eivät 

päässeet pitkästymään odotusajalla. Ryhmän niin halutessa heillä oli mahdollisuus tulla 

vielä uudestaan sadutushetkeen ja kertoa uusia satuja.  

 

 

6.3 Eettisyys sadutusprosessissa 

 

Eettisenä lähtökohtanamme on puolustaa sosiaalialan ammattilaisina asiakkaiden oike-

uksia ja pitää heidän puoliaan näissä tilanteissa (Sosiaalialan korkeakoulutettujen am-

mattijärjestö Talentia ry 2005, 14). Mietimme siis näitä eettisiä kysymyksiä koko ajan 

työtämme tehdessämme. Opinnäytetyön suunnitelmaseminaarissa syyskuussa 2009 

meidän kanssamme olleet ihmiset olivat sitä mieltä, ettei lapsilta tarvitse erikseen pyy-

tää lupaa heidän kertomien satujen käyttämiseen. Heidän mielestään vanhempien anta-

ma lupa riittäisi, koska lapset ovat vielä alaikäisiä, eivätkä voi pitää huolta vielä omista 

oikeuksistaan. Tekijänoikeuslain mukaan kirjallisen tai taiteellisen teoksen luoneella on 
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oikeus siihen, vaikka teos olisi esimerkiksi kaunokirjallinen tai suullinen esitys (Teki-

jänoikeuslaki 1961). Siksi jätimme kuitenkin lapsille mahdollisuuden itse vaikuttaa sii-

hen, osallistuuko hän sadutukseen vai ei. Tietysti kannustimme heitä, muttei ketään pa-

kotettu kertomaan satua.  

 

Pyysimme vanhemmilta luvat videoimiseen, koska halusimme tarkkailla omaa sekä 

lasten käyttäytymistä näissä sadutustilanteissa. Lisäksi pidimme videointia varasuunni-

telmana, jos jostain kumman syystä lasten sadut katoavaisivat. Eettisesti tietysti tämä 

olisi vihonviimeinen ratkaisu, sillä tuossa tilanteessa meillä ei olisi lapsia enää itse var-

mistamassa, että kirjoitamme sadut juuri niin kuin he olivat ne meidän toivoneet saavan 

kirjattu ylös. Sadutettavalle täytyy suoda mahdollisuus korjata satuaan, koska saduttaja 

on voinut kirjoittaa sen sadutettavan mielestä väärin (Saarinen 1999, 10).  

 

Videointiluvan saadaksemme olimme luvanneet, ettei näitä videoita näytetä missään 

muussa yhteydessä, joten ne tuhotaan opinnäytetyömme valmistuttua. Siten varmis-

tamme sen, että videot eivät joudu vääriin käsiin eikä mukana olleita lapsia voi tunnis-

taa. Näin toimimme myös varsinaisten lupalappujen kohdalle eli hävitämme ne saatu-

amme lopputyömme valmiiksi ja palautettuamme sen lopullisesti tietokantaan laitetta-

vaksi. Näillä toimilla pidämme huolen lasten intimiteettisuojasta. 

 

Eettisyyttä olemme pyrkineet opinnäytetyössämme pitämään koko ajan esillä. Kohti 

tutkivaa ammattikäytäntöä -kirjassa eettisyyttä kehotetaan pitämään mielessä kautta 

koko opinnäytetyönprosessin, jotta kirjoittaja muistaisi sen työskentelyssään, ennen sen 

julkistamista sekä erilaisten asioiden soveltamisen vaiheessa (Kuokkanen, Kivirinta, 

Määttänen & Ockenström 2007, 27). Perustuslaissakin mainitaan kirjeen, puhelun ja 

muun luottamuksellisen tiedon salaisuuden olevan loukkaamaton (Suomen perustuslaki 

1999). Näiden ohjeiden pohjalta olemme myös itse tehneet näissä lasten satujen käytön 

yhteydessä muutamia muutoksia lasten satuihin, jotta turvaisimme lasten yksilöllisyys-

suojaa, emmekä tahallamme aseta heitä millekään vaaralle alttiiksi. 
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7 SADUTUKSELLA SAATUJEN TUTKIMUSMATERIAALIEN VERTAILUA 

 

 

Alkuperäisenä ideanamme oli käyttää laadullisen tutkimuksen menetelmää eli sisällön-

analyysia. Tällöin kirjoitetun, nähdyn tai kuullun sisällön analyysi tehdään väljässä teo-

reettisessa kehyksessä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91). Aloitimme analysoinnin pilkko-

malla sadut avainsanojen mukaisesti tiettyihin kategorioihin, kuten eläimet ja satuhah-

mot. Tarkoituksena oli kirjata päiväkerhon ja päivähoidon lasten sadut omiksi aineisto-

kokonaisuuksiksi, joita pystyisimme ristiin vertailemaan. Tämän jälkeen pohdimme 

tulosten merkitystä tulevaisuuden työhön ja kirjasimme tulokset ylös. Huomasimme 

analysointimenetelmän vääräksi, joten vaihdoimme menetelmäksi teemoittelun. Us-

koimme sen olevan järkevämpi menetelmä, jonka avulla saisimme vastaukset tutkimus-

ongelmiin. Sisällönanalyysin menetelmänä teemoittelulla tarkoitetaan aineistojen pilk-

komista ja ryhmittelemistä eri aihepiireihin. Teemojen etsimistä ennen aineisto on mah-

dollista jakaa erilaisiin ryhmiin, kuten iän tai tiedonantajien sukupuolen mukaan. Sen 

jälkeen voidaan alkaa etsiä varsinaisia teemoja eli aiheita. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

93.) Meidän tilanteessa lasten sadut kirjattiin ensin omiksi kokonaisuuksiksi niiden ko-

koamispaikan mukaan. Teemoittelua iän, sukupuolen tai muun vastaavan tekijän osalta 

emme voineet tehdä, sillä emme olleet tarkoituksella laittaneet satuihin sadutettavien 

lasten ikiä tai nimiä. 

 

Laadullisen tutkimuksen tiedonkeruumenetelmistä havainnointi on haasteellinen ana-

lyysin kannalta. Sen rinnalle on syytä nostaa jokin muukin menetelmä, joskin se on sil-

loin aikaa ja työtä vaativa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 81.) Teimme opinnäytetyössämme 

havainnointia sekä videokameran että kirjatun havainnoinnin perusteella, koska ha-

lusimme kehittyä mahdollisimman hyviksi saduttajiksi. Tahdoimme myös kehittää 

omaa ammattitaitoa ja nähdä, miten lapset käyttäytyvät sadutuksen aikana.  Saatuamme 

lasten vanhemmilta luvat, kerroimme myös lapsille sadutusprojektista ja videokameran 

käytöstä. Lapset siis tiesivät osallistuvansa siihen ja antoivat siinä tilanteessa meille 

luvan havainnointiin, (Tuomi & Sarajärvi 2009, 82) jonka me teimme videoimalla ja 

kirjoittamalla. Osallistuimme lasten kanssa hyvinkin aktiivisesti tapahtumien kulkuun 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 82), mutta emme opettaaksemme heitä vaan ohjataksemme 

tilannetta. Tutkijan tarkoituksena on kunnioittaa tutkimukseen osallistuvaa ja hänen 
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tietämystään (Tuomi & Sarajärvi 2009, 83), joten emme pyrkineet vaikuttamaan heidän 

satuihinsa näiden toimiemme taholta. 

 

 

7.1 Lasten satujen analysointi 

 

Kevään 2010 aikana aloimme analysoida lasten satuja, ja prosessi jatkui syksyyn 2010. 

Huomasimme analysointivaiheessa, ettemme tarvitsekaan käyttää videointi materiaalia 

varsinaisten satujen analysoinnissa. Lisäksi huomasimme, että meillä ei ole riittävästi 

aikaa alkaa käymään kaikkea videointimateriaalia läpi niin pikkutarkasti. Videointima-

teriaali olisi tietysti voinut tuoda jotain uutta myös näihin analysointi asioihin, mutta 

uskoimme saavamme riittävän monipuolisen analyysin tehtyä ilman niitäkin. Meillä oli 

sadut paperiversioina, joten meidän ei tarvinnut pohjata satujen analysointia videointi 

tietoihin. Lapset olivat hyväksyneet sadut ja ne pystyttiin analysoimaan niiden perus-

teella. Analysointi vaiheessa vaihdoimme analysointimenetelmämme sisällönanalyysis-

tä teemoitteluun, koska se huomattiin tutkimusongelmaamme paremmin selventäväksi. 

