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Opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää talviaiheinen tapahtumapäivä Suopursun päi-
väkodin pienryhmän lapsille sekä koota tapahtumakansio päiväkodin työntekijöille. 
Lapset olivat iältään 5–7 -vuotiaita. Opinnäytetyön tavoitteena oli antaa vinkkejä päivä-
kodintyöntekijöille lapsen motoriikan ja mielikuvituksen tukemiseen seikkailukasvatuk-
sen avulla. Tavoitteenamme oli myös saada kokemusta tapahtumapäivän ja tapahtuma-
kansion suunnittelu ja toteutus prosessista. Opinnäytetyö on muodoltaan toiminnallinen 
eli produktio. 
 
Opinnäytetyöprosessi käynnistyi keväällä 2009. Yhteistyökumppani löytyi Kuopiosta, 
Suopursun päiväkodin Mettisten pienryhmästä. Aihe muotoutui yhdessä päiväkodin 
yhteyshenkilön kanssa. Lastentarhanopettajankelpoisuuden saaminen vaikutti myös 
aiheen rajaukseen, jolloin aiheen tuli liittyä varhaiskasvatukseen.  
 
Työn teoriaosuus sisältää tietoa yhteistyökumppanista, seikkailukasvatuksesta sekä lap-
sen motoriikan ja mielikuvituksen kehittymisestä. Seikkailukasvatusta tarkastellaan his-
torian, sen menetelmien ja tavoitteiden kautta päiväkodissa. Teoriassa pohditaan myös 
seikkailukasvatuksen mahdollisuuksia ja heikkouksia.  
 
Tapahtumapäivän arviointia varten toimintaradan tapahtumat videoitiin. Tilannetta seu-
rattiin ja havainnot kirjattiin muistiin. Ryhmän työntekijöiltä kerättiin palaute palaute-
kyselyn avulla ja lapsilta kerättiin suullinen palaute, joka videoitiin. Kyselyiden avulla 
pyrittiin saamaan tietoa tapahtuman onnistumisesta ja sen kehittämiskohteista. Työnte-
kijöiden mielestä toiminta oli suunniteltu hyvin ja lasten motivointi toimintaan oli sopi-
van mittainen ja hyvä. Kaikkien lasten mielestä tonttujen kadonneiden lahjojen etsimi-
nen toimintaradalta oli ollut mukavaa. 
 
Tapahtuma ja kansio onnistuivat kokonaisuudessaan hyvin. Produktio oli opettavainen 
ja kasvattava kokemus. Työssä hyödynnettiin koulutuksessa ja työelämässä opittuja 
asioita. Työllä pyritään osoittamaan toiminnallisen tapahtuman järjestämiseen vaaditta-
va osaaminen. Tulevaisuudessa voisi tutkia kansion toimivuutta käytännössä. Mahdolli-
suutena olisi myös toteuttaa pitkäkestoinen seurantatutkimus seikkailukasvatuksen to-
teutumisesta päiväkodeissa.  
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ABSTRACT 
 
 
Haikonen, Marika; Kuosmanen, Maiju and Mononen, Miia. The Year of Adventure 
in Suopursu Daycare Centre – Activity Folder and Activity Planning and 
Implementation. 
83 p, 4 appendices. Language: Finnish. Pieksämäki, Autumn 2010. 
 
Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Social Services. 
Degree: Bachelor of Social Services. 
 
The goal of our theses was to arrange a winter- themed activity for the children 
between the ages of 5 and 7 at Suopursu Daycare Centre and we gathered an activity 
folder to the kindergarten workers. Our purpose was to give tips to the kindergarten 
workers how to support children’s imagination and motor skills with the help of 
adventurous education. The thesis was a functional production.  
 
Our process began in spring 2009 when we found a partner at Suopursu daycare 
centre in Kuopio. We wanted our topic to serve working life the best. One of our 
team members also got kindergarten teacher qualification. That is why the topic was 
to relate to early childhood education.  
 
The theory part of this thesis consisted of information about the partner, adventurous 
education and the development of children’s motor skills and imagination. 
Adventurous education was examined through the history of day care, its methods 
and purposes in day care. We also considered adventure education's pros and cons.  
 
We filmed and observed the whole activity which helped our evaluating. We 
collected feedback from the workers and children of the daycare centre. For the 
workers we used feedback questionnaires and the children gave verbal feedback. 
Positive feedback was given on planning and motivating children by workers of the 
daycare centre. Children liked searching the missing gifts of the elves in the activity 
track.  
 
The activity day and creating the activity folder went well in every way. We 
exploited education and working life skills in this thesis. In future the activity folder 
could be studied in a practical way. One possibility could be long term research in 
daycare centers carrying out adventurous education. 
 
Key words: Adventure education, motor skills, imagination, activity, folder, daycare, 
special support 
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1 JOHDANTO 

 

 

Hyvissä olosuhteissa liikkuvasta lapsesta kasvaa liikkuva aikuinen. Tämän asian toteu-

tumiseksi lapselle täytyy tarjota paljon mahdollisuuksia kokeilemiseen ja etsimiseen. Ei 

ole riittävää, että tarjotaan liikkumismahdollisuuksia ryhmän parhaimmille, vaan liikun-

nan tulee olla yhä enemmän houkuttelevampaa ja tukea myös heikommin kehittyneitä 

lapsia. Näin liikunta tuottaa kaikille lapsille liikkumisen ja oppimisen iloa. (Karvonen 

2002, 9–11.) Päiväkodeissa on yhä enemmän lapsia, joita ei pystytä tavoittamaan perin-

teisellä toiminnalla. Nämä lapset kaipaavat elämyksiä, jännitystä, toimintaa ja haasteita. 

Tällaisille lapsille seikkailu voi olla käyttökelpoinen ratkaisu liikunnan lisäämiseen. 

Liikunta on tärkeä lapsen motoriikan kehitykselle ja fyysiselle kunnolle, mutta oleelli-

nen tekijä myös muiden oppimisvalmiuksien kehitykselle. (Kokljuschkin 1999, 7–11.) 

 

Kartoitimme mahdollisia yhteistyökumppaneita Pieksämäen ja Kuopion alueelta, saim-

me yhteistyökumppaniksi Kuopiolaisen päiväkodin pienryhmän. Yhteistyömme alkoi 

keväällä 2009. Tavoitteenamme oli antaa vinkkejä päiväkodin työntekijöille lapsen mo-

toriikan ja mielikuvituksen tukemiseen seikkailukasvatuksen avulla. Idea työhömme tuli 

päiväkodin yhteyshenkilöltämme, joten se palveli kohderyhmää erityisen hyvin. Pro-

duktion tavoitteen saavuttamiseksi suunnittelimme ja toteutimme seikkailukasvatukseen 

pohjautuvan tapahtuman sekä loimme tapahtumakansion päiväkodin työntekijöille työ-

välineeksi. Aihe valintaamme vaikutti erityisesti se, että yksi tiimimme jäsenistä suorit-

taa lastentarhanopettajan kelpoisuuden, jolloin aiheessa täytyy olla varhaiskasvatuksel-

linen näkökulma. 

 

Opinnäytetyömme kirjallinen raportti koostuu kahdesta osasta: teoriaosuudesta ja tapah-

tumapäivän sekä kansion suunnittelu- ja toteutus prosessin kuvauksesta. Teoriaosuudes-

sa esittelemme yhteistyökumppanimme ja kerromme seikkailukasvatuksesta ja motorii-

kan ja mielikuvituksen kehittymisestä. Pyrimme työssämme kuvaamaan mahdollisim-

man tarkasti prosessimme etenemistä eri vaiheineen. Kerromme työmme suunnittelu- ja 

toteutusvaiheesta, sekä kuvaamme millainen järjestämästämme toimintapäivästä ja te-

kemästämme kansiosta tuli. 
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Tapahtumapäivän arviointia varten kysyimme palautteet ryhmän työntekijöiltä sekä 

lapsilta. Työntekijöiltä palaute kysyttiin kirjallisella palautekyselylomakkeella ja lapsil-

ta suullisesti. Raportissamme arvioimme tapahtumamme onnistumista ryhmältä saatujen 

palautteiden perusteella sekä arvioimme omaa toimintaamme opinnäytetyöprosessin 

aikana. Lopuksi pohdimme prosessimme eettisyyttä, yhteistyötä, ammatillista kasvu-

amme sekä produktion kehittämismahdollisuuksia. 
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2 YHTEISTYÖKUMPPANI 

 

 

2.1 Suopursun päiväkoti 

 

Opinnäytetyömme yhteistyökumppanina toimi Suopursun päiväkoti, joka sijaitsee 10 

kilometriä Kuopion keskustasta eteläänpäin, Petosen asuinalueella. Suopursun päiväkoti 

on rakennettu vuonna 1989 ja se sijaitsee aivan Petosen keskustan eli Pyörön läheisyy-

dessä. Petosen keskustassa on paljon vuokra-asuntoja, rivitaloja sekä hieman myös 

omakotitaloja. Vuokra-asunnot ovat halpoja ja niissä asuu paljon opiskelijoita, lapsiper-

heitä sekä maahanmuuttajia. (Mettisten osaston materiaali 2009.) 

 

Päiväkoteja Kuopiossa on tällä hetkellä yhteensä 37. Kuopiossa päiväkodit on jaettu 

keskisen, – läntisen, –koillisen, –Neulamäen, –Särkiniemen- sekä Petosen piireihin. 

Suopursun päiväkoti kuuluu Petosen piiriin. Päiväkoti on avoinna klo 6.00 – 18.00 väli-

senä aikana tarpeen mukaan. Suopursussa järjestetään 0–6 -vuotiaiden päivähoito, esi-

opetus sekä iltahoitoa Karpalon pienpäiväkodissa, joka kuuluu Suopursun alaisuuteen ja 

sijaitsee aivan Suopursun läheisyydessä. Suopursun päiväkodin alaisuuteen kuuluu 

myös Kielonsaaren päiväkoti, jossa on 3–5 -vuotiaita lapsia ja kuusi perhepäivähoitajaa, 

jotka työskentelevät omissa kodeissaan. Suopursu on tiloiltaan hyvässä kunnossa ja mo-

nipuolinen. Siellä on esimerkiksi pieni uima-allas, liikuntasali sekä piha-alue, jossa on 

kiipeilytelineitä, liukumäkiä, kiikkuja, leluja sekä leikkimökki. Pieniä korjauksia tiloissa 

on tehty tarvittaessa sekä sisällä että ulkona. Vuosien mittaan pihaa on korjailtu ja 

muunneltu lapsiystävällisemmäksi sekä päiväkodin katto on korjattu. (Mettisten osaston 

materiaali 2009.) 

 

Varhaiskasvatusta ohjataan valtakunnallisilla että kunnan omilla asiakirjoilla (VASUT). 

Varhaiskasvatuksen valtakunnallisiin linjauksiin kuuluvat yhteiskunnan järjestämän ja 

valvoman varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet ja kehittämisen painopisteet. Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteet taas ohjaavat valtakunnallisesti varhaiskasvatuksen 

laatua, sisältöä sekä kuntien varhaiskasvatussuunnitelmien tekoa. Valtakunnalliseen 

ohjaukseen kuuluu myös lasten päivähoitoa ja esiopetusta koskevat lait ja asetukset, 

jotka ovat määrittämässä varhaiskasvatuksen ja siihen kuuluvan esiopetuksen toteutta-

mista. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2010.) Esimerkiksi Laki lasten päivähoidosta 
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36/1973 säätelee kuntien päivähoitoa ja sen toteuttamista. Kaikilla lapsilla on oikeus 

päivähoitoon, johon sisältyy yhtenä osana myös erityispäivähoito. (Leminen, Peltomaa, 

Purho & Sorsa 2005, 6.) Lain mukaan päivähoidon tavoitteena on tukea perheitä kasva-

tustehtävässään ja edistää yhdessä lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä. 

Päivähoidon täytyy omalta osaltaan tarjota lapselle jatkuvat, turvalliset ja lämpimät ih-

missuhteet, lapsen kehitystä monipuolisesti tukevaa toimintaa sekä lapsen lähtökohdat 

huomioon ottaen suotuisa kasvuympäristö. (Laki lasten päivähoidosta 1973.) 

 

Suopursussa päivähoito perustuu myös Kuopion Varhaiskasvatussuunnitelmaan (Kuo-

pion kaupunki 2009a). Kunnan varhaiskasvatussuunnitelman lähtökohtana toimivat val-

takunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2010). Kuopion Varhaiskasvatussuunnitelma ja Kasvattajan käsikirja sen osana tarjoa-

vat työn kehittämisen ja arvioinnin apuvälineen. Suopursun oma varhaiskasvatussuunni-

telma taas on kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa yksityiskohtaisempi ja siinä kuva-

taan esimerkiksi yksikön varhaiskasvatuksen eli hoidon, kasvatuksen ja opetuksen läh-

tökohdat sekä niiden toteutuminen arjen kasvatuskäytännöissä. Suopursussa koetaan 

tärkeäksi se, että lapsi saa elää ja kokea, leikkiä ja oppia yhdessä aikuisen kanssa turval-

lisessa ympäristössä. Lasten yksilöllisten tarpeiden huomiointi ohjaa kaikkea toimintaa. 

Päiväkodissa halutaan varmistaa, että jokainen lapsi saa, kehitykselleen, kasvulleen sekä 

oppimiselleen tarvitsemansa tuen. Suopursun päiväkoti tekee tiivistä yhteistyötä perhei-

den kanssa, sillä toimimalla yhdessä vanhempien kanssa kasvatuskumppaneina he huo-

lehtivat lapsen hyvinvoinnista. (Kuopion kaupunki 2009a.) 

 

 

2.2 Mettisten pienryhmä 

 

Suopursun päiväkodissa on viisi ryhmää; Höntiäiset 0–3 -vuotiaat, Tiitiäiset 3–5 -

vuotiaat, Vesseleiden erityisryhmä 3–6 -vuotiaat, Mettisten pienryhmä 5–7 -vuotiaat 

sekä Kiitäjät, joka on esikouluryhmä. Opinnäytetyömme toteutimme yhteistyönä Met-

tisten ryhmän lasten ja työntekijöiden kanssa. Mettisten ryhmä toimii myös pienesikou-

luryhmänä, jonka jälkeen lapset siirtyvät koulumaailmaan. Lapset voivat olla ryhmässä 

monta vuotta iästä ja yksilöllisistä tarpeista riippuen. (Mettisten osaston materiaali 

2009.) Laissa määritellään, että päiväkoti tai sen osa voidaan järjestää lasten erityisen 

hoidon sekä kasvatuksen tarpeen perusteella erityispäiväkodiksi. (Laki lasten päivähoi-
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dosta 1973.) Varhaiserityiskasvatusta toteutetaan siis päivähoidon tavallisissa lapsiryh-

missä ja erityisryhmissä. Erityisryhmiä kutsutaan nykyään erilaisilla nimillä, esimerkik-

si erityisryhmä, integroitu erityisryhmä, pienryhmä, kuntoutusryhmä ja tuettu opetus.  

(Pihlaja 2006, 14–15.)  

 

Varhaiserityiskasvatuksen tavoitteenahan on taata kaikille lapsille yhteinen ja yhtäläinen 

varhaiskasvatus, jonka sisällä lasten erityisen tuen tarpeisiin vastataan monimuotoisesti. 

Varhaiserityiskasvatuksessa ideana on, että varhaiskasvatukseen integroidaan erityispe-

dagogiikan asiantuntemusta. (Lastentarhanopettajaliitto i.a.) Lapsella voi olla erityisiä 

haasteita kehityksessä sen eri osa-alueella/ alueilla ja silloin lapsi voi tarvita varhaiseri-

tyiskasvatusta sekä muuta erityistä tukea myös päivähoidossa, tällöin lapsesta käytetään 

usein sellaista termiä kuin erityistä tukea tarvitseva lapsi. Erityistä tukea tarvitsevalla 

lapsella voi olla tuen tarve esimerkiksi fyysisen kehityksen tai motoriikan alueella, tark-

kaavaisuuden suuntaamisessa tai ylläpitämisessä sekä kielen ja kommunikaation alueel-

la. Lapsi voi tarvita tukea myös sosiaalisella tai emotionaalisella alueella, kognitiivisella 

alueella tai yleensäkin oppimisessa. Lapsella voi olla myös jokin vamma, esimerkiksi 

liikuntavamma, näkövamma tai kuulovamma. Oppimisvalmiuksien riskit ja erityiset 

tuen tarpeet lapsen perheessä (kuten lastensuojelun tarve) ovat myös tuen tarpeita, jotka 

sisällytetään erityisiin tuen tarpeisiin. (Pihlaja 2006, 13.) Mettisten ryhmässä lapsia on 

yhdeksän, joista kolmella lapsella on Downin syndrooma, neljällä lapsella on keskitty-

mis- tai tarkkaavaisuushäiriö ja osalla lapsista koulun aloitusta on lykätty kehitysviiväs-

tymästä tai koulukypsyydestä johtuen. Lapsilla on tuen tarvetta myös esimerkiksi moto-

risissa ja sosiaalisissa taidoissa, toisille lapsille sarjallisen toiminnan tuottaminen ja 

näön avulla hahmottaminen on vaikeaa sekä osalle lapsista kuullun ymmärtäminen on 

haasteellista. Ryhmän jokainen lapsi tarvitsee yksilöllistä tukea ja ohjausta toiminnois-

saan. Mettisissä työskentelee erityisopettaja, lastentarhanopettaja, lastenhoitaja sekä 

ryhmäavustaja. (Mettisten osaston materiaali 2009.) 

 

Mettisten ryhmän jokaiselle lapselle tehdään oma kuntoutussuunnitelma, jossa määritel-

lään lähitavoitteet huomioiden lapsen sen hetkiset vahvuudet ja tukea tarvitsevat kehi-

tyksen osa-alueet (Mettisten osaston materiaali 2009). Päivähoidossahan on lain velvoi-

te laatia kuntoutussuunnitelma erityisen hoidon ja kasvatuksen tarpeessa olevalle lapsel-

le (Pihlaja 2006, 13). Kuntoutussuunnitelma toimii pohjana toiminnan suunnittelulle ja 
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sillä pyritään pitkäjänteiseen työhön erityistä tukea tarvitsevan lapsen parhaaksi (Lemi-

nen ym. 2005, 6). 

 

Yhteistyötä tehdään esimerkiksi neuvolan, lastensuojelun, koulujen, puheterapeutin ja 

fysioterapeutin  kanssa. Moniammatillisuuden avulla pyritään antamaan mahdollisim-

man monipuolista tukea, ohjausta sekä kasvatusta lapsen kasvuun ja kehitykseen.  (Met-

tisten osaston materiaali 2009.) Erityistä tukea tarvitsevan lapsen ympärillä on siis usein 

huoltajien ja päivähoidon työntekijöiden lisäksi myös muita ammattilaisia. Verkosto-

mainen työtapa edellyttääkin, että vanhempien kanssa sovitaan, miten yhdessä tullaan 

toimimaan eli vanhempien kanssa suunnitellaan verkoston yhteistyömuodot. (Pihlaja 

2006, 18–19.) Lapsen yksilöllisten kuntoutumistavoitteiden toteutuminen onnistuu siis 

silloin parhaiten, kun kaikilla lasta hoitavilla aikuisilla on yhteinen sopimus ja näkemys 

keskeisimmistä toimintatavoista - ja menetelmistä lapsen kanssa toimiessa. Lapsen par-

haaksi toimimisen perustana on lasta hoitavien työntekijöiden ja vanhempien välinen 

kasvatuskumppanuus sekä vastuu. (Leminen ym. 2005, 7.) 

 

Erityisryhmän pedagogiset periaatteet liittyvät lapsiyksilöön, opetukseen ja verkosto-

maiseen työtapaan. Päivähoidon tehtävänä on tukea jokaisen lapsen yksilöllistä kasvua 

ja oppimista ohjauksen avulla. Erityistä tukea voidaan tarjota monin eri tavoin, esimer-

kiksi vaihtoehtoisin kommunikaatiomenetelmin, apuvälineiden avulla tai ryhmämuotoi-

sia pedagogisia menetelmiä kehittämällä. Varhaiserityiskasvatuksen sisällöissä olennai-

sinta on huomioida lapsen kehityksen osa-alueet sekä persoonallisuuden kokonaisuus. 

Tärkeitä asioita ovat myös päivähoidonhallinnon ja pedagogien toiminta ja suhtautumi-

nen sekä asenteet, resursointi ja muiden palveluiden integrointi osaksi peruspalveluja. 

(Pihlaja 2006, 18–19.) Kasvattajatiimin tulee siis mukauttaa arjen toimintaa ja ympäris-

töä heti, kun lapsen tuen tarve on huomattu. Lasta täytyy auttaa hienotunteisesti har-

jaannuttamaan perustaitojaan niin, että hän selviää mahdollisimman itsenäisesti päivit-

täisistä toimista. Kasvattajatiimin täytyy myös kannustaa lasta ja huomata lapsen onnis-

tumiset. Lasta myös ohjataan tunnistamaan omat vahvuutensa. (Kuopion kaupunki 2009 

b.) 

 

Mettisten ryhmässä tavoitteena on luoda turvallinen, kannustava ja avoin ilmapiiri, jossa 

otetaan huomioon lasten yksilölliset tarpeet. "Me Mettiset" hengen luomisen kautta an-

netaan lapsille ja aikuisille mahdollisuus oppia huomaamaan erilaisuus ja hyväksymään 
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se. Lasten annetaan tehdä ja oppia asioita heidän oman kehitystasonsa mukaisesti. Ta-

voitteisiin päästään niin, että toimintaa ohjaa yhdessä suunniteltu struktuuri ja toiminto-

jen toistaminen. Toiminnan toteutusta helpottavat kuvaohjaus ja tukiviittomat, sillä osal-

la lapsista on vaikeuksia puheen tuottamisessa. Toimintaa suunnitellessa pyritään huo-

mioimaan mahdollisimman monet asiat sekä sovitaan hyvinkin pikkutarkasti käytän-

nöistä yhdessä. Päivittäisissä toiminnoissa pyritään välttämään ennalta arvaamattomia 

tilanteita, jotta lapset välttyisivät turhautumisen- ja epätietoisuuden tunteilta.  (Mettisten 

osaston materiaali 2009.) 

 

Mettisten ryhmän lapset liikkuvat säännöllisesti päiväkodissa ja lähiympäristössä. Ryh-

mällä on salivuoro kerran viikossa ja lapset osallistuvat salissa tapahtuvaan toimintaan 

pienryhmissä. Mettisten ryhmä liikkuu lähimetsissä retkeillen ja seikkaillen ja läheisellä 

urheilukentällä he käyvät esimerkiksi hiihtämässä ja luistelemassa. Osa Suopursun päi-

väkodin työntekijöistä on saanut koulutusta seikkailukasvatuksesta ja sitä hyödynnetään 

päiväkodissa vaihtelevin määrin. Mettisten ryhmässä seikkailullinen toiminta näkyy 

esimerkiksi luontoretkillä ja toisinaan saliin on rakennettu eri teemoihin liittyviä toimin-

taratoja. Esimerkiksi eräänä vappuna salissa oli liikunnallinen toimintarata, jonka tee-

mana oli Kyöpelinvuoren noita ja noidan pääsiäismunat. (Lea Houtsonen, henkilökoh-

tainen tiedonanto 8.9.2009.) Seuraavassa kappaleessa esitelläänkin tarkemmin seikkai-

lukasvatusta sekä seikkailukasvatuksen menetelmiä ja tavoitteita päiväkodissa.  

 

 

 

3 SEIKKAILUKASVATUS 

 

 

3.1 Seikkailukasvatuksen määritelmä 

 

Seikkailutoiminnassa käytetään erilaisia käsitteitä, jotka helposti sekoittuvat keskenään. 

Suomessa puhutaan mm. seikkailukasvatuksesta, elämyspedagogiikasta, seikkailutera-

piasta sekä toiminnallisesta ja kokemuksellisesta oppimisesta. Englanninkielisellä alu-

eella puhutaan seikkailukasvatuksesta (Adventure education). ( Telemäki 1998, 13.) 

Näille edellä mainituille käsitteille yhteistä ovat toiminta, elämys ja kokemus. Itse si-

touduimme työssämme käyttämään seikkailukasvatus käsitettä.  Pienten lasten kanssa 
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tapahtuvasta toiminnasta on luontevinta puhua seikkailukasvatuksesta, sillä seikkailu-

kasvatus on kasvatus- ja kasvuprosessi, jossa lapsi on kokonaisvaltaisesti mukana. Näin 

toimimalla ja kokemalla luonnossa lapsi oppii yhdessä toisten lasten kanssa heille mie-

lekkäällä ja haasteellisella tavalla uusia asioita itsestään, luonnosta ja yhteistyöstä. 

(Kokljuschkin 1999, 30–31.)  

 

Seikkailukasvatuksella pyritään rohkaisemaan lapsen kekseliäisyyttä, uskaliaisuutta ja 

ongelmanratkaisukykyä elämyksellisen toiminnan avulla (Telemäki 1998, 13). Seikkai-

lukasvatus luo lapselle uusia toimintatapoja kehittämällä mielikuvitusta ja luovaa ajatte-

lua. Se myös kasvattaa lasta kantamaan vastuuta. (Ojala 2007.) Parhaimmillaan seikkai-

lu mahdollistaa onnistumisen kokemuksia, vahvistaa minäkuvaa sekä parantaa elämän-

hallintaa. Voidaan sanoa niinkin, että seikkailu on epävarmuutta sisältävää vapaa-aikaa. 

Käytännössä on varsin vaikeaa tehdä eroa elämyspedagogiikan ja seikkailukasvatuksen 

välille. (Telemäki 1998, 13–21.)   

 

Simon Priest määrittelee seikkailuksi minkä tahansa epävarmaan lopputulokseen johta-

van kokemuksen. Seikkailua voidaan pitää mielenlaatuna, koska se on vapaasti valitta-

vaa ja sisäisesti motivoivaa. Seikkailukasvatuksessa nähdään kolme eri ulottuvuutta: 

seikkailun, ulkoilman ja ympäristön ja kasvatuksen ulottuvuudet. Seikkailun tulee aina 

pohjautua vapaaehtoisuuteen. (Karppinen 2007, 85.) 

 

Josef Kochin mukaan seikkailun tulee sijoittua osallistujille vieraaseen ja vaativaan ym-

päristöön, usein luontoon. Myöskin Kochin mukaan seikkailun tulee olla vapaaehtoista, 

sellaista toimintaa, josta on vaikea kieltäytyä. Seikkailutilanteiden tulee olla ennalta-

arvaamatonta ja yllätyksellistä. Tilanteet tarjoavat mahdollisuuden ryhmässä toimimi-

seen ja ongelmien ratkaisukykyyn. Seikkailukasvatuksessa tärkeintä on turvallisuuden 

ja kontrollin sekä arvaamattomuuden ja itsensä voittamisen välisen tasapainon löytämi-

nen. (Telemäki 1998, 19.) 

 

Pohtiessamme elämyspedagogiikan ja seikkailukasvatuksen määrittelyjä ja mahdollisia 

eroavaisuuksia, miellämme elämyspedagogiikan elämykselliseksi seikkailutoiminnaksi, 

joka mahdollistaa ihmisten arkielämän toteutumattomia elämyksiä ja kokemuksia. Ku-

ten myös aiemmin mainitsimme seikkailukasvatuksen ja elämyspedagogiikan välille on 

vaikea tehdä eroa.  
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3.2 Seikkailukasvatuksen historia ja nykytila 

 

Ajatus seikkailujen ja jännittävien elämysten käyttämisestä kasvatuksellisessa tarkoituk-

sessa ei ole lainkaan uusi. Platon esittää Tasavalta-teoksessaan ajatuksen siitä, miten 

lapsia voitaisiin parhaiten kasvattaa kantamaan aikuisuuden tuomia velvoitteita ja vas-

tuuta. Myös Aristoteles on esittänyt samankaltaisia ajatuksia. (Telemäki 1998, 11.) 