Koimme, ettei meidän tarvitse tietää, kuinka montaa erilaista muuttujaa lasten saduissa 

oli, vaan millaisia ne olivat toisiinsa nähden. 

 

Tutkimusongelmaksihan määrittelimme ensin sen, löytyykö saduista uskontokasvatuk-

sen elementtejä. Alkuperäisenä ajatuksenammehan oli, että lasten saduissa voisi näkyä 

uskontokasvatuksen elementtejä ainakin seurakunnan lasten saduissa. Huomasimme 

analysoinnin aikana, ettei lasten saduissa näkynyt uskontokasvatuksen piirteitä kum-

massakaan toimintaympäristössä.  

 

 

7.2 Sadutushetkien havainnointi 

 

Työmme alkuperäisenä tavoitteena oli saada lapset kertomaan satuja täysin omasta mie-

likuvituksestaan. Huomasimme hyvin pian, etteivät lapset osanneet alkaa tai eivät ha-

lunneet kertoa satuja kovinkaan usein ilman apukuvia. Lisäksi satujen tallentaminen 

käsin tuotti vaikeuksia, joten tyydyimme kirjaamaan sadut pelkästään koneella. Koneel-

la kirjoittaminen onnistui nopeammin ja tällä tavalla oli helpompi tehdä myös lasten 

satuihin tarvittavat muutokset. Nyt meidän oli mahdollista tehdä havainnointia videon 
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lisäksi myös lapsien käyttäytymistä tarkkailemalla ja kirjaamalla ne paperille ylös. Tällä 

tavalla huomasimme saavamme vielä monipuolisempaa materiaalia sekä arvokasta tie-

toa lasten käyttäytymisestä tilanteissa ja pystyimme vielä paremmin pitämään tilanteen 

täysin hallinnassamme.  

 

Toimitimme yhteistyötahoillemme heti jokaisen sadutuskerran jälkeen lasten sadut sel-

laisessa muodossa kuin he olivat ne meille kertoneet, jotta yhteistyötahomme pystyisi-

vät itsekin nauttimaan meidän tuotoksestamme jo tässä vaiheessa. Meidän mielestämme 

ryhmillä oli oikeus saada omat tuotokset heti itselleen, siksi sovimme, että voisimme 

lähettää ne puhtaaksi kirjoituksen jälkeen heille sähköpostilla. Myöhemmin saimme 

iloista viestiä molemmista ryhmistä. He olivat innoissaan lukeneet näitä satuja toisille 

lapsille ja saaneet hersyvät naurut niistä. Lapset olivat onnellisia, kun heidän tekemään-

sä työtä arvostettiin näin paljon. Tämä tuki teoria pohjaamme siitä, että lapset nauttivat 

yleensä satujensa lukemisesta muille (Karlsson & Riihelä 2006, 18). Lastentarhanopet-

taja kertoi lasten pitäneen satuja hauskoina ja lapset muistivat, mitä kukakin oli tarinas-

sa sanonut (Nenonpellon päiväkodin lastentarhanopettaja, sähköposti 1.9.2010). He so-

pivat yhdessä, saako sadut lukea toisille, sillä lapsilla oli oikeus päättää jäisivätkö sadut 

sadutettavan ja saduttajan väliseksi asiaksi (Kiisto & Krusius 2004, 18). Kaikki lapset 

olivat kuitenkin sitä mieltä, että sadut saa lukea kaikkien kuullen. 

 

Huomasimme sadutustilanteissa, että lapset luovat itse ja esittävät satuja mielellään (Ja-

rasto & Sinervo 1997, 216.), kunhan heille vain antoi aikaa siihen, joten sadutuksen 

tulee tapahtua sadutettavan ehdoilla ilman aikavaatimuksia (Rantula 2008, 37). Seura-

kunnan kerhonohjaaja antoi meille palautetta, että meidän järjestämämme sadutushetket 

olivat osallistavia ja lasta kuuntelevia. Hänestä oli hyvä, että halusimme tutustua lapsiin 

ensin ennen kuin sadutimme heitä ja selitimme heille selkeästi mitä tehdään, niin lapset 

eivät jännittäneet tilannetta. (Pieksämäen seurakunnan lastenohjaaja, sähköpostiviesti 

31.8.2010.) Sadutushetkien videointi oli päiväkodin lasten mielestä ollut jännittävää, 

josta he juttelivatkin päiväkodin lastentarhanopettajan kanssa myöhemmin. Videoinnis-

ta huolimatta lastentarhanopettaja uskoi, että nämä sadutushetket antoivat hiljaisemmille 

ja ei niin kielellisesti lahjakkaille lapsille mahdollisuuden oppia vertaisryhmässä. (Ne-

nonpellon päiväkodin lastentarhanopettaja, sähköpostiviesti 1.9.2010.) Huomasimme 

prosessimme aikana, etteivät hiljaiset ihmiset valitettavasti aina pääse sadutuksessa ker-

tomaan omia satujaan, vaan äänekkäämmät valtaavat tilan itselleen. Saduttamisen yhte-
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nä tärkeänä toimintatapana on nostaa esille toisen arvostaminen sekä kunnioittaminen 

(Karlsson 2003, 9). 

 

 

 

8 TUTKIMUSTULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Parhaimmillaan tulososassa on mahdollista yhdistää tutkimuksenteon kolme keskeistä 

asiaa. Nämä ovat tutkimusongelmat, uuden tutkimuksen tuottamat tulokset ja tutkijan 

arvioiva, erittelevä ja kokonaisnäkemystä hakeva mielenlaatu. (Hirsjärvi, Remes & Sa-

javaara 2009, 262.) Aikaisempi tätä asiaa käsitteleviä tutkimuksia emme löytäneet, joten 

se osuus tutkimustulosten kohdalta jää tutkimuksestamme pois. Emme siis voineet pei-

lata omaa tutkimusta aikaisempiin tutkimuksiin, vaan siitä tuli yksilöllinen tutkimus. 

 

Ennen tulosten kirjoittamista tutkija tarkistaa, onko tutkimusongelmiin saatu vastaus. 

Kaikesta huolimatta on syytä miettiä kaikkia tutkimuskysymyksiä. Kieltävä vastauskin 

on vastaus. Tulosten esittämisjärjestyksen suunnitteleminen on tärkeää, jotta lukija voisi 

helposti löytää päätulokset. Lukijan huomio pitäisi saada kiinnitettyä niihin. (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2009, 262.)  

 

 

8.1 Kuinka paljon lasten saduissa on samankaltaisuuksia? 

 

Lasten saduissa voi olla logiikkana hullunkurisuus, joka saa lapset valtavasti naura-

maan. (Saarinen 1999, 11.) Molempien ryhmien saduissa oli huumoria sisältäviä tarinoi-

ta, joita lukiessa on varmasti nauru hermot koetuksella. Näin kävi ainakin meidän koh-

dalla, kun luimme pitkästä aikaa näitä satuja. Päiväkodin lasten saduista valitsimme 

tähän esimerkiksi merirosvo-tarina, jossa merirosvolle ehtii tapahtua monenlaisia asioita 

ennen kuin tarina on lopussa (LIITE 5: Merirosvotarina). Seurakunnan saduista puoles-

taan valitsimme esimerkiksi lehmä-sadun, jossa lehmä putoaa mereen ja hyppää venee-

seen, johon satu sitten loppuikin (LIITE 6: Lehmä). Lasten sadut olivat monipuolisia ja 

eläviä. Niistä pystyi aistimaan lasten mielikuvituksen rikkautta.  
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Molempien ryhmien saduista löytyi merirosvoaiheisia satuja. Seurakunnan sadussa tari-

nan kerronta alkoi tähdestä, mutta merirosvot tulivat sitten vastaan ja söivät sen (LIITE 

6: Tähti).  Päiväkodin lasten sadun nimeksi tuli merirosvotarina (LIITE 5: Merirosvota-

rina).  Molemmissa ryhmissä kerrottiin myös tarinoita eläimistä (LIITE 5: Kettu ja LII-

TE 6: Lehmä). Joskus lapset halusivat antaa sadulle eri ryhmissä melkein samanlaiset 

nimet esimerkkinä voimme mainita possu sadut (LIITE 5: Pikku-porsas ja LIITE 6: 

Possu). Voimme kuitenkin huomata, että päiväkodin lasten kertoma satu ei lainkaan 

käsitellyt sitten porsasta, mutta lapset halusivat nimen kuitenkin olevan pikku-porsas. 