 

Nuoret ja lapset saatettiin jo tuhansia vuosia sitten haasteellisiin tilanteisiin, jotta näh-

tiin, miten he niistä selviytyvät. Lisäksi pohjalla oli myös ajatus siitä, että he oppisivat 

mitä elämä on ja mitä se tulee heiltä vaatimaan. Seikkailu oli myös valintakeino siihen, 

keistä tulisi johtajia. (Telemäki 1998, 1.) 

 

Elämys- ja seikkailupedagogiikan isänä pidetään Kurt Hahnia (1886 – 1974). Hahnin 

pedagogiikan ytimenä on lapsen omien ominaisuuksien säilyttäminen ja vahvistaminen. 

Hän ei koskaan luonut mitään yhtenäistä kasvatusteoriaa, vaan otti vaikutteita mm. 

Lietziltä, Platonilta ja Sokrateelta. (Telemäki 1998, 12.) Hänen kasvatusnäkemyksensä 

kivijalkana olivat yksilöllisyys, toiminta, itsensä löytäminen ja emotionaalisuus. En-

simmäisen maailmansodan päätyttyä Hahn perusti Salemin koulun Boden järven rannal-

le, jossa ajattelun ja toiminnan maailmat eivät olleet toisilleen vastakkaiset. (Kokljusch-

kin 1999, 14.) 

 

Hahn oli huolissaan oman aikansa yhteiskunnan vaikutuksista lapsiin. Hän puhuikin 

yhteiskunnallisista sairauksista, joiden oireet mielestämme ovat tänä päivänäkin selvästi 

havaittavissa. Hahn oli sitä mieltä, että lasten liikkuminen helpottuu liikaa, sekä heidän 

muistinsa ja mielikuvituksensa heikkenee, koska kaikki tarjotaan liian valmiina. Kokl-

juschkin mielestä on totta, että nykyisin lapset pelaavat vaan konsolipelejä kotonaan, 

eivätkä vietä aikaa erilaisten leikkien ja pihapelien parissa, jotka kehittäisivät sekä mie-

likuvitusta että motoriikkaa. Hahn oli myös huolissaan lasten kädentaitojen unohtumi-

sesta sekä aloitteellisuuden ja yritteliäisyyden vähenemisestä, koska lapset olisivat vain 

katsojan roolissa. (Kokljuschkin 1999, 14–15.) 

 

Hahn korosti myös oikeanlaisen kasvatusympäristön merkitystä, koska ympäristön laatu 

vaikuttaa olennaisesti lapsen kehittymiseen. Ympäristö muodostaa viitekehyksen, jossa 

lapsen kokonaisvaltainen kehittyminen tapahtuu. Yhtenä parhaimpana ympäristönä lap-
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sen monipuoliselle kehittymiselle voidaan pitää metsää. Se on luotu oppimista, ei opet-

tamista varten, toisin kuin aikuisten suunnittelemat päiväkodit ja koulut. (Kokljuschkin 

1999, 15.)  

 

Varhaiskasvatuksen piirissä seikkailu on melko uusi asia, koska arkikielessäkin seikkai-

lu sanana tuo helposti väärän tai liian voimakkaan mielikuvan toiminnan luonteesta. 

Kuitenkin seikkailullista kasvatusta on käytetty jo tuhansia vuosia sitten osana kasvatus-

ta. (Kokljuschkin 1999, 5.) Kouluissa elämyspainotteisia tapahtumia ja opetusta on ollut 

vuosien ajan, kuten esimerkiksi liikuntapäivät, erilaiset juhlat ja vierailut. Aikaisemmin 

seikkailukasvatuksen toteuttaminen ei ole ollut tietoista toimintaa, vaan jännitys ja toi-

minnallisuus ovat olleet luonnollinen osa opetusta. (Karppinen 2005, 33–35.) Elämys- 

ja seikkailutoiminta ovat kuitenkin lisääntyneet viimeisten vuosien aikana. Lisäksi seik-

kailutoiminta on levinnyt osaksi erilaisia toimintaympäristöjä. Sitä käytetään esimerkik-

si nuorisotoiminnassa, sosiaalityössä ja ammatillisessa koulutuksessa. (Karppinen & 

Latomaa 2007, 8–9.) 

 

 

3.3 Seikkailukasvatuksen menetelmät ja tavoitteet päiväkodissa 

 

Yhteiskunnassa tapahtuu paljon muutoksia ja Bowlesin (2007) mukaan seikkailukasva-

tus on tapa, jolla muuttuviin asioihin voidaan varautua, lisäksi se tuo lapsille ekologista 

kestävän kehityksen ajattelumallia. (Bowles 2007.) Seikkailun tulisi olla jokaisen lapsen 

oikeus, mutta valitettavasti läheskään kaikki, esimerkiksi päiväkodeissa viilettelevät 

lapset eivät vielä ole päässeet siitä nauttimaan. Päiväkodeissa on nykyään yhä enemmän 

lapsia, joita ei voida tavoittaa perinteisillä menetelmillä. Nämä lapset kaipaavat elämyk-

siä, jännitystä, haasteita ja toimintaa, joten seikkailu olisi heidän kanssaan todella käyt-

tökelpoinen ratkaisu. (Kokljuschkin 1999, 7 – 30.) 

 

Clarken mukaan seikkailukasvatuksen tärkein päämäärä on asettaa ihminen niin uuteen 

ja haastavaan tilanteeseen, että automaattisiksi muodostuneet toimintatavat ja roolit ei-

vät toimikaan samalla tavalla. Tästä seuraakin toimintatapojen kyseenalaistaminen ja 

tietoinen uudelleenprosessointi. Voikin sanoa, että seikkailukasvatuksen avulla lapsen 

tieto omasta itsestään lisääntyy huomattavasti. (Clarke 1998, 73.) 
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Seikkailu oikein toteutettuna mahdollistaa tiedollisten, motoristen, sosiaalisten ja emo-

tionaalisten taitojen yhdistämisen niin, että lapsen itsetunto kehittyy. On kuitenkin tär-

keää, että päiväkodin työntekijöillä olisi jonkinlaista koulutusta seikkailutoiminnasta. 

(Korhonen & Allinen 2007, 194.) Seikkailukasvatuksen tarkoituksena on rohkaista lasta 

kekseliäisyyteen ja uskaliaisuuteen (Kokljuschkin 1999, 34). Ryhmän ilmapiirin muo-

dostuessa avoimeksi voidaan seikkailukasvatuksella saada paljon aikaan lapsessa muu-

toksia (Linnonsuo 2007, 205). Jotta kasvattaja pystyisi hyödyntämään seikkailun tarjo-

amia mahdollisuuksia syvällisemmin ja saavuttaisi myös kasvatuksellisia tavoitteita, 

täytyy hänen suunnitella seikkailutilanne monipuoliseksi ja juuri omalle ryhmälleen 

sopivaksi. Suunnittelussa kasvattajan tulee huomioida lasten senhetkiset kehitystasot ja 

kasvuolosuhteet, eikä seikkailukasvatuksesta saa tulla itsetarkoitus vaan sen toteuttami-

selle tulee löytää riittävät perusteet. (Kokljuschkin 1999, 34–35.) 

 

Kuviossa 1 kuvataan varhaiskasvatuksessa seikkailun kannalta keskeisiä elementtejä. 

Silloin kun siinä kuvatut tekijät ovat vuorovaikutuksessa keskenään, syntyy kokemuk-

sellisen oppimisen voima eli elämyksellisyys. Nämä tekijät ovat pohjana suunniteltaessa 

seikkailutoimintaa. Hyvässä seikkailussa on aina mukana tekemistä, ajattelemista sekä 

tunnetta, joka tempaa lapset mukaan seikkailun saloihin. (Kokljuschkin 1999, 35–36.) 

 

- Luonto 

 

 

 

 

 

 

 

- Turvallisuus 

KUVIO 1. Varhaiskasvatuksen seikkailun kannalta keskeiset elementit (Kokljuschkin 

1999, 35). 

 

Päivähoidossahan on nykyään hyvin erilaisia lapsia, sillä heillä voi olla erilainen tausta 

ja elämäntavat, erilainen luonne sekä oppimiskyky, erilainen sosiaalisuus ja sopeutu-

miskyky, erilainen luovuus ja energia. Kuitenkin moni vaikeakin lapsi saa seikkailussa 

‐ Liikunnallisten taitojen kehittäminen   ‐ Ongelmanratkaisutilanteet 

 

‐ Erilaisten lasten huomioiminen             ‐ Jännitys, omien rajojen kokeilu 

 

‐ Yhdessä tekeminen         ‐ Elämykset 
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onnistumisen kokemuksia löytäessään itselleen mielekästä tekemistä eikä toiminnalli-

suutta, meluamista ja kamppailemista tulisi aina nähdä yksinomaan kielteisenä ilmiönä. 

Energialla, jota lapset käyttävät rajuissa leikeissään, on tärkeä osa heidän kasvussaan ja 

oppimisessaan, joten sen käytölle tulee löytää järkevät puitteet myös päivähoidossa. 

Näissä kamppailuissa kasvattajan mukana eläminen sekä niiden luonteen ymmärtämi-

nen, tarjoaa kasvattajalle kieltäjän ja rajoittajan rinnalle mukana eläjänroolin, joka antaa 

hyvän lähtökohdan lapsen kokonaispersoonallisuuden tukemiselle. (Kokljuschkin 1999, 

38–39.) 

 

Pienten lasten kanssa työskenneltäessä tulee miettiä, millaista rohkeutta seikkailusta 

selviytyminen lapselta vaatii, sillä lasten taju siitä, mikä on turvallista, ei välttämättä ole 

kovin realistinen. Mieleen voi tulla sellaisiakin suorituksia seikkailun aikana, joihin 

lapsen kyvyt ja taidot eivät riitäkään. Kasvattajan tulee osata ohjata ryhmäänsä turvalli-

siin haasteisiin eikä käyttää kieltämistä ja rajoittamista. Mitä pienemmästä seikkailijasta 

on kysymys, sitä tärkeämpää on, että lapsen lähellä on tuttu aikuinen luomassa turvalli-

suuden tunnetta, joka syntyy siitä, että lapsen ja kasvattaja suhde on luottamuksellinen. 

Luottamuksellinen ilmapiiri rohkaisee puolestaan oppimiseen, muutokseen ja tunteiden 

ilmaisuun. (Kokljuschkin 1999, 58.) 

 

 

3.4 Seikkailukasvatuksen mahdollisuuksia ja heikkouksia 

 

Seikkailukasvatuksen suurimpana esteenä pidetään kasvattajia. Sanotaan, että aikuiset 

ovat kadottaneet seikkailun maailman; liian usein pidetään tärkeänä pelkästään tiedon 

siirtymistä. Päiväkodeissa on myös liian paljon sääntöjä, jotka rajoittavat lasten luonnol-

lista toimintahalua. Monissa päiväkodeissa seikkailua ei nähdä lasten luonnollisena ke-

hityksenä. (Kokljuschkin 1999, 64.) Vierailimme keväällä 2009 Montessoripäiväkodis-

sa, jossa mielestämme toteutetaan hyvin lapsen luonnollista toimintahalua. Näissä päi-

väkodeissa lasten toimintaa ei liiaksi rajata tiukoilla säännöillä. Nykyisin on myös seik-

kailukasvatusta toteuttavia päiväkoteja, joissa toiminta nimenomaan pohjautuu seikkai-

lulliseen kasvatukseen. Esimerkiksi Jyväskylästä löytyy päiväkoti Aarresaari, joka to-

teuttaa seikkailukasvatusta toiminnassaan.  
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Päiväkotien ympäristöt eivät myöskään tänä päivänä tarjoa tarpeeksi seikkailullista ym-

päristöä. Seikkailu koetaan usein vaikeaksi asiaksi, koska ei tiedetä, miten täytyisi läh-

teä liikkeelle. Täytyisi kuitenkin muistaa, että seikkailun ei tarvitse välttämättä olla tar-

koin suunniteltua ja hienoa toimintaa, vaan se muodostuu jo pienistä asioista. (Kokl-

juschkin 1999, 64.) 

 

Seikkailu tulisi siis nähdä jokaisessa päiväkodissa mahdollisuutena. Se voi olla tapa, 

jolla lapsi oppii asioita, jotka ennen sitä ovat voineet tuntua mahdottomilta opettaa 

(Kokljuschkin 1999, 65). Seikkailukasvatus antaa lapselle paljon eväitä elämään, koska 

lapsi sen avulla luovuutta ja ongelmanratkaisukyky kehittyy. Lisäksi seikkailun tuomat 

onnistumisen kokemukset opettavat lapselle myönteistä elämänasennetta. (Karppinen 

2007, 96.) Seikkailua on hyödynnetty myös kehitysvammaisten sopeutumisvalmennus-

kursseilla, joista onkin saatu hyviä tuloksia (Linnonsuo 2007, 211). Toivottavasti seik-

kailukasvatuksen käyttö varhaiskasvatuksessa tulevaisuudessa yhä lisääntyy. Mieles-

tämme tämän tavoitteen saavuttamiseksi seikkailukasvatuksen koulutusta tulisi lisätä 

varhaiskasvatuksen piirissä toimiville henkilöille. Mielestämme seikkailulliset toimin-

not kehittävät lapsen motorisia taitoja ja seuraavaksi kerrommekin teoriaa motoriikan 

kehittymisestä lapsella. 

 

 

 

4 LAPSEN MOTORIIKAN KEHITTYMINEN 

 

 

4.1 Motoriikan määritelmä 

 

Motorinen kehitys tarkoittaa vartalon ja sen osien toiminnallisia muutoksia. Hermo-

lihasjärjestelmän, luuston ja lihaksiston kehityksellä on erittäin suuri merkitys motori-

seen kehitykseen, kuten myös ympäristöstä tulevan informaation määrällä ja laadulla. 

Motorisen kehityksen tekee mahdolliseksi kasvu-, kypsymis- ja oppimisprosessi. Kas-

vuprosessi pitää sisällään fyysisen eli lähinnä solujen kasvun, kypsymisprosessi eri toi-

mintavalmiuksien kypsymisen ja oppimisprosessi kokemusten seurauksena tapahtuvan 

käyttäytymisen muutoksen. Motorinen kehitys etenee kokonaisvaltaisuudesta eriytynei-

syyteen. Vastasyntynyt lapsi reagoi ympäristön ärsykkeisiin koko vartalollaan ja raajoil-
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laan. Lapsen vartalon ja sen osien liikkeiden eriytyminen tapahtuu vähitellen siten, että 

lapsi pystyy säätelemään vartalonsa ja raajojensa asentoja sekä liikkeitä tarkoituksen 

mukaisesti tavoitellessaan jotakin. (Numminen 1996, 22.) 

 

Vartalon ja sen osien liikkeiden kehitys on jakaantunut kahteen osioon. Kefalokaudaali-

sella kehityksellä tarkoitetaan kehittymistä päästä jalkoihin, esimerkiksi sikiön pää ke-

hittyy ennen jalkoja. Proksimodistaalisella kehityksellä tarkoitetaan keskustasta äärio-

siin tapahtuvaa kehitystä, esimerkkinä tästä olkavarren kehittyminen ennen kyynärvart-

ta. (Numminen 1996, 22.) Tiettyjen refleksien ja liikekaavojen kehittyminen tapahtuu 

kaikilla samassa loogisessa järjestyksessä, mutta jokaisella yksilöllisesti ja eriaikaisesti. 

Kehityksessä havaitaan nopeita ja hitaita kausia sekä kriittisiä ja herkkiä kausia. Mikäli 

kriittisten kausien aikana kehitys häiriintyy, voi siitä jäädä pysyviä häiriöitä ja vaja-

vuuksia toimintoihin. (Rintala, Ahonen & Cantell 2002, 142.) Kaksi samanikäistä lasta 

voi edustaa hyvinkin erilaista motorista kehitysastetta, ilman että kummankaan kehitys 

olisi mitenkään epänormaalia. Aikataulu vain on kullekin lapselle yksilöllinen. Normaa-

listi kehittyvä lapsi oppii aistimaan kehonsa ja ympäröivän maailman ja kehittyy aktiivi-

sesti toimivaksi seitsemän ensimmäisen ikävuotensa aikana. (Rintala ym. 2002, 142.) 

Kehitysvammaisen lapsen kehitysvaiheet noudattavat samaa järjestystä kuin normaalin 

lapsenkin. Kehitysvammaisilla kehitys voi olla hitaampaa ja jotkut olennaiset vaiheet 

voivat jäädä kokonaan kehitysvammaisen lapsen ulottumattomiin. (Holle 1981, 13.) 

 

Motorinen kehitys liittyy kiinteästi lapsen kokonaiskehitykseen ja siksi siinä heijastuu 

selvästi muiden alueiden ongelmat esim. keskushermoston häiriöt. Toisaalta motorisen 

suorituskyvyn puutteellisuudet vaikuttavat merkitsevästi yksilön ympäristöönsä sopeu-

tumisprosessiin, tiedonhankintaan. Jotta lapsen motorinen kehitys olisi normaalia, tarvi-

taan säännöllistä ja systemaattista ohjausta ja harjoittelua. (Rintala ym. 2002, 142.) Lap-

sille mielekkäin tapa harjoitella erilaisia taitoja on leikin varjolla opettelu. Kasvattajat 

käyttävät leikkiä lasten tietojen ja taitojen kartuttamiseen ja kokemusten syventämiseen. 

Leikin avulla voi harjoitella esimerkiksi erilaisia liikunnallisia taitoja. (Kuopion kau-

punki 2009 b.) 

 

Lapsen motorinen kehitys pitää sisällään karkean motoriikan (suuret lihakset, kävely, 

juoksu) ja hienomotoriikan (käden taitojen) kehityksen. Lapsen liikesuoritukset kehitty-

vät yhteistyössä kasvun, kypsymisen ja oppimisen kanssa. Kehityksen eteneminen ta-
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pahtuu niin, että ensin opitaan karkeamotoriikka ja sitten hienomotoriikka. Karkeamoto-

riikka mahdollistaa liikkeiden perusmallin ja samalla kehittyy asentojen tasapainokont-

rolli. Karkeamotoriikkaan kuuluvat esimerkiksi kävelyn ja juoksun oppiminen. (Him-

berg, Laakso & Peltola 1995.) Tämän jälkeen alkaa kehittyä hienomotoriikka, joka 

mahdollistaa pienten lihasten toiminnan. Liikesuorituksista tulee täsmällisempiä, tarkoi-

tuksenmukaisempia ja joustavampia. Silmän ja käden sekä silmän ja jalan koordinaatio 

kehittyy ja liikerytmi paranee. Hienomotoriikkaan kuuluu esimerkiksi kädentaitojen, 

kuten piirtämisen oppiminen. (Harinen & Karkela 1990, 40.)  

 

 

4.2 Motoriset taidot 5–7-vuotiailla lapsilla 

 

Yhteistyökumppanimme Mettisten ryhmän lapset ovat iältään 5-7 -vuotiaita. Mettisten 

ryhmän työntekijät ovat havainneet, että useat ryhmän lapsista tarvitsevat erityisesti 

tukea motoriikan osa-alueella. (Lea Houtsonen, henkilökohtainen tiedonanto 8.9.2009.) 

Motoriikan kehittyessä normaalisti 5- 7-vuotias lapsi osaa jo monia erilaisia taitoja. 

Lapsen tullessa viiden vuoden ikään hänelle on kehittynyt mm. seuraavanlaisia taitoja 

kuten kävely, juoksu, yhdellä jalalla seisominen ja portaiden kävely vuoroaskelin. Hän 

osaa myös esimerkiksi jäljentää piirtämällä viivan, ympyrän ja ristin.  Kuusivuotiaaksi 

mennessä opitaan yleensä hyppiminen molemmilla jaloilla erikseen, pyörällä ajo sekä 

oikea kynäote ja kengännauhojen sitominen. (Leminen ym. 2005, 10–12.) 

 

 4–6 vuoden iässä lapsen edellä mainitut perusliikuntamuodot ovat kehittyneet niin, että 

hän pystyy yhdistämään eri liikuntamuotoja. Koordinaatiokyky ja hienomotoriset taidot 

kehittyvät ja paranevat jatkuvasti. Nämä taidot mahdollistavat monenlaiset pelit ja leikit 

kuten pallopelit ja hippaleikit. Tässä iässä lapsen sorminäppäryys ja kädentaidot kehit-

tyvät merkittävästi. Perustaitojen hallinnan myötä lapsi voi alkaa opettelemaan eriyty-

neitä liikuntamuotoja kuten hiihtoa ja uimista. (Himberg, Laakso & Peltola 1995.) Paras 

motoristen taitojen oppimisaika on 7–12 vuoden iässä, koska tällöin tasapaino on riittä-

vän kehittynyt (Harinen & Karkela 1990, 40). 

 



21 
 

4.3 Kehitysvammaisen lapsen motoriset taidot 

 

Motoriset taidot ovat lapsen kokonaiskehityksen kannalta erittäin tärkeitä, sillä ne luo-

vat pohjan havainnoille, uusista ympäristöistä saaduille kokemuksille, sosiaalisten taito-

jen kehittymiselle ja omatoimiselle selviytymiselle (Kaski, Manninen, Mölsä & Pihko 

1997,169–172). Mettisten ryhmän lapsilla on erityisen tuen tarvetta monilla eri osa-

alueilla. Eniten ryhmän lapsista tukea motorisissa taidoissa tarvitsevat Downin oireyh-

tymää sairastavat lapset. (Lea Houtsonen, henkilökohtainen tiedonanto 8.9.2009.) Kehi-

tysvammaisten motorisen kehityksen viivästyminen ilmenee perusmotoriikassa sekä 

havaintomotoriikassa. Karkeamotoriset taidot, esimerkiksi kävely, opitaan keskimää-

räistä myöhemmin. Viivästymiseen saattavat vaikuttaa myös heikot ympäristön tarjoa-

mat virikkeet ja vähäinen harjoitus.  Motoristen taitojen opetus perustuu kehitystason 

tarkkaan selvittämiseen ja herkkyyskausien hyväksikäyttöön, toisin sanoen kehitystä 

tulisi tukea normaalien kehitysvaiheiden mukaisessa järjestyksessä. Olennaista on toi-

minnan aikaan saaminen ja luonnollisten tilanteiden käyttäminen, jolloin lapsen kiin-

nostus on helppo herättää. Toivotun käyttäytymisen vahvistamisessa käytetään välitöntä 

palkitsemista. (Kaski ym. 1997,169–172.) 

 

Oman kehon hahmotus on motoristen taitojen perusta, mutta kehitysvammaisella se voi 

olla heikkoa ja puutteellista. Raajojen asentojen, liikkeiden ja ulottuvuuksien tuntemi-

nen onkin sitä keskeisempää mitä vaikeampivammainen lapsi on. Harjoitukset kannat-

taa toteuttaa luonnollisessa tilanteissa kuten peseytymisen, vaipan vaihdon tai pukeutu-

misen yhteydessä. Liikunnallisten perustaitojen, kuten pään ja ylävartalon hallinnan, 

kääntymisen, ryömimisen, konttaamisen, istumisen, seisomisen ja kävelyn eli kar-

keamotoriikan harjoittamisen tavoitteena on liikkumisessa tarvittavien liikeratojen hal-

litseminen. Oikean diagnoosin ja kuntoutusohjelman laatimisessa tarvitaan tällöin lääkä-

rin tai fysioterapeutin apua. Esineisiin tarttuminen, napitus, kynän käyttö yms. toimin-

not edellyttävät hienomotorisia taitoja. Harjoitukset liitetään nytkin arkipäivän toimin-

toihin kuten ruokailuun, peseytymiseen ja leikkiin. Kehitysvammaisten kokemukset 

laajenevat liikunnan kehittymisen myötä. (Kaski ym. 1997, 169–172.) 

 

Motoristen taitojen harjoittelussa keskeistä on keskittyä juuri niiden taitojen opetteluun 

jotka ovat hitaimmin kehittyneet. Harjoittelun tulisi olla säännöllistä ja leikinomaista 

sekä sen tulisi kuulua sekä kodin ja päivähoidon arkeen. Monenlaisten mielikuvitus-
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leikit ja seikkailuradat ovat hyviä motoristen taitojen kehittämistilaisuuksia. Leikki-

ikäiset lapset oppivat matkimalla, joten aikuisen tai toisen lapsen antama malli on op-

pimisen edellytyksenä. (Leminen ym. 2005, 10–12.)  

 

 

 

5 LAPSEN MIELIKUVITUKSEN KEHITTYMINEN 

 

 

5.1 Mielikuvituksen muodostuminen 

 

Mielikuvituksen avulla voimme muodostaa itsellemme kuvan tai ”esityksen” siitä, mitä 

ympärillämme on (Taylor 1984, 52).  Mielikuvanmuodostus eriytyy aistimuksesta jo 

toisella ja kolmannella ikävuodella, jolloin lapsi alkaa ymmärtää yksinkertaisia kerto-

muksia. Silloin hän myös alkaa rakentaa maailmaa omien mielikuvitushahmojensa avul-

la. Mielikuvanmuodostus ja mielikuvitus kehittävät ajattelua, tunnetta ja tahtoa. Mieli-

kuvituksen kautta lapsi oppii ymmärtämään itseään ja suhdettaan muihin ihmisiin ja 

ympäristöönsä. (Jantunen 2009, 48–49.) 

 

Lapsen täytettyä kaksi vuotta hänen mielikuvituksensa alkaa ensi kertaa toimia ja rajoi-

tus katoaa. Kyseessä ei ole yllättäen tapahtuva läpimurto, vaan jokaisella lapsella kehi-

tyksessä tapahtuva vaihe, jonka alkukohta on yksilöllinen. Mielikuvituksen ilmaantumi-

sen havaitsee parhaiten lapsen leikeistä. Sen sijaan, että lapsi asettelisi palikoita vain 

päällekkäin, hän alkaa rakentaa niistä taloja, nuket ja lelueläimet heräävät eloon ja leikit 

saavat mitä erikoisimpia käänteitä. Lapsen henkiset kyvyt vahvistuvat runsaasti silloin, 

kun mielikuvitus alkaa toimia. Tällöin lapset alkavat muistaa aiemmin tapahtuneita ko-

kemuksia ja asioita, silloin syntyvät yleensä ensimmäiset aikuisuuteen säilyvät muisti-

kuvat. (Taylor 1984, 52–59.) 

 

4–5 -vuotiaan ikäkautta leimaa ennen kaikkea sisäisen maailman rikastuminen ja mieli-

kuvituksen voimistuminen. Lapsella on runsaasti muistikuvia ja kokemuksia, elämyksiä 

sekä sanavarastoa, jotka ovat tarpeellisia aineksia mielikuvituksen rakentumiselle. Mie-

likuvitus näkyy lapsen käyttäytymisessä ja elämässä monin eri tavoin, ja siitä on lapsel-

le sekä hyötyä että haittaa. Mielikuvitus voi aiheuttaa pelkoja, kun ei tiedä, ovatko sen 
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loihtimat asiat totta vai eivät. Lapset kertoilevat hurjia juttuja ja uskovat itsekin niihin. 

Raja toden ja mielikuvituksen välillä on horjuva, ja tästä syystä tämän ikäiset lapset 

eivät tietoisesti valehtele. Mielikuvitusmaailman avartuessa lapsen unimaailma avartuu. 

Siksi nukahtamisvaikeudet ja yölliset heräilyt ovat lapsiperheissä tavallisia. (Jarasto & 

Sinervo 1997, 52–53.) 

 

 

5.2 Mielikuvitus osana leikkiä ja liikuntaa 

 

Lapsen mielikuvitusta kehitetään ja edistetään todellisuus ja mielikuvitusleikeillä. Nii-

den avulla kehittyvät myös hänen sosiaaliset taitonsa. Kasvaessaan lapsi pystyy erotta-

maan todellisuuden ja mielikuvituksen toisistaan. (Einon 1999, 184.) Lapsi ei ole sidot-

tu vain siihen, mitä hänellä on. Hän käyttää lelujaan monipuolisesti, esimerkiksi tavalli-

nen rakennus palikka voi olla junanvaunu tai Barbien tuoli. Mikään ei rajoita leikkejä. 