 

 

8.2 Kuinka paljon niissä on eroavaisuuksia? 

 

Päiväkodin lapset halusivat käyttää meidän heille antamiamme apukuvia, koska he oli-

vat aikaisemmin tehneet tällä tavalla sadutusta. Kuvasadutus oli siis heille jo tuttua, jo-

ten sen pystyi kyllä huomaamaan lasten kertomissa saduissa. (LIITE 5: Tarina) Jokai-

nen meidän apukuva paperissamme olevat hahmot käytettiin tässä sadussa hyväksi. 

Lapset kertoivat äärettömän hauskoja ja mielenkiintoisia satuja, joissa kaikki valitse-

mamme kuvat esiintyivät. Päiväkodin lapset halusivat saduissaan käyttää kaikkia kuvia, 

joita näytimme, niin heidän satujaan tuli muutama satu vähemmän kuin seurakunnan 

lasten satuja oli.  

 

Päiväkotilapset käyttivät pitkien satujensa kertomiseen enemmän aikaa kuin seurakun-

nan lapset lyhyiden satujen kertomiseen. Seurakunnan kerhoissa taas lapset alkoivat 

mielellään kuvien perusteella kertoa omista lemmikeistään ja niiden elämästä. Näissä 

saduissa pystyi näkemään, että he tietävät lemmikeistään sekä niiden hoitamisesta ääret-

tömän paljon, ja että ne ovat heille erittäin tärkeitä (LIITE 6: Pikku pupu). Näissä sa-

duissa saattoi esiintyä myös jo kuolleita lemmikkejä, jotka olivat jääneet lasten mieleen 

hyvin tarkasti. 

 

Riihelä mainitsee, että lasten tarinat ovat monella tavalla erilaisia aikuisten kertomiin 

tarinoihin verrattuna. Monesti pienten lasten kertomat sadut ovat tiiviitä mietelmiä, jot-

ka saattavat näyttää yksinkertaisilta, mutta sisältävät kuitenkin todellisuudessa monen-

laisia asioita. (Saarinen 1999, 11.) Esimerkiksi seurakunnan lasten saduissa lapset ker-

toivat siitä, miten perhonen olisi halunnut mennä leikkimään, mutta vanhemmat eivät 
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antaneet siihen lupaa. (LIITE 6: Perhonen) Tarinassa on selkeä juoni ja tarinan lyhyy-

destä huolimatta siinä on paljon asiaa. 

 

Isompien lasten kertomat sadut etenevät kuten tv-sarjat hirveällä vauhdilla eteenpäin. 

(Saarinen 1999, 11.) Päiväkodin lasten saduissa saatoimme nähdä tätä hieman enem-

män, sillä siellä lapset kertoivat hyvin paljon sellaisia satuja, joissa esiintyivät pommit 

ja erilaiset satuhahmot. Muun muassa pupu tarinassa lapset kertoivat lohikäärmeistä, 

sienistä ja prinsessasta (LIITE 5: Pupu tarina). Vauhtia ei tästä tarinasta jäänyt puuttu-

maan, vaan tarina soljuu melkoisella vauhdilla eteenpäin ja hahmoja löytyy yllättävän 

paljon. 

 

 

8.3 Kuinka paljon näissä saduissa on kristillisiä elementtejä? 

 

Näiden saamiemme satujen perusteella voimme sanoa, ettei saduissa löytynyt uskonto-

kasvatuksen piirteitä. Tämä tutkimus ei tietenkään ole mikään yleispätevä, vaan antaa 

kuvaa silloisten lasten kertomien satujen puitteissa. Emme siis voi lähteä yleistämään 

tämän tutkimuksen tulosta koko valtakuntaa koskevaksi. Näissä tilanteissa lapset eivät 

kertoneet meille uskonnollisia elementtejä sisältäviä satuja, mutta toisissa tilanteissa 

näin olisikin voinut käydä.  

 

Saimme siis molemmissa ryhmissä yhteen hyvin keskeiseen tutkimusongelmaan kieltei-

sen vastauksen. Nimittäin kysymykseen, kuinka paljon näissä saduissa on kristillisiä 

elementtejä? Näiden tutkittavien ryhmien sadutuksen avulla kerättyjen satujen joukossa 

emme löytäneet laisinkaan kristillisiä elementtejä. Alkuperäisenä olettamuksena tämä 

tietysti oli tutkimuksessamme, mutta saimme tutkimusmateriaaliin tutustuessamme 

huomata, että olettamuksemme osoittautui vääräksi. Syytä tähän vastaukseen emme 

osanneet täysin antaa. Voimme vain arvailla syitä, mutta tämän kysymyksen ratkaise-

minen lopullisesti tuntui meistä tutkijoina mahdottomalta. Ehkä yhtenä syynä voidaan 

pitää sitä, että kodin kristillisen kasvatuksen antaminen on ohentunut (Kirkkohallitus 

2008). Erilaisia olettamuksia voidaan heitellä ilmoille, mutta varsinaisen vastauksen 

antaminen tuntuu mahdottomalta, joten joudumme jättämään kysymyksen ilmaan. Mie-

timme myös sitä, jos satujen keräämisajankohta olisi sattunut lähelle kristillisiä juhlapy-

hiä, olisiko mahdollisesti silloin saduissa löytynyt kristillisiä elementtejä.  
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8.4 Johtopäätökset 

 

Uskomme työmme sisältävän hyvin monipuolisen kokonaisuuden sadutuksesta sekä 

kristillisestä kasvatuksesta, joka oli myös tämän opinnäytetyömme yksi keskeinen aja-

tus. Tutkimuksemme kautta voidaan huomata, kuinka vähän nykypäivän lapset käyttä-

vät saduissaan kristillisiä elementtejä. Tutkimustehtävänämme oli siis selvittää, miten 

lasten saduissa näkyy kristillinen elementti vai näkyykö sitä ollenkaan. Aihetta käsitel-

lään vähän sekä kasvatustieteen näkökulmasta että kristillisestä näkökulmasta. Alkupe-

räisenä olettamuksenamme tälle tutkimukselle oli, että kristillinen kasvatus näkyisi las-

ten kertomissa saduissa jollakin tavalla edes seurakunnan lasten saduissa. Näin ei kui-

tenkaan käynyt. Tavoitteenamme oli myös selvittää opinnäytetyömme kautta, millaisia 

eroja ja samankaltaisuuksia Nenonpellon päiväkodin ja Pieksämäen seurakunnan lasten 

meille kertomissa saduissa oli. Tutkimuksessamme kävi ilmi, että lasten kertomista sa-

duista löytyi sekä samankaltaisuuksia että eroavaisuuksia suhteellisen paljon.  

 

Tutkiessamme monenlaisia pro gradu -tutkimuksia ja opinnäytetöitä emme löytäneet 

yhtään tutkimusta, joka olisi samanlainen kuin meidän tekemämme lopputyö. Näin ol-

len projektimme on ainutlaatuinen tästä aiheesta. Emme voi siis arvioida saatujamme 

tutkimustuloksia suhteessa aikaisempiin tutkimuksiin. Tulosten suhdetta käytäntöön on 

myös vaikeaa yleistää, sillä otoksemme olisi siihen nähden kuitenkin liian pieni ja yh-

dessä paikassa toteutettua tutkimusta on vaikea tässä tilanteessa yleistää käytäntöön. 

Teorian kanssa olemme sitä yrittäneet kuitenkin peilata ja käytännön sovellutukset an-

tavat omat suuntaviivansa sille, miten tuloksia voitaisiin tulkita. 