Mielikuvitus näkyy myös uutena kiinnostuksena satuihin ja ennen kaikkea itse tarina 

kiehtoo aiempaa enemmän. Lapsi alkaa sepittää myös omia tarinoita ja satuja.  Ne ovat 

todella arvokkaita ja lapsi on iloinen, jos aikuinen kirjoittaa niitä muistiin ja suhtautuu 

niihin tosissaan. Niistä voi muodostua arvokkaita muistoja myöhemmin lapsen kasvaes-

sa aikuiseksi. (Jarasto & Sinervo 1997, 53.) 

 

Mielikuvituksen voimistuminen näkyy myös liikunnassa. Leikit organisoidaan jonkin 

teeman ympärille, esimerkiksi leikitään liikennettä tai eläintarhaa. Lapsi kykenee jous-

tavasti siirtymään rytmistä toiseen ja yhdistämään eri liikesarjoja. Hyvin suosittuja ovat 

erilaiset seikkailuleikit ja niihin varusteiksi riittävät hyvin yksinkertaiset puitteet. 4–5 - 

vuotiaan leikkien kokonaisuutta leimaa usein hetkellinen päähänpälkähdys ja mielikuvi-

tus. (Jarasto & Sinervo 1997, 54.) 4–5 -vuotiaat lapset leikkivät mielellään erilaisia mie-

likuvitus- ja roolileikkejä. Mielikuvituksen avulla lapsi tutustuu itseensä, ympäristöönsä 

ja sen luomiin mahdollisuuksiin. Liikunnassa kannattaakin hyödyntää mielikuvitusta 

esimerkiksi niin, että lapsi saa itse suunnitella ja rakentaa. (Jarasto & Sinervo 1997, 52–

60.)  

 

Mielikuvitus auttaa lasta luomaan uusia käsitteitä ja pääsemään eteenpäin ajattelussa 

sekä pelastamaan tilanteen, jos muisti pettää. Nämä ratkaisut eivät aina ole järkevän 

ajattelun mukaisia, mutta ne ovat lapsen kannalta mielekkäitä. Mielikuvitus on myös 
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tarpeen myöhemmin elämässä, joten sitä kannattaa arvostaa. Lapsi, joka oppii luomaan 

mielikuvituksensa avulla, voi selvitä monista haastavista tilanteista paremmin. Hän kes-

tää tyhjää odottamista ja löytää ongelmiinsa uusia toimivia ratkaisuja paremmin kuin 

tosikko, joka ehkä näkee vain yhden vaihtoehdon. (Jarasto & Sinervo 1997, 53–54.) 

Mielikuvitus on tärkeä osa lapsen kehitystä, joten huomioimme sen tärkeyden mietties-

sämme produktion tavoitteita.  

 

 

 

6 PRODUKTION MUOTOUTUMINEN 

 

 

6.1 Lähtökohdat 

 

Opinnäytetyöprosessimme käynnistyi kevään 2009 aikana. Alusta alkaen yhteisenä 

päämääränämme oli toiminnallisen opinnäytetyön toteuttaminen. Toiminnallinen opin-

näytetyö on vaihtoehto tutkimukselliselle opinnäytetyölle. Se tavoittelee ammatillisella 

kentällä käytännön toiminnan ohjeistamista, opastamista, toiminnan järjestämistä tai 

järkeistämistä. Toiminnallinen opinnäytetyö voi alasta riippuen olla käytäntöön suun-

nattu ohje tai opastus. Se voi olla myös jonkin tapahtuman toteuttaminen. Tärkeää on, 

että ammattikorkeakoulun toiminnallisessa opinnäytetyössä yhdistyvät käytännön toteu-

tus ja sen raportointi. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9.) Valitsimme toiminnallisen opin-

näytetyön tutkimuksen sijaan, koska me kaikki olemme enemmän käytännönläheisiä 

persoonia. Lisäksi halusimme järjestää jonkinlaista toimintaa lapsille, jonka sitten kiit-

täisimme osaksi opinnäytetyötämme.  

 

Kartoitimme mahdollisia yhteistyökumppaneita produktioomme Kuopion ja Pieksämä-

en seudulta. Kuopiosta eräs päiväkoti kiinnostui mahdollisesta yhteistyöstä. Kyseisen 

päiväkodin pienryhmän lastentarhanopettaja oli produktiomme yhteyshenkilö. Vilkan ja 

Airaksisen mukaan opinnäytetyön tulisikin olla työelämälähtöinen, käytännönläheinen 

sekä tutkimuksellisella asenteella toteutettu. Sen tulisi myös osoittaa alan tietojen ja 

taitojen hallintaa. (Vilkka & Airaksinen 2003, 10.) Halusimme toteuttaa opinnäyte-

työmme erityislasten parissa, koska haluamme suuntautua valmistumisen jälkeen vam-

maistyön pariin. Yksi ryhmämme jäsenistä suorittaa lastentarhanopettajan pätevyyden, 
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joten siksi koimme järkeväksi toteuttaa opinnäytetyömme yhteistyössä kyseisen päivä-

kodin pienryhmän kanssa. 

 

 

6.2 Tavoitteet 

 

Produktiomme tavoitteena oli antaa vinkkejä päiväkodin työntekijöille lapsen motorii-

kan ja mielikuvituksen tukemiseen seikkailukasvatuksen avulla. Tavoite produktiolle 

muotoutui yhdessä päiväkodin yhteyshenkilön sekä ohjaavan opettajan kanssa. Seikkai-

lukasvatuksen avulla voidaan tukea lapsen tiedollisia, motorisia ja sosiaalisia taitoja. 

Oikein toteutettuna seikkailukasvatus tukee lapsen kokonaispersoonallisuuden kehitty-

mistä. (Kokljuschkin 1999, 35.)  

 

Produktion tavoitteen saavuttamiseksi suunnittelimme ja toteutimme erityislapsille 

seikkailukasvatukseen pohjautuvan tapahtuman sekä loimme tapahtumakansion päivä-

kodin työntekijöille työvälineeksi. Halusimme saada lisää kokemusta tapahtuman ja 

kansion suunnittelu- ja toteutusprosessista. Sosionomin (AMK) ydintaitoihin yhtenä 

osa-alueena kuuluu menetelmällinen osaaminen. Sosionomi (AMK) tunnistaa erilaisten 

menetelmien taustalla ohjaavia teoreettisia perusteluja ja ihmiskäsityksiä. Hän osaa 

käyttää menetelmiä tilanne- ja tavoitesidonnaisesti. ( Borgman, Dal Maso, Hakonen, 

Honkakoski & Lyhty 2002, 18.) Tapahtumakansio koostuu seikkailukasvatukseen poh-

jautuvista harjoitteista, jotka muotoutuvat neljän vuodenajan ympärille. Tapahtumamme 

koostui kansion talviosion harjoitteista, joissa tavoitteena oli antaa vinkkejä motoriikan 

ja mielikuvituksen tukemiseen. Tavoitteenamme oli myös, että päiväkoti voi jatkossa 

hyödyntää luomaamme kansiota työvälineenä tapahtumien ja toimintojen järjestämises-

sä. Mielestämme kansio soveltuu erilaisten ryhmien käyttöön, joten koko Suopursun 

päiväkoti voi sitä työssään hyödyntää. Sen takia halusimme tehdä kansiosta mahdolli-

simman selkeän, innostavan ja monipuolisen. 

 

Produktion hyödynsaajina olivat päiväkodin pienryhmän työntekijät ja lapset. Produkti-

osta voisi olla hyötyä myös päiväkodin muille ryhmille. Opinnäytetyömme antaa vink-

kejä meille itsellemme työskennellessämme lastentarhanopettajana ja ohjaajina vam-

maistyön parissa. Opinnäytetyötämme voivat hyödyntää myös muut sosiaali- ja kasva-

tusalalla opiskelevat ja työskentelevät henkilöt. Seuraavasta toimintaprosessin kuvaus 
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kappaleesta käy tarkemmin ilmi produktiomme monimuotoisuus ja se, mitä kaikkea 

tavoitteiden toteutuminen sekä hyödynsaajien huomioiminen vaati. 

 

 

 

7 TOIMINTAPROSESSIN KUVAUS 

 

 

7.1 Talvitapahtuman suunnittelu  

 

Vallon ja Häyrisen mukaan tapahtumaprosessi muodostuu suunnittelu- ja toteutusvai-

heesta sekä jälkivaiheesta. Tapahtumaa järjestettäessä pitää muistaa, että hyvin suunni-

teltu on jo puoliksi tehty. Tapahtuman suunnittelu täytyy aloittaa riittävän ajoissa ja 

suunnitteluun on hyvä ottaa mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kaikki ne, 

joiden panosta tapahtuman toteutuksessa tarvitaan. Näin suunnitteluun saadaan mukaan 

erilaisia ideoita ja näkökulmia ja kaikki tapahtumaa järjestävät sitoutuvat paremmin 

tapahtuman tavoitteisiin. (Vallo & Häyrinen 2008, 147–151.) Keväällä 2009 pidimme 

ensimmäisen työyhteisöpalaverin Suopursun päiväkodissa. Heti aluksi palaverissä mie-

timme yhteistyömme muotoa ja päätimme, että huomioimme päiväkodin antamat vinkit 

ja ideat, mutta lopullisesta toteutuksesta saisimme vastata itse. Kyseisessä palaverissa 

mietimme myös tapahtuman mahdollista sisältöä ja kohderyhmää. Opinnäytetyötä 

suunniteltaessa tulisi tarkoin määritellä kohderyhmä ja sen mahdollinen rajaus (Vilkka 

& Airaksinen 2003, 38). Tuolloin ajatuksena oli, että suuntaisimme tapahtumamme kai-

kille päiväkodin lapsille. Sovimme, että tapahtuma pidettäisiin joulun aikaan ja sen tee-

mana olisi talvi. Päädyimme tähän teemaan, koska se oli vuodenaikaan nähden ajankoh-

tainen ja ajattelimme, että tämä teema herättäisi lasten kiinnostuksen. Kevään työskente-

lyämme hankaloitti kuitenkin se, että opinnäytetyötä ohjaava opettajamme aloitti työt 

vasta elokuussa. Päädyimme siihen, että tarkempi suunnitelma tehtäisiin vasta sitten, 

kun olisimme tavanneet opettajan.  

 

Elokuussa 2009 tapasimme ohjaavan opettajamme ja esitimme hänelle omat ajatuk-

semme produktiostamme. Palaverissa pohdimme tapahtumamme kohderyhmää ja teori-

aa siitä, mihin tapahtumapäivä pohjautuu. Tulimme siihen tulokseen, että kaikille päi-

väkodin lapsille suunnattu tapahtuma olisi ryhmällemme liian laaja ja siihen olisi tarvit-
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tu enemmän toimijoita. Tiukan aikataulun ja resurssien takia päädyimme järjestämään 

tapahtuman päiväkodin yhdelle pienryhmälle, jossa oli yhdeksän lasta. Vallon ja Häyri-

sen mukaan on tärkeää miettiä, kenelle tapahtuma järjestetään ja millainen on tapahtu-

man kohderyhmä. Kohderyhmän koostumus on hyvä tuntea riittävän hyvin, jotta osa-

taan tehdä oikeankokoinen ja -näköinen tapahtuma, joka puhuttelee ryhmää. Täytyy 

muistaa, ettei tapahtumaa olla järjestämässä itselle vaan erikseen määrätylle kohderyh-

mälle. Kohderyhmä analysoidaan siis tarkasti ja kohderyhmän koko sekä tapahtuman 

tavoite määrittävät jo usein valmiiksi sen, millaista tapahtumaa ollaan järjestämässä. 

(Vallo & Häyrinen 2008, 111–114.)  

 

Päiväkodin toiveena oli, että rakentaisimme tapahtumamme ryhmän heikkotasoisimpien 

lasten mukaan. Ryhmän kolme Downin oireyhtymään kuuluvaa lasta tarvitsivat eniten 

tukea toiminnoissaan, joten päädyimme järjestämään tapahtuman heidän osaamistason-

sa mukaan. Yksi ryhmämme jäsenistä suoritti vammaisuus- opintokokonaisuus harjoit-

telun kyseisessä ryhmässä, joten hän tunsi lapset ja heidän osaamistasonsa, mikä helpot-

ti työskentelyämme lasten kanssa. Oli hyvä, että yksi tiimistämme tunsi esimerkiksi, 

kuinka lapset suhtautuvat uusiin ja haastaviin tilanteisiin, millaiset lasten motoriset tai-

dot ovat sekä millaiset kommunikointitaidot lapsilla on.  

 

Jokaisella tapahtumalla on jokin tavoite.  Kuitenkin aivan liian harvoin tapahtuman ta-

voitteen miettimiseen käytetään riittävästi aikaa. Tällöin lopputuloksena on epämääräi-

nen tapahtuma, jonka onnistumisen arviointi jälkikäteen on mahdotonta. On hyvä pohtia 

etukäteen, mitä tapahtumalla halutaan saavuttaa ja viestiä. Jokaisella tapahtumalla täy-

tyy olla selkeä pääviesti ja mahdollisesti sitä tukevia sivuviestejä. Todennäköisesti osal-

listuja muistaa yhden selkeän viestin kuin useiden viestien sekamelskan. (Vallo & Häy-

rinen 2008, 101–105.) Elokuussa pidetyssä palaverissa päädyimme siihen, että tapahtu-

mamme pohjautuisi seikkailukasvatukseen. Valitsimme teoriapohjaksi seikkailukasva-

tuksen, koska se oli meille jo osittain ennestään tuttu menetelmänä ja koimme, että se 

sopii hyviin toiminnallisen tapahtuman teoriaksi. Tuolloin tavoitteiksemme mietimme 

sosiaalisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittämistä lasten välillä. Myöhemmin syk-

syllä 2009 yhteyshenkilömme päiväkodilta kertoi, että ryhmän lapsista moni tarvitsee 

tukea erityisesti motoriikan ja mielikuvituksen kehittymisen alueella. Näin ollen pääta-

voitteeksemme muodostui kuitenkin tapahtumapäivän ja tapahtumakansion avulla vink-

kien antaminen päiväkodin työntekijöille lapsen motoriikan ja mielikuvituksen tukemi-
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seen seikkailukasvatukseen pohjautuen. Teoriaosiossa pidimmekin tärkeänä määritellä 

motoriikan, mielikuvituksen ja seikkailukasvatuksen käsitteet, koska toimintapäivämme 

ja kansion harjoitteet pohjautuvat seikkailukasvatukseen antaen vinkkejä motoriikan ja 

mielikuvituksen kehittymiseen. Kuopion Varhaiskasvatussuunnitelman Kasvattajan 

käsikirjassakin todetaan, että liikkuminen on lapsen hyvinvoinnin ja terveen kasvun 

perusta. Lapsen motorista kehitystä pyritään havainnoimaan säännöllisesti ja havainnot 

huomioidaan toimintaa suunniteltaessa. On tärkeää, että ympäröivää luontoa ja läheisiä 

liikuntapaikkoja hyödynnetään säännöllisesti. (Kuopion kaupunki 2009b.)  

 

Palaverin jälkeen suunnittelimme tapahtumapäivän koostuvan alkutarinasta, toimintara-

dasta ja palautteen kysymisestä, jotta tapahtuma kulkisi loogisessa järjestyksessä. Suun-

nittelimme tapahtumaan alkutarinan, jonka tarkoituksena oli saada lapset orientoitu-

maan ja motivoitumaan tulevaan toimintarataan sekä herättää heidän mielikuvituksensa. 

Idea siitä, että yksi osa tapahtumasta toteutettaisiin toimintaratamuotoisena nousi esille 

yhteistyöpalaverissa päiväkodilla. Mettisten ryhmän työntekijät ovat aikaisemminkin 

rakentaneet lapsille toimintaratoja, mutta niiden rakentamiseen käytettävissä oleva aika 

on aina ollut lyhyt arjen huiskeen keskellä. Ajattelimme, että meillä olisi paremmin ai-

kaa järjestää  monipuolinen toimintarata lavastuksineen. Suunnittelimme toimintarataan 

kuusi tehtävää. Jokaisen toimintapisteen jälkeen lapsi saisi etsiä yhden palapelin palan 

ja suoritettuaan kaikki kuusi pistettä lapsi kokoaisi palapelin. Palapelistä muodostuisi 

arkun kuva ja lopuksi lapset löytäisivät tontun kadonneet lahjat arkusta. Saliin rakenne-

tut toimintapisteet tehtäisiin erilaisista motoriikkaa ja mielikuvitusta sisältävistä harjoit-

teista. Toimintaradalla olevat tehtävät vaatisivat runsaasti esimerkiksi karkea- ja hieno-

motorisia taitoja, kuten kävelyä, kiipeämistä tasapainoilua sekä tarkkuutta. Seikkailu-

toiminta pitää sisällään sekä suunniteltua että spontaania toimintaa, johon vaikuttavat 

toiminnan tuomat haasteet ja lasten ideat. Toiminnan avulla lapsessa pyritään saamaan 

aikaiseksi seikkailullisia elämyksiä. Toimintaprosessi on ainutkertainen, vaikka se olisi 

ennalta suunniteltua, koska jokaisen lapsen kokemusmaailma on erilainen. Onkin hyvä 

muistaa, että ei ole olemassa yhtä ainutta oikeaa tapaa toteuttaa seikkailua. (Kokljusch-

kin 1999, 62.) Pääasiassa ideat toimintarataan tulivat meiltä itseltämme, mutta käytim-

me suunnittelun pohjana esimerkiksi seuraavia kirjoja: "Hyppää pois! Lapsen motorii-

kan arviointi ja kehittäminen", "Varhaiskasvatuksen liikunta", "Liiku ja leiki, motorisia 

perusharjoitteita lapsille" sekä " Suuri leikkikirja". Suunnittelimme käyttävämme sellai-

sia harjoitteita, joita olimme käyttäneet aiemmin työssämme. Saimme myös ideoita ra-
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dan rakentamiseen päiväkodin yhteyshenkilöltä, jolle esittelimmekin toimintaratamme 

ajatuksen ennen sen luomista. Hän piti harjoitteita hyvinä ja monipuolisina. Harjoitteista 

kerromme vielä tarkemmin tapahtuman toteutus osiossa toimintapistekuvien avulla. 

 

Tapahtumapäivän dokumentointia ja arviointia varten päätimme videoida, valokuvata 

sekä seurata tilannetta ja kirjoittaa havainnot ylös paperille koko tapahtuman osalta. 

Päädyimme havainnoimaan tapahtuman ja kirjoittamaan havainnot ylös paperille, koska 

teknisten laitteiden toimintaan ei voi aina luottaa ja videolta ei näy lasten oikeat koke-

mukset. Ajatuksena meillä oli, että voimme hyödyntää valokuvia opinnäytetyön kirjalli-

sessa raportissa, posterissa sekä esityksessä. Tarkoituksena oli hyödyntää videomateri-

aalia arvioidessa tapahtuman tavoitteiden saavuttamista ja tarkastellessa lasten reaktioita 

tapahtuman aikana. Ideana oli näyttää opinnäytetyön esityksessä videomateriaalia ta-

pahtumasta, koska halusimme näyttää kuulijoille tapahtuman aidon tunnelman, joka ei 

tule esille valokuvista. Syksyllä 2009 annoimme Mettisten ryhmän lasten vanhemmille 

täytettäväksi videointilupakyselyt (liite 1), koska vanhemmilla on oikeus päättää lapsen-

sa kuvatuksi tulemisesta päivähoidossa. Kaikki vanhemmat antoivat luvan videoida las-

tansa opinnäytetyötämme varten.  

 

Vallon ja Häyrisen mukaan tapahtumapaikkana voi toimia mikä tahansa tila. Tapahtu-

mapaikkaa valittaessa on tärkeää ottaa huomioon tilaisuuden luonne ja osallistujat. Ta-

pahtumapaikka tulee tarkistaa aina hyvissä ajoin etukäteen ja arvioida sen soveltuvuutta 

tapahtuman pitopaikaksi. Tilaa miettiessä on muistettava ottaa huomioon rakennus- ja 

purkuaika. Rakentaminen voi kestää useita päiviä, mutta tila saadaan purettua somisteis-

ta vajaassa päivässä. (Vallo & Häyrinen 2008, 131–134.) Aluksi suunnittelimme, että 

tapahtuma toteutettaisiin koko päiväkodin tiloissa. Havainnoinnin kannalta pidimme 

kuitenkin järkevänä rajata tapahtuman päiväkodin jumppasaliin, sekä ryhmän oman 

osaston tiloihin. Ajattelimme, että lapsen on helpompi keskittyä toimintaan, kun se ta-

pahtuu yhdessä tilassa. Päiväkodin yhteyshenkilö ehdotti, että toimintaradalla seikkail-

lessa taustalla voisi soida rauhallinen musiikki. Taustamusiikki voisi luoda tunnelmaa ja 

peittää salin ulkopuolelta kuuluvia häiriöääniä. 

 

Tapahtumaa järjestettäessä on tärkeää kiinnittää huomiota myös tapahtuman ajankoh-

taan ja kestoon. Niihin vaikuttavat esimerkiksi tapahtuman kohderyhmä ja se järjeste-

täänkö tapahtuma aamulla vai illalla. Yleensä ihmisten osallistumisaktiivisuus on kor-
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keampi aamupäivällä kuin iltapäivällä. Tapahtuman kesto pitää miettiä etukäteen. (Val-

lo & Häyrinen 2008. 137–139.) Tapahtuma päädyttiin pitämään 3.12.2009 aamupäivällä 

klo 8.30–11.00, koska lasten vireystila olisi silloin parhaimmillaan. Päiväkodin henkilö-

kunnan toiveena oli, että toiminta kunkin lapsen kohdalla kestäisi enintään 30 minuuttia, 

jotta lapsen keskittymiskyky säilyisi.  

 

Tapahtumaa suunniteltaessa täytyy miettiä etukäteen, kuinka paljon kaikki tulee mak-

samaan. Halvimmillaan tapahtuma tehdään hyödyntäen omaa henkilökuntaa ja jo ole-

massa olevia materiaaleja. (Vallo & Häyrinen 2008, 137–139.) Tapahtumaamme varten 

päiväkodilla ei ollut varattu budjettiin rahaa, emmekä saaneet omalta koulultamme ra-

haa opinnäytetyötämme varten. Näin ollen jouduimme hyödyntämään päiväkodilla ole-

via materiaaleja ja tekemään pieniä hankintoja omista varoistamme. Tehtävänjako ta-

pahtumassa sujui niin, että yksi tiimimme jäsenistä kuvasi alkutarinan ja ohjasi toimin-

nan seikkailuradalla, jolloin hän samalla motivoi sanallisesti lapsia osallistumaan toi-

mintaan. Pidimme tärkeänä sitä, että radan vetäjä näyttää malliksi kunkin toiminnon, 

jonka jälkeen lapsi saisi kokeilla omia taitojaan.  Toinen jäsenistä kertoi alkutarinan ja 

videoi toiminnan radalla sekä lasten palautteen annon. Kolmas tiimin jäsenistä havain-

noi katsellaan alkutarinan ja toiminnan radalla ja kirjoitti havainnot ylös paperille sekä 

kysyi palautteen lapsilta. Jaoimme etukäteen jokaiselle jonkin roolin, koska se helpotti 

toimintapäivän kulkua ja jokainen tiesi tehtävänsä.  Päiväkodin henkilökunta toimi las-

ten avustajina toiminnoissa, koska meillä ei ollut tarpeeksi aikaa, jotta olisimme tutus-

tuneet etukäteen ryhmän lapsiin. Pidimme järkevänä sitä ratkaisua, että radalla mukana 

avustamassa olisi lapset tunteva henkilö.  

 

On tärkeää, että tapahtumasta halutaan tehdä hyvälaatuinen. Tapahtuman laatu on kak-

siulotteinen; tekninen ja toiminnallinen. Tekninen laatu kertoo sen, mitä konkreettista 

osallistuja saa tapahtumasta, esimerkiksi muistoesineen tai ohjelmalehtisen. Toiminnal-

liseen laatuun taas kuuluvat osallistujan elämykset tapahtumapaikalla. Toiminnallisen 

laadun arviointi on aina henkilökohtaista. Osallistujan näkemykseen onnistuneesta ta-

pahtumasta vaikuttaa myös se, onko tapahtuma sellainen, kuin hän odotti. Laatu on sil-

loin hyvää, jos tapahtuma täyttää osallistujan odotukset. (Iiskola–Kesonen 2004, 22–

23.) Tapahtuman suunnitteluvaiheessa päätimme, että tapahtumaamme osallistuvat lap-

set löytävät toimintaradan lopussa arkusta lahjat, jotka he saavat viedä kotiin hoitopäi-

vän päätteeksi. Näin lapset saivat tapahtumasta jotakin konkreettista mukaansa. Suun-
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nittelimme myös palautelomakkeen työntekijöille (liite 2) sekä palautteen kysymisen 

lapsilta (liite 3) tapahtuman jälkeen, jotta pystyisimme arvioimaan toiminnallista laatua 

sekä tapahtuman onnistumista. Arvioinnissa apuna suunnittelimme käyttävämme myös 

videointi- sekä havainnointimateriaaleja.  

 

 

7.2 Talvitapahtuman toteutus 

 

Vallon ja Häyrisen mukaan tapahtuman toteutusvaiheessa suuresta suunnitelmasta tulee 

totta. Jokaisen tapahtumassa työskentelevän on ymmärrettävä oma roolinsa ja osuutensa 

koko tapahtumassa. Onnistuminen nimittäin vaatii eri tahojen saumatonta yhteistyötä. 

Tapahtuman toteutuksessa voidaan erottaa rakennusvaihe, itse tapahtuma sekä purku-

vaihe. On myös tärkeää huomioida seuraavat seikat: kenraaliharjoitukset, läpivienti ja 

kellotus, rytmitys ja jaksotus, yllätyksellisyys, musiikki ja äänimaailma, tekniikka, ma-

teriaali sekä turvallisuus. (Vallo & Häyrinen 2008, 153–167.) 

 

Tapahtuma pidettiin aamupäivällä 3.12.2009 ja kävimme rakentamassa toimintaradan ja 

lavasteet edellisenä päivänä sekä kävimme toimintapäivän kokonaisuudessaan läpi ja 

testasimme musiikin ja valaistuksen. Talviaiheisella lavastuksella pyrimme herättämään 

lapsen oman mielikuvituksen, jotta heittäytyminen talviseen seikkailuun olisi helpom-

paa. Ajatuksenamme oli, että monipuoliset lavasteet innostavat lapsia osallistumaan 

seikkailuun. Halusimme, että tapahtumassamme lavastuksiin on panostettu paljon, kos-

ka siihen on harvoin aikaa normaaleissa arkitoiminnoissa päiväkodissa. Musiikin valit-

simme päiväkodilta löytyvistä cd:stä ja sieltä löytyikin juuri sopiva musiikki päivääm-

me varten. Musiikki oli rauhallista ja klassista. Sijoitimme soittimen salin erääseen 

nurkkaan ja säädimme voimakkuuden siten, että musiikki kuului melkein koko salissa. 

Päätökseemme vaikutti se, että mikäli musiikki olisi kuulunut koko salissa, se olisi yh-

dessä nurkkauksessa ollut todella lujalla, mikä olisi häirinnyt tapahtuman ohjausta.  