 

Ryhmäsadutus onnistui hyvin ja näin yhden lapsen ääni ei nouse ylitse muiden. Pys-

tymme tällä tavalla myös takaamaan sen, ettei yhtä lasta voi tunnistaa sadusta. Lapset 

tietysti itse tunnistavat, kuka on minkäkin sadun osan kertonut, mutta se on täysin ym-

märrettävää, koska he ovat olleet tekemässä näitä sadutuksia kanssamme. Ryhmässä 

tehty sadutus lisäksi antoi lapsille turvallisuuden tunnetta ja aratkin lapset saattoivat 

innostua kertomaan osansa satuihin. Lapset olivat toinen toisilleen entuudestaan tuttuja, 

joka oli lapsille hyvä asia, koska he vapautuivat nopeasti kertomaan satuja ryhmänä. 

Tämän tutkimuksen myötä emme voi sanoa, miten toisille vieraat lapset kokevat ryh-

mäsadutuksen. Tämä kokemus oli kuitenkin positiivinen sekä meidän että lasten osalta. 
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Tajusimme näissä lapsiryhmissä myös, kuinka tärkeää heidän on tuntea kuuluvansa juu-

ri siihen ryhmään (Jarasto & Sinervo 1997, 159), jossa he tulivat sadutettaviksemme. 

Havaitsimme ryhmään kuulumisen tuovan lapselle turvallisuuden tunnetta ja hänen itse-

luottamuksensa kohentui (Jarasto & Sinervo 1997, 159), jonka ansiosta lapset uskaltau-

tuivat kertomaan meille satujaan.  Annoimme päiväkodin lastentarhanopettajan ja seu-

rakunnan työntekijän muodostaa meille lapsiryhmät, koska he tunsivat lapset parhaiten 

ja tiesivät ketkä lapset tulevat parhaiten toimeen keskenään. Lapsiryhmän koostuessa 

lapsen omista ikätovereista, se nostattaa hänen itsetuntojaan hyvin paljon (Jarasto & 

Sinervo 1997, 159). Huomasimme sadutustilanteissa, että näissä ryhmissä lapsilla oli 

mahdollisuus löytää uusia puolia itsestään sekä asioistaan (Jarasto & Sinervo 1997, 

163), kun oman sadutusryhmän lapset olivat heille jo entuudestaan tuttuja. 

 

 

8.5 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimuksen luotettavuutta olisi saanut lisättyä, jos meillä olisi ollut enemmän tutkitta-

via ryhmiä. Valitettavasti vähäisen ajan ja resurssien takia meidän piti sitä rajata. Oli-

simme itsekin halunneet ottaa mukaan tutkimukseen enemmän ryhmiä. Tästä huolimatta 

olemme iloisia siitä, että pienestä tutkittavien ryhmästä saimme suhteellisen paljon ma-

teriaalia. Olimme itse asiassa yllättyneitä satujen määrästä. 

 

Aivan ensimmäisillä kerroilla lapset sekä päiväkodissa että seurakunnassa tarvitsivat 

aikaa satujensa tuottamiseen. Lapset tarvitsivat aluksi ajan lisäksi kuvia, jotta he alkoi-

vat kertoa satuja (Jarasto & Sinervo 1997, 216). Varasimme sadutustilanteisiin molem-

mille ryhmille samanlaiset kuvat, jotta sen käyttäminen ei vaikuttaisi lasten kertomien 

satujen aihevalintaan. Kuvien avulla motivoimme lapset kertomaan satuja ja he innos-

tuivat lopulta kertomaan ilman kuviakin joitakin satuja. Monesti kuitenkin lapset tur-

vautuivat kertomaan tutuista kuvista satuja. 

 

Lasten meille kertomissa saduissa näkyivät apukuva hahmot hyvinkin paljon, sillä jou-

duimme alkuperäisestä ideastamme huolimatta käyttämään niitä. Olisimme halunneet, 

että lapset kertoisivat satunsa täysin ilman kuvallista apua ihan oman mielikuvituksen 

varassa, mutta valitettavasti ajanvähyyden takia meillä ei ollut siihen mahdollisuutta. 

Jouduimme kuitenkin luopumaan tietyllä tavalla luovuuden vapaudesta, kun annoimme 
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lapsille kuvat avuksi. Tämä tilanne suretti meitä, mutta projektimme onnistumisen takia 

näin vain oli toimittava. Osa lapsiryhmistä pystyi kuitenkin kertomaan satuja ilman 

apukuvia, mistä olimme iloisia.  

 

Satujen määrään vaikutti tietysti myös aika, joka lapsilla oli käyttää niiden tuottamiseen. 

Me annoimme molemmissa toimipaikoissa lapsille yhtäläisen mahdollisuuden ajallisesti 

kertoa satujaan. He saivat kertoa satuja, kunnes itse sanoivat, etteivät enää jaksa kertoa 

niitä. He saivat myös pienen väliajan jälkeen tulla uudestaan kertomaan satujaan, jos 

halusivat. 

 

 

 

9 HAASTEIDEN KAUTTA VALMIISEEN OPINNÄYTETYÖHÖN 

 

 

Suurena haasteena työssämme koimme, että meidän ohjaava opettaja vaihtui projektin 

aikana useampaankin kertaan. Nämä vaihtumiset olivat meistä riippumattomia, mutta ne 

kuluttivat kyllä meidän kärsivällisyyttämme kovasti. Tiedämme, että jokaisen tulisi teh-

dä työnsä omatoimisesti ja vain hakea apua ohjaavalta opettajalta, mutta välillä emme 

edes tienneet, kuka on tämä ohjaajamme. Onneksi kuitenkin saimme apua ja tukea sekä 

yhteistyötahoiltamme että toisilta opettajilta. Osaksi näiden muuttuvien ohjaajatilantei-

den ja elämän mukanaan tuomien muiden haasteiden vuoksi myös käytössämme oleva 

aika tuntui välillä olevan kortilla. Lisää stressiä meille aiheutui, kun pyrimme pitämään 

pintamme tässä prosessissa ja ajamaan omia oikeuksiamme. Emme esimerkiksi suostu-

neet siihen, että aikatauluja muutettiin meille epäedulliseen suuntaan, vaan pyrimme 

saamaan itsellemme enemmän aikaa työmme tekemiseen. Paineita tietysti ajankäyttöön 

toi myös muut opintokokonaisuudet, harjoittelut sekä omien elämäntilanteiden muuttu-

minen hyvinkin näyttävällä tavalla.  

 

Onneksi opinnäytetyön tekeminen ei ollut pelkkää negatiivista puurtamista, vaan mat-

kan varrella löytyi myös ilonaiheita. Yhteistyötahomme jaksoivat kannustaa meitä ko-

koajan tätä työtä tehdessämme ja he olivat erittäin iloisia, kun valitsimme heidät tähän 

projektiimme. Heiltä saimme myös paljon tukea ja kannustusta tekemiseen. Lapset tuot-

tivat myös iloa, kun innostuivat kertomaan meille niin monipuolisia satuja ja näistä sa-
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dutushetkistä meille jäi positiiviset muistot. Tämän projektin myötä saimme kokea ja 

oppia paljon uusia asioita. Yksi tärkeä oppimiskokemus oli se, että saduttaminen on 

yllättävän haasteellista ja varsinkin ryhmäsaduttaminen, vaikka sen idea on yksinkertai-

nen. Opimme lisäksi sen, että saduttamista voi käyttää hyödyksi monenlaisissa tilanteis-

sa. Varmasti jossakin vaiheessa tulemme käyttämään sadutusta hyödyksemme työs-

sämme. 

 

 

9.1 Omaa pohdintaamme opinnäytetyön prosessistamme 

 

Kaikki alkoi syksyllä 2008, kun pohdimme aihetta opinnäytetyöhömme. Monenlaisia 

ajatuksia aiheesta löytyi, mutta päädyimme lopulta sadutukseen. Päätimme tehdä tutki-

muksen seurakunnan ja päivähoidon lasten kertominen satujen välillä vertaillen niitä 

toisiinsa, joten saimme yhdistettyä työhömme sujuvasti käytännön puolen. Aiheen raja-

uksen jälkeen lähdimme hakemaan materiaalia uskontokasvatuksesta, sadutuksesta ja 

varhaiskasvatuksesta. Lisäksi hankimme yhteistyötahot. 