Teimme salin valaistuksen hyvin hämäräksi. Apunamme käytimme jouluvaloja sekä 

salin omia erikoisvaloja, millä saimmekin luotua rakentamaamme revontuli nurkkauk-

seen oikeanlaisen tunnelman punaisine sävyineen (Kuva 3, 30).Valokuvasimme ja vide-

oimme salia ja toimintapisteitä ennen tapahtuman pitämistä. Purimme lavasteet tapah-

tuman jälkeen iltapäivällä.  
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Tapahtumapäivän aiheena oli tontun kadonneiden lahjojen etsiminen saliin rakennetusta 

talvisesta radasta. Päiväkodin työntekijät olivat jakaneet lapset pareittain. Aloitukseen 

osallistui neljä lasta kerrallaan, jolloin tonttu kertoi lapsille kadonneiden lahjojen etsi-

misestä. "Iso tontun lahjat ovat kadonneet ja nyt tarvittaisiin pikkutonttuja avuksi lahjo-

jen etsintään." Alkutarina oli meidän itsemme keksimä ja se tulikin jokaisen ryhmän 

kohdalla spontaanisti ja mielikuvitusta käyttäen. Tarinan tarkoituksena oli saada lapset 

orientoitumaan ja motivoitumaan tulevaan toimintarataan ja herättää heidän mielikuvi-

tuksensa. Tarinan jälkeen jokaisen lapsen posket maalattiin punaisella kasvovärillä ja he 

saivat päähänsä tonttulakit. Näin he pystyivät kuvittelemaan itsensä tontun pikkuapu-

reiksi. 

 

Aloituksen jälkeen toinen pari lähti suorittamaan toimintarataa ja toinen jäi suoritta-

maan lahjojen arvoitus tehtävää ja lukemaan talviaiheisia kirjoja. Lahjojen arvoitus teh-

tävän olimme kopioineet eräästä jouluaiheisesta tehtäväkirjasta. Tehtävässä lapset etsi-

vät kuvaan piilotettuja lahjapaketteja, joita oli yhteensä 12 kappaletta. Talvi- ja jouluai-

heiset kirjat olimme lainanneet kirjastosta, joita lapset saivat katsella suoritettuaan lah-

janetsintä tehtävän.   

 

Salissa oli kuusi toimintapistettä. Jokaisen toimintapisteen jälkeen lapsi sai etsiä yhden 

palapelin palan ja suoritettuaan kaikki kuusi pistettä lapsi kokosi palapelin, josta muo-

dostui kuvavihje lahjojen sijainnista. Päiväkodin työntekijät olivat ostaneet jokaiselle 

lapselle pienen lahjan, jonka he sitten löysivät arkusta ja saivat omakseen. Lopuksi lap-

silta kysyttiin suullinen palaute toimintaradasta kuvien avulla (kuvat 1-8, 30–35). Kuvia 

otettaessa salissa täytyi olla valot päällä, jotta kuvista tulisi selkeät. Näin kuvista ei oi-

kein välity se todellinen hämärä ja jännittävä tunnelma, joka salissa oikeasti oli kattova-

lojen ollessa kiinni ja jouluvalojen ja kynttilöiden valaistessa salin. Seuraavaksi  ker-

romme tarkemmin kuvien avulla talvitapahtuman toimintaradan tehtävistä. 

 

Saliin rakennetut kuusi toimintapistettä oli tehty erilaisista motoriikkaa ja mielikuvitusta 

sisältävistä harjoitteista. Toimintapisteissä oli huomioitu ryhmän koostumus, etenkin 

motorisesti heikkotasoisimmat lapset. Toimintapisteistä ei tehty liian vaikeita, mutta 

tehtävissä oli toistoja taitavimpia lapsia varten.  
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KUVA 1. Joen ylitys 

  

Saliin saavuttuaan lapset pääsivät ylittämään jäisen joen (kuva 1). Joki ylitettiin kiviä 

pitkin loikkimalla. Nämä kuvitteelliset kivet olivat erilaisia pintoja sisältäviä laattoja, 

joita löytyi päiväkodin tarvikevarastosta. Valitsimme kyseiset laatat siksi, että ne saisi-

vat lapsen tuntoaistin hereille ja lapsen täytyi keskittyä tasapainon ylläpitämiseen ylittä-

essään laattoja. Joen ylitettyään lapset löysivät metsään piilotetun palapelin palan lu-

miukon kädestä.  

 

 
KUVA 2. Lumipallojen heitto 
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Seuraavassa pisteessä lapset saivat harjoitella tarkkuuttaan heittämällä lumipalloja met-

sän asukkaan ikkunasta (kuva 2). Lapset rypistelivät lumipalloja paperien palasista, joita 

oli kasattu ikkunan eteen. Valitsimme kyseisen tehtävän radalle, koska tehtävä vaatii 

tarkkuutta ja silmän ja käden yhteistyötä ja kehittää näin motorisia taitoja. Mökissä oli 

erikokoisia ikkunoita, jolla huomioitiin se, että jokaisella lapsella tulisi olemaan haastet-

ta kyseisessä tehtävässä. Lumikasan alta lapset löysivät toisen palapelin palan, jonka he 

laittoivat reppuun ja jatkoivat matkaa talvisessa metsässä. 

 

 
KUVA 3. Tunnelin lävitse 

 

Kolmannessa pisteessä lapset ryömivät pimeässä metsässä olevan tunnelin läpi (kuva 3). 

Tunneli oli rakennettu kuusimetsän keskelle hämärään nurkkaukseen. Tunnelman loivat 

paperimassasta rakentamamme lumilyhdyt, joiden sisällä paloi led-tuikut turvallisuuden 

takaamiseksi. Ikkunan eteen oli asetettu värjätty hallaharso, jolla pyrimme tekemään 

revontulet pimeän metsän keskelle. Ryömittyään tunnelin lävitse lapset löysivät lähei-

sestä risukasasta taas uuden palapelin palan. Valitsimme kyseisen tehtävän, koska pi-

meässä ja ahtaassa tunnelissa ryömiminen vaati rohkeutta. 
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KUVA 4. Lumikasaan hyppääminen 

 

Lapset jatkoivat matkaansa kohti trampoliinia, jolla he pääsisivät pomppimaan (kuva 4). 

Lapset saivat hetken hyppiä, jonka jälkeen he hyppäsivät kuvitteelliseen lumikasaan, 

joka oli tehty patjoista. Trampoliinilla hyppiminen kehittää lapsen tasapainoa ja koordi-

naatiokykyä. Lopuksi lapset saivat etsiä yhden palapelin palan lumikasasta, joka oli 

tehty muoviseen koriin, jossa oli erilaisia styroksipaloja.  

 

 
KUVA 5. Linnunsiemenpussien heitto tontun mökkiin 
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Viidennessä pisteessä lasten tehtävänä oli auttaa hajamielistä tonttua, joka oli unohtanut 

linnunsiemenpussinsa metsään (kuva 5). Lasten piti kuljettaa mailan avulla hernepussit 

tontun mökin lähelle ja heittää ne mökin ikkunasta sisään. Tehtävän suoritettuaan lapset 

saivat kurkistaa mökkiin sisälle ja sieltä löytyikin jälleen uusi palanen vihjeeseen, joka 

paljastaisi missä kadonneet lahjat olivat. Hernepussien kuljettaminen mailan avulla vaa-

ti lapselta tarkkuutta sekä silmän, käden ja jalkojen koordinaatiokykyä. 

 

 
KUVA 6. Jäämäki 

 

Viimeisessä tehtäväpisteessä lapset kulkivat ensin luolan läpi, jonka loppuvaiheilla sen 

sisään tulvahti tähtien loiste. Tämän olimme järjestäneet siten, että nurkkaus oli aivan 

pimeä, kun sinne saavuttiin. Kirjallinen havainnoija istui pistorasian lähellä ja lasten 

sekä ohjaajatontun ollessa luolassa valot sytytettiin. Luolan jälkeen lapset kiipesivät 

kuvitteelliselle jäämäelle ja laskivat sen alas (kuva 6). Puolapuita pitkin kiipeäminen 

vaati lapselta taitoa kiivetä vuorotahdissa ja liukumäkeä alas laskeminen vaati tasapai-

noa. Mäen alta löytyi viimeinen palapelin pala. 
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KUVA 7. Kuvavihjeen kokoaminen jäämajassa 

 

Lopuksi ohjaajatonttu vei lapset jäämajaan, jossa palapeli koottiin yhdessä. Jäämaja oli 

rakennettu patjakärrystä, jonka katoksi asettelimme verhot ja siihen jouluvalot, jotka 

loivat omanlaisensa tunnelman (kuva 7). Palapelin koontia helpottaaksemme olimme 

numeroineet palat. Ohjaajan avustuksella palapeli saatiin valmiiksi ja lapset selvittivät 

lahjojen olinpaikan. 
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KUVA 8. Arkusta löytyy tontun kadonneet lahjat.  

 

Paloista muodostui arkun kuva ja lapset katselivat hieman ympärilleen ja huomasivat  

jäämajan takana olevan kuusikon, jonka siimeksessä arkku oli (kuva 8). Arkkuun oli 

laitettu sisään valot, jotka toivat hämyisen tunnelman ja sai arkun hohtamaan pimeässä 

nurkkauksessa. Lapset kurkistivat arkkuun ja saivatkin sieltä omat pienet ”pussukat” 

kotiin viemisiksi. Näin tontun kadonneiden lahjojen arvoitus oli selvitetty. Salista lapset 

jatkoivat matkaansa palautepisteelle, joka sijaitsi toisessa huoneessa. Kaksi meistä meni 

ottamaan lapsilta palautetta ja yksi jäi valmistelemaan salia uudelle ryhmälle, jotta toi-

mintapäivän kulku pysyisi aikataulussaan.  

 

 

7.3 Tapahtumakansion suunnittelu 

 

Kevään ja kesän 2009 aikana suunnittelimme tekevämme opinnäytetyöhömme liittyen 

Suopursun päiväkotiin tapahtumapäivän ja tapahtumien järjestämiseen liittyvän kansi-

on. Päiväkodin työntekijät halusivat, että lapsille järjestetään jokin tapahtuma, mutta itse 

ajattelimme että olisi hyvä, jos päiväkodille jäisi myös jotain konkreettista materiaalia 

tapahtuman jälkeen. Selailimme toisten opiskelijoiden opinnäytetöitä ja sieltä saimme 

idean liittää tapahtumakansio osaksi opinnäytetyötämme.  
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Elokuussa 2009 tapasimme ohjaavan opettajamme ja esitimme hänelle omat ajatuk-

semme produktiostamme. Kerroimme ohjaavalle opettajalle, että ajatuksenamme on 

tehdä tapahtuma ja kansio. Mietimme yhdessä opettajan kanssa kansion sisältöä ja muo-

toa. Kansion tekeminen tuntui meistä vaikealta ja epäselvältä. Ohjaavan opettajan mie-

lestä kaikista tärkeintä oli ensin suunnitella ja toteuttaa tapahtuma ja sen jälkeen keskit-

tyä teorian ja mahdollisen kansion suunnitteluun. Kansion tekeminen jäi hautumaan 

mieliimme. 

 

Myöhemmin syksyllä tapasimme uudelleen ohjaavan opettajan ja mietimme opinnäyte-

työmme sisältöä. Tulimme yhdessä siihen tulokseen, että pelkän tapahtuman järjestämi-

sessä ja sen prosessin kuvaamisessa on riittävästä sisältöä opinnäytetyöhömme. Pää-

timme, että emme tee tapahtumakansiota opinnäytetyöhömme. 

 

Tammikuussa 2010 opinnäytetyömme ohjaava opettaja vaihtui. Kerroimme uudelle 

ohjaajallemme millaista opinnäytetyötä olemme tekemässä ja missä vaiheessa opinnäy-

tetyö prosessimme oli menossa. Ymmärsimme, että hänen mielestään olisi hyvä, että 

kansio tehtäisiin osaksi opinnäytetyötämme. Hän luki tekemämme opinnäytetyöhömme 

liittyvän suunnitelman ja nosti sieltä esille ajatuksen mallin/kansion toteuttamisesta. 

Päädyimme siihen, että teemme tapahtuman lisäksi jo aikaisemminkin suunnitelmis-

samme olleen tapahtumakansion ja laitamme otteita kansiosta liitteeksi opinnäytetyö-

hömme (liite 4). 

 

Kevään 2010 aikana suunnittelimme tapahtumakansion sisältöä. Pitämästämme talvita-

pahtumasta nousi esille ajatus siitä, että tekisimme kansioon neljään vuodenaikaan liit-

tyvät tapahtumarungot, jotka olisivat muodoltaan samanlaiset kuin talvitapahtuman run-

ko. Valitsimme vuodenajat siksi, koska niiden ympärille on hyvä rakentaa erilaisia ta-

pahtumia ja luontokin on hyvin erilainen eriaikaan. Näin lapset toiminnan ohessa oppi-

vat hahmottamaan erilaiset vuodenajat. Ohjaava opettajamme hyväksyi ideamme kansi-

on aiheesta ja sen jälkeen aloimme kokoamaan kansion sisältöä.  
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7.4 Tapahtumakansion toteutus 

 

Suunnittelimme kansioon neljä tapahtumaa, joiden teemana olivat vuodenajat; talvi, 

kevät, kesä ja syksy. Talvi- ja kevättapahtumat toteutetaan sisätiloissa ja kesä- ja syksy-

tapahtumat ulkona. Jokaisen tapahtuman kuvauksessa on kerrottu tapahtuman nimi, 

aihe, toimintapisteet sekä lopetus. Pyrimme tekemään tapahtumista mahdollisimman 

seikkailulliset ja yhtenäiset. Kansio toimii mallina ja se antaa ideoita erilaisten tapahtu-

mien järjestämiseen päiväkodin lapsiryhmille. Vuodenaikatapahtumilla on pyritty anta-

maan vinkkejä lapsen mielikuvituksen, motoriikan ja seikkailunhalun tukemiseen. Ta-

pahtumat ovat muokattavissa sekä sovellettavissa jokaiselle lapsiryhmälle sopivaksi. 

Kansion talvitapahtuman toteutimme Suopursun päiväkodilla esimerkkitapahtumana, 

jonka aiheena oli Tontun kadonneiden lahjojen etsiminen. Kevättapahtumaksi suunnitte-

limme Peikkojen kevätseikkailun, joka voi toimia päiväkotiryhmän kevätjuhlaohjelma-

na. Kesätapahtumana kansiossa on Aarreseikkailu, jonka aiheena on löytää merirosvo-

jen aarre kartan avulla, ja syksytapahtuman teemana kansiossa on Metsän eläinten tark-

kailu syksyisessä metsässä.  