 

Tutustuimme erilaisiin opinnäytetöihin keväällä ja syksyllä 2009. Yksin niistä oli Noora 

Huovisen ja Marjo Lohvan (2003) tekemä opinnäytetyö Sadutus matkalla Haukivuoren 

seurakunnan päiväkerhotyöhön. Työn esittelimme, koska siinä oli juuri omaa opinnäyte-

työtämme varten varsin monipuolinen sisältö ja siitä saimme paljon hyödyllistä tietoa, 

kuinka voimme itse toteuttaa jo sopimamme aiheen toteutuksen. Odotimme jo sormet 

syyhyten, että pääsisimme toteuttamaan suunnitelmiamme ja saduttamaan lapsiryhmiä 

mahdollisimman pian teoriaosuuteen tutustuttuamme ja kirjoitettuamme siitä jo osan 

puhtaaksi. Ymmärsimme kuitenkin, että meidän täytyisi ensin etsiä vielä lisää materiaa-

lia ennen kuin voisimme lähteä saduttamaan lapsiryhmiä. Teoriamateriaalia haimme 

erilaisista lähteistä ja joitakin materiaaleja ostimme itsellemmekin. 

 

Kävimme tutustumassa yhteistyötahoihimme keväällä 2009 ja kerroimme heille sadu-

tuksesta. Tiedämme, että sadutusta voidaan käyttää myös muiden kuin lasten kanssa 

työskennellessä. Opinnäytetyön suunnitelmaseminaarissa keskustelimmekin tästä asias-

ta toisten opiskelijoiden kanssa ja he kertoivat myös omia kokemuksiaan näistä tilan-

teista, joissa he ovat itse olleet mukana käyttämässä sadutusta yhtenä työvälineenä 

(Opinnäytetyön ohjaaja 2009, opinnäytetyön suunnitelmaseminaari 10.9.2009). Tästä on 
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myös kirjallista näyttöä, sillä Marianne Leppäkorpi mainitsee pro gradu -tutkimuksensa 

johdannossa, että sadutusta hyödynnetään monilla eri alueilla ja esimerkkeinä hän sanoo 

muun muassa puheterapian ja kriisityön (Leppäkorpi 2008). 

 

Varsinainen sadutusprojekti eli aineiston hankinta sujui mielestämme erinomaisesti. 

Riskeinä projektimme onnistumiselle koimme aluksi lupa-asiat, lapsien haluttomuuden 

osallistua ryhmäsadutukseen, materiaalin vähäisyyden analysointia varten ja materiaalin 

katoamisen. Olimme itse innostuneita saduttamaan lapsia ja pystyimme hallitsemaan 

ryhmämme hyvin. Ryhmäsadutuksen haasteeksi koimme, jos joku ryhmästä haluaakin 

lopettaa sadun toisin kuin toinen. Sovimme, että kirjaamme molemmat loput ylös ja 

lapsille luetaan myös molemmat loput. Tällä tavalla saisimme myös molemmat näkö-

kulmat kirjattua ylös. Omasta toiminnastamme näissä tilanteissa, pystyimme oppimaan 

videoinnin avulla, joten siinäkin koimme suuren oppimisen paikan. Huomasimme, mi-

ten jokaisen kerran jälkeen toimintamme muuttui luontevammaksi ja luontevammaksi. 

Saduttaminen oli meille suhteellisen uusi asia, joten opittavaa siinä tietysti olikin. 

 

Huomasimme, että meidän olisi kannattanut käydä syksyn 2010 opintoihin kuuluva 

opinnäytetyön viimeinen kurssi jo viime keväänä, niin siitä olisi ollut meille enemmän 

hyötyä. Olimme mielestämme varanneet riittävästi aikaa tämän tutkimuksen suorittami-

seen, mutta loppujen lopuksi meille tuli kiire sen suhteen. Kaikkea ei voi tietystikään 

suunnitella etukäteen, joten elämän mukanaan tuomat haasteet vaikuttivat työhömme. 

Olemme kuitenkin pyrkineet antamaan kaikkemme opinnäytetyöllemme, jotta siitä tulisi 

juuri sellainen kuin me siitä halusimme. Sen tiedämme jo käytännössä, että vaikka 

kuinka aikaisin alkaisi työtä tehdä, jossain vaiheessa siihen kyllästyy ja sen haluaisi jo 

unohtaakin välillä.  

 

Koko tämä opinnäytetyön prosessihan on oppimisen paikka ja sellaisena se tulee ottaa-

kin. Saimme mahdollisuuden tutustua lasten tarinoiden maailmaan. Sadutuskokemuk-

semme olivat erilaiset, sillä toiselle lapset olivat jo entuudestaan tuttuja ja toiselle vie-

raita. Muistamme kyllä, ettei kukaan ole virheetön. Virheitä voi jokainen ihminen tehdä 

ja niistä voi oppia. Yksi hyvin keskeinen oppimisen paikka meille oli, kun yritimme 

jaksaa puurtaa työtämme valmiiksi esitarkastusta varten. Elämän mukanaan tuomat uu-

det haasteet laittoivat meidät kovalle koetukselle. Samassa yhteydessä huomasimme, 
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miten vaikeaa oli pyrkiä pysymään eettisesti mukana työssä. Onneksi saimme apua näi-

den ajatuksiemme kanssa ja pystyimme vielä tekemään muutoksia työhömme. 

 

 

9.2 Kustannukset opinnäytetyöstä 

 

Alkuperäisen suunnitelmamme mukaisesti pyrimme tekemään opinnäytetyömme mah-

dollisimman vähän kustannuksia kerryttävänä. Kaikesta huolimatta joitakin kustannuk-

sia kuitenkin työstämme koitui. Sovimme heti alusta asti, että hoitaisimme kustannukset 

tasapuolisesti. 

 

Aluksi ajattelimme, että kustannuksia kertyisi mahdollisista tarvikkeista esimerkiksi 

kynistä, papereista, kuvakorteista ja leluista. Lupalappuja mietittäessä ajattelimme, että 

seurakunnan vanhemmat voisivat postittaa meille nämä laput postin välityksellä, jotta 

saamme ne mahdollisimman nopeasti kuntoon. Ostimme siis kirjekuoret ja postimerkit. 

Videoinnista kustannuksia ei koitunut muuten kuin levyjen muodossa. Matkat tietysti 

paikasta toiseen maksoivat meille. 

 

 

9.3 Perustelu työmme ulkoasuun ja jatkotutkimusaiheita sekä toive 

 

Se, miksi olemme kirjoittaneet omia kommenttejamme pitkin opinnäytetyötä, johtuu 

meidän tavastamme tehdä työtä. Tavoitteenamme on saada lähteet puhumaan keskenään 

ja me voimme sitten itse puhua lähteiden kanssa. Tällä tavalla uskoimme saavamme 

työstämme elävämmän ja enemmän meidän näköisemme työn. Ammatillisesti koimme 

myös tärkeäksi näyttää, että meillä on jo tietynlainen suhde teorian kanssa. Emme ole 

kirjoittaneet teoriaa vain sen pakollisuuden vuoksi, vaan sillä on hyvin keskeinen osa 

työssämme. Emmekä koe järkeväksi selvittää jotain mieleemme noussutta asiaa pohdin-

taosuudessa viitaten johonkin jo pitkän aikaa sitten työssämme käsiteltyyn asiaan.  

 

Opinnäytetyön teon aikana mieleemme nousi moniakin ajatuksia siitä, miten tätä tutki-

musta voisi jatkaa, jopa pro gradu – tutkimukseksi asti.  Näitä voivat olla esimerkiksi 

millaisia satuja syntymästään asti näkövammaiset tai kuurot lapset kertovat, koska he 

aistivat asioita eritavalla kuin me niin sanonut normaalit ihmiset. Mielenkiintoista olisi 



 

 

   56

myös nähdä, vaikuttaako lapsen hoitopaikka muun muassa englanninkielinen päiväkoti 

lasten kertomiin satuihin. Esitystämme valmistellessa mieleemme nousi yhdistää sadu-

tus ja nukketeatteri. Tietysti toivomme, että työstämme voisi saada paljon uusia ideoita 

ja näkemyksiä tulevaisuudessa tehtäviin töihin sadutuksesta. Olemmekin jo aikaisem-

min tässä työssämme pohtineet ja kertoneet muistakin töistä, joissa on sadutusta käytet-

ty, joten uskomme, että sadutuksen käyttömahdollisuudet ovat rajattomat. 

 

Lukiessamme Meidän kirkon strategisia suuntaviivoja vuoteen 2015 -artikkelia, kek-

simme mielestämme yhden hyvän mahdollisuuden käyttää tätä meidän sadutusprojekti-

amme hyväksi vahvistamaan kirkon jäsenyyden merkitystä ja antamaan mahdollisesti 

uudenlaisen mahdollisuuden viedä eteenpäin kristillistä kasvatusta. Strategian tavoit-

teenahan on tavoittaa jokainen jäsen vähintään viisi kertaa vuodessa (Suomen evankelis-

luterilainen kirkko i.a. c). Lasten kertomista saduista voisi tehdä näyttelyn, johon lapset 

saisivat itse piirtää kuvat ja vanhemmat voisivat tulla katsomaan niitä yhdessä toisten 

sisarusten kanssa. Silloin on mahdollista myös kohdata uusia seurakunnan jäseniä eri 

ikäluokista, jotka tulevat paikalle ja heidän kanssaan voidaan keskustella erilaisista asi-

oista sekä annetaan heille mahdollisuus osallistua kirkon toimintaan aivan uudella taval-

la (Suomen evankelis-luterilainen kirkko i.a. c). Näyttelyllä voisi olla myös pidemmän 

tähtäimen hyviä vaikutuksia, sillä tällainen taidenäyttely voisi pönkittää lapsen itsetun-

toa ja antaisi hänelle mahdollisuuden esitellä omia tuotoksiaan. Sen lisäksi seurakunnal-

la olisi mahdollisuus tukea vanhempia eli kasvatuskumppanuutta tulisi toteutettua. Us-

komme, että sadutusmenetelmää voidaan hyödyntää myös kristillisen kasvatuksen an-

tamisessa ja siitä saadaan tällä tavalla elävämpää sekä lapsilähtöisempää. 

Toivomme tämän sadutusprojektimme lisäävän sekä seurakunnan että päiväkodin oh-

jaajien innokkuutta käyttää sadutusta yhtenä mahdollisuutena monien muiden tapojen 

joukossa. Uskomme työstämme löytyvän monipuolisesti ideoita sekä neuvoja sadutuk-

sen ja uskontokasvatuksen liittämisestä yhteen. Toiveikkaana ajatuksena on myös he-

rännyt satukirjeenvaihdon herättäminen yhteistyötahojemme välille.  

 

 

9.4 Yhteistyö välillämme 

 

Emme vielä kovinkaan hyvin tunteneet toisiamme ja toistemme työtapoja, kun ryh-

dyimme pareiksi syksyllä 2008. Tästä huolimatta kumpikin luotti siihen, että tulemme 
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tekemään hyvää yhteistyötä. Näin ollen aloimme rohkeasti suunnitella sitä, että te-

kisimme yhdessä opinnäytetyön. Molemmilta vaadittiin varhaiskasvatuksen osuus saa-

daksemme lastentarhaopettajan pätevyyden ja lisäksi haasteeksemme nousi kirkollisen 

osuuden liittäminen opinnäytetyöhön. Tämän lisäksi halusimme liittää kristillistä kasva-

tusta työhömme, sillä uskomme siitä olevan hyötyä meille molemmille tulevaisuuden 

työssämme. 

 

Sovimme heti alussa, että vain toinen meistä pitäisi yhteyttä yhteistyötahoihin ja aika-

tauluista sovittaisiin sitten yhdessä ennen yhteydenottoja. Muutenkin sovimme tehtävän 

jaosta, jotta saisimme opinnäytetyömme tehtyä yhdessä sopimassamme ajassa. Molem-

pien työpanoksen ansiosta tämä opinnäytetyö on juuri sellainen, kuin sen halusimme 

olevan. Intimiteettisuojan takaamiseksi yhteistietoja ei ole jätetty tähän opinnäytetyö-

hömme sisään (LIITTEET 2 ja 3). 

 

Koko opinnäytetyömme ajan olemme pitäneet toisiimme tiiviisti yhteyttä, joten kumpi-

kin pysyi ajan tasalla asioista. Prosessin aikana eteemme tuli monenlaisia haasteita, jois-

ta selvisimme yhdessä toisiamme tukien. Haasteista keskusteltiin ja pohdimme, kuinka 

niistä selviydymme. Kirjoittaessamme raporttia kerroimme toisillemme oman mielipi-

teen ja perustelut sille. Tämän pitkän prosessin aikana emme kertaakaan riidelleet, vaik-

ka emme ihan aina olleet samaa mieltä joistakin asioista. Näistä erimielisyyksistä sel-

visimme puhumalla ja tekemällä kompromisseja. Saimme siis keskittää kaiken tar-

momme tähän työhön, emmekä joutuneet kuluttamaan aikaamme ristiriitojen selvitte-

lyyn. Loppujen lopuksi voimme sanoa olevamme tyytyväisiä, kun yhteistyömme sujui 

koko prosessin ajan moitteettomasti. 
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LIITE 1: Sopimus opinnäytetyöyhteistyöstä 

 

1. Toimeksiantaja Virasto/laitos/yksikkö 
 

Yhteyshenkilö ja työelämäohjaaja 

 Lähiosoite 
 

Puh.  

  s-posti 

2. Opiskelija Sukunimi 
 

Etunimet 

 Lähiosoite 
 

Puh. / s-posti 

 Diakin yksikkö 
 

 

 Tutkintonimike, johon tähtää 
 

Opinnäytteen nimi 

 Työn ohjaaja Diakissa 
 

 

3. Tutkimusteh-
tävä  

Opinnäyte suoritetaan tämän sopimuksen liitteenä olevan suunnitelman 
mahdollisen tutkimusluvan mukaisesti. Opiskelijalla on oikeus tehdä aineis-
tosta opinnäyte ja julkaista työn valmistuttua opinnäytteessä esitetyistä tie-
doista artikkeleita. 

4. Opiskelija si-
toutuu  

- vaitiolovelvollisuuteen 
- käyttämään toimeksiantajalta saamaansa aineistoa vain edellä mainittuun 
tarkoitukseen  
- olemaan luovuttamatta ja julkaisematta aineistosta yksilöityjä tai yksilöitä-
vissä olevia tietoja. 
- toimittamaan valmiin opinnäytetyö toimeksiantajalle ja mahdollisuuksien 
mukaan esittelemään opinnäytetyön tuloksia toimeksiantajalle  
Tämä sitoumus on voimassa opinnäytteen valmistuttuakin. 

5. Toimeksiantaja 
sitoutuu 
 

- mahdollistamaan aineiston hankinnan  
- sitoutuu opastamaan opinnäytteeseen liittyvissä ammatillisissa kysymyk-
sissä 
- maksamaan opinnäytteestä aiheutuvia kustannuksia mahdollisen erillisen 
sopimuksen mukaisesti 

6. Opinnäyteso-
pimuksen pur-
kaminen 

Toimeksiantaja voi purkaa opinnäytesopimuksen, mikäli opinnäytetyö kes-
keytyy opiskelijasta johtuvasta syystä. Opiskelija voi purkaa sopimuksen, 
mikäli opinnäytetyön tekeminen on mahdotonta aineiston saannin ehtyessä 
tai muusta pakottavasta syystä. Jos opinnäytesopimus purkautuu, opinnäyte-
aineisto palautetaan toimeksiantajalle 

 Tätä sopimusta on tehty kolme samansisältöistä kappaletta, yksi toimeksian-
tajalle, yksi opiskelijalle ja yksi Diakonia-ammattikorkeakoululle. 

                                                       kuun        p:nä 200  
 Toimeksiantajan edustaja: 

 
Opiskelija: 

 Liitteet  lkm. ja otsakkeet 
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LIITE 2: Sadutus ja videointi lupa Nenonpellon päiväkotiin 

 

Hyvät Nenonpellon päiväkodin lasten vanhemmat 

 

Olemme kaksi sosionomi (AMK) opiskelijaa Diakonia-ammattikorkeakoulun, Diak 

Idän, Pieksämäen toimipaikasta. Valmistumme syksyllä 2010. Teemme päättötyötämme 

Sadutuksesta vertailemalla Nenonpellon päiväkodin 4-6-vuotiaiden lapsiryhmän satuja 

Pieksämäen seurakunnan 4-6-vuotiaiden päiväkerhon lapsiryhmien satuihin. Tätä varten 

haluaisimme saduttaa lastanne neljän lapsen ryhmissä ja käyttäisimme sitten näitä satuja 

suorittaaksemme vertailevaa tutkimusta satujen sisällöistä. Turvaamme lapsellenne täy-

den anonymiteetin, joten lapsenne nimeä ei tulla mainitsemaan tai julkaisemaan missään 

vaiheessa. 

 

Ilmoitattehan lupanne saada kerätä lapseltanne näitä sadutuksia. Koska lasten videoimi-

seen tarvitaan lupa vanhemmilta, pyydämme myös lupaa videoida nämä sadutusker-

tamme. Haluamme videoida sadutushetket, koska haluamme sekä seurata omaa toimin-

taamme sadutustilanteissa että videointi on satujen taltioinnin kannalta tärkeä varmistus-

toimenpide. Näitä videoita ei julkisteta missään, vaan ne jäävät vain meidän henkilö-

kohtaiseen käyttöömme. 

 

Kiitämme jo etukäteen yhteistyöstämme! 

 

Kaisu Hänninen  Merja Manninen puh. ______________  

Sosionomi (Amk) Sosionomi (Amk) + kirkon nuorisotyön ohjaa-

jan virkakelpoisuus  

 .............................................................................................................................................   

                                                   Leikkaa irti ja palauta päiväkotiin _________ mennessä. 

Lapsen nimi: _____________________________ 

Lastamme saa saduttaa ____ Lastamme ei saa saduttaa ____ 

Lastamme saa videokuvata ___ Lastamme ei saa videokuvata ____ 

 

________________________________ 

vanhemman allekirjoitus 
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LIITE 3: Sadutus ja videointi lupa Pieksämäen seurakunnan päiväkerhoon  

 

Hyvät Pieksämäen seurakunnan päiväkerhon lasten vanhemmat 

 

Olemme kaksi sosionomi (AMK) opiskelijaa Diakonia-ammattikorkeakoulun, Diak 

Idän, Pieksämäen toimipaikasta. Valmistumme syksyllä 2010. Teemme päättötyötämme 

Sadutuksesta vertailemalla Nenonpellon päiväkodin 4-6-vuotiaiden lapsiryhmän satuja 

Pieksämäen seurakunnan 4-6-vuotiaiden päiväkerhon lapsiryhmien satuihin. Tätä varten 

haluaisimme saduttaa lastanne neljän lapsen ryhmissä ja käyttäisimme sitten näitä satuja 

suorittaaksemme vertailevaa tutkimusta satujen sisällöistä. Turvaamme lapsellenne täy-

den anonymiteetin, joten lapsenne nimeä ei tulla mainitsemaan tai julkaisemaan missään 

vaiheessa. 

 

Ilmoitattehan lupanne saada kerätä lapseltanne näitä sadutuksia. Koska lasten videoimi-

seen tarvitaan lupa vanhemmilta, pyydämme myös lupaa videoida nämä sadutusker-

tamme. Haluamme videoida sadutushetket, koska haluamme sekä seurata omaa toimin-

taamme sadutustilanteissa että videointi on satujen taltioinnin kannalta tärkeä varmistus-

toimenpide. Näitä videoita ei julkisteta missään, vaan ne jäävät vain meidän henkilö-

kohtaiseen käyttöömme. 

 

Kiitämme jo etukäteen yhteistyöstämme! 

 

Kaisu Hänninen  Merja Manninen  puh. ______________  

Sosionomi (AMK) Sosionomi (AMK) + kirkon nuorisotyön ohjaa-

jan virkakelpoisuus 

 .............................................................................................................................................   

                                               Leikkaa irti ja palauta päiväkerhoon _________ mennessä. 

 

Lapsen nimi: _____________________________ 

Lastamme saa saduttaa ____ Lastamme ei saa saduttaa ____ 

Lastamme saa videokuvata ___ Lastamme ei saa videokuvata ____ 

 

________________________________ 

vanhemman allekirjoitus 
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LIITE 4: Vanhempien ohjeistus sadutukseen 

 

SADUTUS 

 

Suomalainen koulupsykologi ja valtiotieteen tohtori Monika Riihelä on kehitellyt sadu-

tusmenetelmän. Sen kehitteleminen alkoi, kun Riihelä kokeili kerronnan avulla saada 

nostettua lapsen itsetuntoa ja osaamista. Vuonna 1995 Stakesin Satukeikka projekti sai 

alkunsa Riihelän aloitteesta. (Karlsson 2003, 100.) Satukeikka-projektin avulla sadutus-

menetelmä kehittyi monitahoiseksi menetelmäksi. (Karlsson 2007.) Saduttamista on 

käytetty sekä Suomessa monilla paikkakunnilla että muissakin maissa. Lapset ja aikui-

set ovat ottaneet sadutuksen innolla vastaan. (Karlsson 2003, 10.)  

 

Sadutus sopii kaikille riippumatta heidän iästään, sukupuolestaan, kulttuuristaan tai kou-

lutustasostaan (Karlsson & Riihelä 2006, 18). Sadutus antaa mahdollisuuden lähestyä 

lasta sekä muuttaa lasten ja aikuisten toimintakulttuuria. Saduttamisen avulla nostetaan 

esille toisen arvostaminen ja kunnioittaminen. (Karlsson 2003, 9.) 

 

Sadutus on käytännössä helppoa. Sadutuksen tekemiseen ei tarvita juuri välineitä. Suh-

tautuminen sadutettavaan on tärkein. Saduttajan on luotettava siihen, että jokaisella ker-

tojalla on sanottavaa ja hän osaa pukea sanottavansa sadun muotoon. (Karlsson & Rii-

helä 2006, 18.) Sadutuksen tarpeellisia välineitä ovat kerronta, kuuntelu, sadutettavan 

ajatusten kirjaaminen ja lukeminen. (Karlsson 2003, 9.) 

 

Sadutuksen ideana on tarjota sadutettavalle mahdollisuus kertoa ajatuksiaan. Sadutuk-

sen kirjaaja on luonnollisesti kiinnostunut ja haluaa kuunnella, mitä toinen ihminen ha-

luaa kertoa silloin. Sadutuksessa voi olla mukana lapsi, aikuinen tai kokonainen ryhmä. 

Kertoja kertoo sadun tai tarinan. Saduttajan tehtävänä on kuunnella aidosti. Saduttaja 

kirjoittaa sadun ylös paperille sanatarkasti sadutettavan nähden eikä muuta tai korjaa 

sitä ilman sadutettavan lupaa. Saduttaja lukee valmiin sadun kertojalle, jotta hän voi sitä 

halutessaan muuttaa tai korjata. Lisäksi saduttaja kirjoittaa muistiin kertojan nimen, 

päivämäärän ja kirjauspaikan. Saduttaja voi halutessaan kirjoittaa erilliselle paperille, 

miten tilanne alkoi, miten tilanne eteni sekä saduttajan ajatukset ja tunteet tilanteesta. 

(Karlsson & Riihelä 2006, 18.) 
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Ennen saduttamista on hyvä kertoa sadutettavalle, mitä nyt tehdään. ”Kerro satu, sellai-

nen kuin itse haluat. Kirjaan sen juuri niin kuin sen minulle kerrot. Lopuksi luen tarina-

si, ja voit muuttaa tai korjata sitä, mikäli haluat.” (Karlsson 2003. 116.) Lapset yleensä 

pitävät siitä, että heidän satujaan luetaan muille, johon pyydetään häneltä lupa. Kerto-

mukseen voi liittää kuvan, jonka voi piirtää ennen tai jälkeen kertomuksen. (Karlsson & 

Riihelä 2006, 18.) 

 

Kaikki voivat tehdä satuja aikaan ja paikkaan katsomatta. Keskeistä on se, että kirjaaja 

on vilpittömästi kiinnostunut kuuntelemaan kertojan satua ja välittää kiinnostuksen il-

meillään. Sadutus syntyy kertojan tai kertojien ja kirjaajan yhteiseksi ”jutuksi”. Se ra-

kentuu heidän välissään, kun toinen kuuntelee ja toinen kertoo. Sadutus luo yhteisoloa. 

Satua ei pidä lähteä arvostelemaan tai arvioimaan. Kertomus syntyy muutamasta sanasta 

tai monesta lauseesta. (Karlsson & Riihelä 2006, 18.) 

 

Sadutus on vuorovaikutustilanne, joka yhdistää, lähentää, rohkaisee ja lohduttaa. Sadu-

tuksen avulla voidaan saada tuttuihin suhteisiin syvyyttä tai sen voi yllättäen löytää. 

Sadutuksen myötä saduttajalla on mahdollisuus päästä toisen ihmisen sisäisen dialogin 

osapuoleksi. Menetelmä pohjautuu siihen, että jokaisella on yleisen ja tunnetun tiedon 

lisäksi omista kokemuksista muodostunutta erityistä tietoa, jota ei ole muilla. Kun sadu-

tuksessa ei arvioida, se tarjoaa kertojalle mahdollisuuden sanoa sanansa niin, että hänen 

omat ajatuksensa ja kokemuksen pääsevät esiin. Sadutuksen avulla pääsevät ääneen 

hiljaisemmat ihmiset ja puheliaimmat puolestaan oppivat kuuntelemaan. (Karlsson & 

Riihelä 2006, 19.) 

 

On havaittu, että sadutuksen avulla saadaan paljon tietoa kertojasta, kun saduttaa häntä 

usein ja säännöllisesti. Tällöin saa tietoa siitä, kuinka kertoja ajattelee sekä hänen tämän 

hetkiset ajatuksensa. Sadutus tilanteessa molemmat osapuolet oppivat: saduttaja oppii 

kuuntelemaan ja kertoja puolestaan oppii muissakin tilanteissa kertomaan ajatuksiaan 

muille sekä hänen itseluottamus kasvaa. (Karlsson & Riihelä 2006, 19.) 
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LIITE 5: Päiväkodin lasten sadut 

 

Merirosvotarina 

 

Merirosvo onki ja ne putos mereen. Laiva upposi. Sitten ne pääsi takaisin pelastusve-

neeseen, eikä ollut pelastusliivejä. Ne oli jäänyt kotiin. Kotiin jäi myös puhelimet. Sit-

ten he jatkoivat matkaa. 

 

Kettu 

 

Kettu, joka meni golfaamaan. Sitten tuli toinen kettu, joka ampui mandariinilla. Sitten 

tuli lintu, joka lenteli golfmailalle. Sitten kettu söi linnun. Sitten tuli heppa, joka meni 

golfaamaan toisen hepan kanssa. Sitten tuli sieni ja lintu söi sienen ja kuoli sinne golf-

mailalle. 

 

Pikku-porsas 

 

Sitten lintu, joka lensi golfmailan päälle ja syöksi tulta ja heitti lohikäärmeen päälle 

mandariineja. Ihmisetkin heittivät banaaneja, marjoja siis vadelmia ja mandariineja lo-

hikäärmeen päälle. Ja mandariinit menivät silmien päälle, eikä lohikäärme nähnyt mi-

tään. Ja sitten tuli heppa, joka sanoi ulalaa 

 

Tarina 

 

Eräänä päivänä Nalle Puh halusi mennä Nasun luokse.  Nalle Puhin halusi mennä Na-

sun luokse käymään. Sitten tiikeri meni kävelylle ja törmäsi Nalle Puhiin ja Nasuun. 

Nalle Puh sanoi, että olin tulossa luoksesi, Nasu. Nasu halusi leikkiä Nalle Puhin kanssa 

ja tiikeri sanoi, että pompittaisko?  Valitettavasti emme osaa pomppia, koska emme ole 

tiikereitä. Nalle Puh meni piiloon ja Nasu laski ja he leikkivät piilosta. Nalle Puh meni 

sydämen luokse piiloon ja he huomasivat lehmän, joka ui ja Nasua nauratti, koska hän 

näki lehmän uivan ja se oli niin hauskaa. Heppa otti hänet ratsastamaan ja heppa sanoi, 

ihaahaa. Nasu halusi mennä Nalle Puhin syliin ja Nalle Puh päätti mennä takas maahan. 

Nasu meni hepan selkään ja näki perhosen. Nalle Puh nosti hänet hepan selästä. Ja Nasu 

yritti napata perhosta haavilla. Nasu yritti ottaa Nallea kiinni ja Nalle, jolla oli siivet 
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nousi korkealle, niin korkealle, ettei sitä näkynyt enää.  Sitten Nalle, jolla oli siivet las-

keutui maahan ja alkoi satamaan ja hän otti sateenvarjon ja meni maahan istumaan. Hän 

näki auringon ja sitten satoi tähtiä taivaalta. Hän huomasi, että aurinko hymyili hänelle. 

Sitten hän meni taloon. Talossa oli enkeli, joka oli kultainen enkeli. Hän meni ulos ja 

näki komean linnun. Sitten lintu lensi, kun Nasu oli hänen selässään Nalle Puhin luokse. 

Ja Nalle Puh otti Nasun hänen syliinsä ja laski alas maahan. Ja kun Nasu meni alas, hän 

meni sienen luo ja siellä oli tyttö ja poika. Sitten he näkivät kissa Karvisen ja yhden 

koiran, joka oli kissa Karvisen kaveri. Ja se koira näytti kieltä. Sitten se kissa hymyili ja 

katsoi vähän epäilevänä. Sydän leijui ylös. Heppa lensi talon lähelle. Sydän meni ylös. 

Sydän loi rakkautta maailmaan ja sitten tyttö ja poika rakastui. Sitten he nostivat Nasun 

taloonsa ja siellä oli enkeli, joka oli kultainen. Kultainen enkeli antoi heille syötävää. 

He menivät ratsastamaan hepalla ja sitten he näkivät Röllin, jonka nimi oli Mörri 

Möykky. Mörri möykky meni Nalle Puhin, koiran ja kissan luokse. Sitten koira juoksi 

tyttöjen ja poikien luokse. Sitten he näkivät valkean koiran, jolla oli punainen kaulapan-

ta. Enkeli ei kerinnyt antaa ruokaa, koska meni koiran luokse, joka hyppi ilosta. Ihan 

kaikki halasivat ja lehmä ja hevonenkin tulivat halaamaan ja menivät nukkumaan. He 

menivät taloon, pesivät hampaat, halasivat ja toivottivat hyvää yötä. 

 

Pupu tarina 

 

Siellä oli värikäs pupu ja värikäs lohikäärme sitten siellä oli myös sieniä, jotka räjähti-

vät. Sitten siellä oli pölyä, joka nukutti kaikki ja prinsessakin. Auto liiskasi prinsessan. 

Sitten siellä oli metsäpalo ja prinsessa tuli käymään ja pyörtyi. Se liiskasi ne hapankor-

putkin. Sitten siellä oli vielä kalakin ja ne kaikki kuoli ja sitten ne yskäs ja sitten tuli 

räkää suusta ja silmistäkin, poskista, tukastakin ja joka puolelta päästä. Ja sitten tuli ver-

ta nenästä. 

 

.
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LIITE 6: Seurakunnan päiväkerhon lasten satuja 

 

Lehmä 

 

Lehmä lentää. Putos merenpohjaan. Se hyppäs veneeseen ja loppu. 

 

Tähti 

 

Tähti oli taivaalla. Merirosvot tuli vastaan. Merirosvot söi sen. 

 

Possu 

 

Eräänä päivänä oli possu. Sitten, kun hän hoiteli, niin pikku-porsas oli karannut. Äiti 

näki pikku-porsaan ja pikku-porsas halusi leikkimään. Pikku-porsas halusi mennä kave-

ruksen luokse leikkimään. 

 

Pikku pupu 

 

Ne olivat vähän semmosia samankokoisia kuin marsut. Ja ne syö puuta, lehtiä. Sitten ne 

järsii myös lehtiä. Sitten ne syö vielä heinää. Niille on annettu semmosia omenoita ja 

niitä toisia ruokia. Sitten ollaan annettu vielä tavallista kanin ruokaa. Välillä me anne-

taan porkkanoita. Niiden nimet _______ ja _________. 

 

Perhonen 

 

Olipa kerran pikku perhonen. Hän asui pienessä talossa. Hän halusi leikkimään. Hänen 

äitinsä ja isänsä ei antanut lupaa.  
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