 

Kansiota tehdessä on tärkeää pitää mielessä helppolukuisuus, olennaisuuksiin keskitty-

minen sekä aineiston ylläpitäminen tulevaisuudessa. Tietopaketin toimivuuden kannalta 

sisältö ja ulkoasu ovat keskeisiä asioita.  (Kjelin & Kuusisto 2003, 212.) Tiivis ja hyö-

dylliseksi koettu tietopaketti toimii aina paremmin kuin monikymmensivuinen ohjeis-

tus. Tällä tavalla sieltä on helpompi löytää kulloinkin tarvittavat tiedot nopeasti. (Val-

visto 2005, 49.) Jatkokäyttöä ajatellen on hyvä huomioida se, että esimerkiksi vaihdet-

tavissa olevat irtolehdet helpottavat tiedon korjaamista (Siukosaari 1999, 98).  

 

Ostimme kovakantisen kansion, jonka sisällä on A4 -kokoisissa läpinäkyvissä muovi-

taskuissa kansion materiaali. Kirjoitimme kansion tekstin Times New Roman -Fontin 

koolla 12 ja noudatimme koulumme selkeitä Kirjallisen työn ohjeita.  Ajattelimme, että 

kansion alkuun olisi hyvä kirjoittaa myös teoriaa seikkailukasvatuksesta ja tapahtuman 

suunnittelusta ja toteutuksesta, koska teoriat antavat tukea järjestettäessä seikkailukas-

vatukseen pohjautuvia tapahtumia. Hyödynsimmekin kansiossa opinnäytetyön teorioita. 

Kansio toimii omana kokonaisuutena, eikä se ole sidoksissa opinnäytetyöhömme. Ha-

lusimme tehdä kansiosta selkeän ja helppokäyttöisen, jotta sitä hyödynnettäisiin päivä-

kodilla tapahtumia järjestettäessä. Laitoimme kansioon myös itse ottamiamme luontoai-
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heisia kuvia teemaan sopien keventämään kansion ilmettä ja sisältöä. Hyvin valitut, 

tekstiä täydentävät kuvat ja piirrokset lisäävät tekstin luettavuutta, kiinnostavuutta ja 

ymmärrettävyyttä (Torkkola, Heikkinen & Tiainen 2002, 40). Kansion lopussa on tyhjiä 

muovitaskuja, jotta päiväkodin työntekijät voivat halutessaan jatkaa kansion täyttämistä 

omilla ideoilla ja ajatuksillaan. Opinnäytetyössä liitteessä 4 on seuraavat osiot tapahtu-

makansiosta: kansi, sisällys, johdanto, teoriat seikkailukasvatuksesta ja tapahtuman jär-

jestämisestä, neljä tapahtumarunkoa sekä lähteet. 

 

 

 

8 PALAUTE TALVITAPAHTUMASTA 

 

 

8.1 Työntekijöiden palaute 

 

Tapahtumaan jälkeen kerätään palaute osallistujilta sekä tapahtuman järjestäjiltä. On 

todella tärkeää tietää, miten osallistujat kokivat tapahtuman, päästiinkö tavoitteeseen, 

mitä olisi voitu tehdä toisin ja mikä oli osallistujien mielestä kaikkein parasta. (Vallo & 

Häyrinen 2008, 168–171.) Mettisten ryhmän neljä työntekijää vastasivat tapahtuman 

jälkeen tekemäämme palautekyselyyn (liite 2). Kyselylomakkeessa oli seitsemän kysy-

mystä, joilla pyrittiin arvioimaan tapahtuman onnistumista ja sen kehittämiskohteita 

tulevaisuudessa. Työntekijöiltä kysyttiin mielipidettä siitä, kuinka hyvin toiminta oli 

järjestetty ja kuinka monipuolista toiminta oli lasten kannalta. Halusimme myös tietää, 

kuinka hyvin toiminta sujui kokonaisuudessaan. Kysyimme työntekijöiltä myös kuinka 

hyvin seikkailutoiminta tuki lapsen mielikuvitusta ja motoriikkaa ja millaisena lapset 

kokivat toiminnan. Meitä kiinnosti myös tietää, millaisia uusia ideoita työntekijät saivat 

omaan työhönsä sekä mitä ruusuja ja risuja he halusivat antaa suunnittelemastamme ja 

toteuttamastamme toiminnasta.  

 

Työntekijöiden mielestä toiminta oli suunniteltu hyvin ja lasten motivointi toimintaan 

oli sopivan mittainen ja hyvä. Lasten ryhmäjako toimi hyvin, kun aloitustuokiossa oli 

kerrallaan neljä lasta, jonka jälkeen kaksi lapsista meni toimintaradalle ja kaksi odotteli 

vuoroaan Mettisten osastolla talviaiheisia kirjoja katsellen ja lahjojen arvoitustehtävää 

suorittaen. Toisille lapsille odotusaika oli kuitenkin liian pitkä eli lasten olisi ollut hyvä 
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päästä heti motivoinnin jälkeen itse toimintaan radalle. Olisiko esimerkiksi opastonttuja 

voinut olla enemmän toimintaradalla? (Mettisten ryhmän työntekijät, henkilökohtainen 

tiedonanto 3.12.2009.) 

 

 Toiminta oli selkeää, hyvin jaksoteltua sekä siinä oli huomioitu pienet 
ryhmät. 

 
  

Jumppasali oli "lavastettu" erittäin joulumaiseksi, lavastus oli kiitettävän arvoinen. Hä-

märä valaistus ja taustamusiikki loivat mielikuvia koko matkan ajalle.  Toimintarata oli 

suunniteltu mielenkiintoiseksi ja innostavaksi, jopa jännittäväksi ja toimintapisteet liit-

tyivät hyvin alkutarinaan. Toimintarata jumppasalissa oli monipuolinen ja radalla oli 

lapsille sopivia tehtäviä. Opastonttu kertoi ja näytti tehtävät selkeästi lapsille. Asiaan oli 

paneuduttu ja toimintapisteitä oli riittävästi, mutta ei liikaa. (Mettisten ryhmän työnteki-

jät, henkilökohtainen tiedonanto 3.12.2009.) 

 

 Toiminta radalla tuntui seikkailulta. 

 

Rata oli juuri sopiva ja riittävän haastava sekä lasta stimuloiva. Toimintapisteet oli to-

teutettu niin, että toiminnat tukivat erityyppisiä motorisia harjoitteita ja salissa oli paljon 

erilaisia virikkeitä ja ärsykkeitä. Motoriset toiminnot oli suunniteltu myös niin etteivät 

ne olleet liian haastavia, mutta toisaalta eivät liian helppojakaan.  Toiminta oli sujuvaa 

sekä joustavaa ja suunnittelussa ja toteutuksessa oli hyvin huomioitu erityislasten taidot 

ja tarpeet. Rata oli joillekin lapsista ihan riittävä, toiset olisivat ehkä tarvinneet enem-

män toimintaa. Toiminta olisi voinut esimerkiksi olla liikunnallisempaa ja sisältää 

enemmän toistoja, esimerkiksi hernepussin kuljetusta mailalla olisi voinut tehdä use-

amman kerran. Motoriikan tukemiseksi aikaa oli liian vähän, sillä motoriset taidot kehit-

tyvät toistojen kautta. Palapelin palojen etsiminen oli hyvä, mutta kokoamisvaiheessa 

palapelin kuvat olivat hieman epäselviä ja numerot kuvissa liian pienellä. Poluilla olisi 

voinut olla enemmän eri tuntuisia materiaaleja, jotta jalkojen alle olisi tullut enemmän 

eri materiaaleilla kävelyä (karheaa, pehmeää, kylmää). (Mettisten ryhmän työntekijät, 

henkilökohtainen tiedonanto 3.12.2009.) 

 

 Oli tasapainoilua, kiipeilyä, konttaamista, heittoa, pomppimista, tarkkuut-
ta vaativia tehtäviä ja ne oli elämyksellisesti suunniteltu. Myös eri tunto-
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aistit oli huomioitu toiminnoissa (paljaat jalat ja käsillä etsiminen "lumi-
hangesta"). 

 

Lapset osallistuivat koko toimintaan innokkaasti ja tontturetkeen eläytyen. Lapsilla oli 

halu nähdä mitä on tulossa seuraavaksi ja toiminnallisissa pisteissä lapset saivat kokeilla 

taitojaan. Varmasti kaikki lapset pitivät radasta ja aarrearkku oli lapsista paras kohta 

radalla. Palautekeskustelu oli lasten kanssa hyvä. Lasten palautteen olisi kuitenkin voi-

nut antaa tilassa, jossa toiminta tapahtui. (Mettisten ryhmän työntekijät, henkilökohtai-

nen tiedonanto 3.12.2009.)  

 

 Siirtymävaiheet saattavat sotkea lapsen keskittymistä asiaan ja lapset jot-
ka eivät osaa kielellisesti antaa palautetta, voivat antaa palautteen konk-
reettisesti. 

 
  
 
Toiminta antoi työntekijöille uskoa sadun voimaan, leikin varjolla oppimiseen, ja eri-

laisten taitojen harjoitteluun. Erityiskiitokset esivalmisteluista ja "joulumaisen" tunnel-

man luomisesta, tontturyhmän eläytymisestä ja selkeistä tehtävien opastamisesta. Ohja-

us oli rauhallista ja "aputonttujen" videointi ja muistiinpanojen kirjoittaminen käsin jäi-

vät huomaamattomiksi. (Mettisten ryhmän työntekijät, henkilökohtainen tiedonanto 

3.12.2009.) 

 

 Huomasin taas, kuinka tärkeitä tällaiset elämykselliset tuokiot ovat lapsil-
le. Sain visuaalisia virikkeitä työhöni. 

 
 

 

8.2 Lasten palaute 

 

Seikkailukasvatuksen mukaan toiminnan jälkeen ryhmällä tulee olla aikaa ja tilaa ko-

kemusten purkamiseen, yhteiseen jakamiseen, rentoutumiseen ja rauhoittumiseen. Pur-

kuvaiheen olisi hyvä olla heti seikkailun jälkeen, jotta toiminta olisi vielä selvästi mie-

lessä. Purkuvaihe pitäisi huomioida jo suunnittelussa, jotta sille olisi varattuna riittävästi 

aikaa. (Kokljuschkin 1999, 63.) 
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Seikkailujen purkaminen on erityisen tärkeää, koska silloin lapsi voi tunnistaa omia 

tunteitaan, eikä jää yksin omien tunteidensa kanssa, koska saa purettua ne jonkun kans-

sa. Tunteiden purkaminen saa lapsen myös tuntemaan itsensä hyväksytyksi, mikä on 

jokaiselle ihmiselle kasvun kannalta tärkeää. Mikä tärkeintä ryhmässä lapsi huomaa, 

että myös muilla lapsilla on samanlaisia tunteita ja kokemuksia. (Kokljuschkin 1999, 

63.) 

 

Kysyimme toiminnan jälkeen lapsilta palautteen (liite 3) erillisessä tilassa toimintapis-

tekuvien avulla. Kuopion kaupungin Varhaiskasvatussuunnitelman Kasvattajan käsikir-

jassa korostetaan lapsilähtöistä ajattelumallia (Kuopion kaupunki 2009b).  Palautteen 

kysyminen lapsilta mahdollistikin lapsilähtöisyyden toteutumisen. Mettisten ryhmällä 

oli ollut jo ennestään käytössä oman mielipiteen kertominen peukalon avulla, joten 

hyödynsimme samaa käytäntöä palautetuokiolla. Kysyimme lapsilta oliko heillä ollut 

kivaa toimintaradalla ja kehotimme nostamaan peukalon ylös, jos he pitivät toiminnasta. 

Halusimme myös tietää, mikä toiminta oli ollut mukavinta ja mistä he eivät pitäneet. 

Tätä varten meillä oli valokuva jokaisesta toimintapisteestä ja hyödynsimme samoja 

kuvia myös tässä opinnäytetyömme kirjallisessa raportissa. Kysyimme lapsilta myös, 

mitä heille jäi erityisesti mieleen tästä päivästä ja oppivatko he jotain uutta toimintapäi-

vän aikana. 

 

Kaikkien lasten mielestä tontun kadonneiden lahjojen etsiminen toimintaradalta oli mu-

kavaa. Lasten mielestä oli myös hauskaa hypätä trampoliinilta lumikasaan ja heittää 

linnunsiemenpusseja tontun mökkiin, laskea jäämäkeä, heittää paperista itse tehtyjä lu-

mipalloja koloihin sekä löytää arkusta lahjat.  Lapset pitivät myös joen ylityksestä ja 

tunnelista ryömimisestä.  

 

 Musta oli kaikki kivvaa. Minusta oli mukava trampoliini ja aarre. Tämäki 
arkku oli kiva.  

 
  

Osa lapsista ei pitänyt toimintaradalla jäämäestä, jäämajasta, joen ylityksestä tai tontun 

mökistä. Joidenkin lasten mielestä joen ylityksessä kivien päältä käveleminen tuntui 

epämiellyttävältä jalkapohjissa ja osa lapsista ei pitänyt tästä toimintapisteestä, koska he 

kaatuivat jokea ylittäessään. Yksi lapsista koki tontun mökkiin menemisen liian pelotta-

vaksi.  
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 Minä en tykänny joesta. Tämä jäämaja ei ollu kiva.  

 

Lapsille jäi erityisesti mieleen seikkailu, toimintaradalta arkusta löytyneet lahjat, lin-

nunsiemenpussien heittäminen mökkiin, trampoliini, jäämäki ja osalle lapsista kaikki 

toimintapisteet jäivät mieleen. Lapset oppivat uutena asiana toimintaradalla lumipallo-

jen tekemisen paperista, joen ylittämisen kivien päältä kävellen, palapelin kokoamisen 

jäämajassa, tunnelista ryömimisen, jäämajassa palapelin kokoamisen  ja osalle lapsista 

seikkaileminen salissa oli uusi kokemus. Seuraavassa produktion arviointi kappaleessa 

analysoimme tarkemmin lasten ja työntekijöiden palautteiden pohjalta tapahtuman on-

nistumista. 

 

 

 

9 POHDINTA 

 

 

9.1 Produktion arviointi 

 

9.1.1 Tapahtuma 

 

Produktiomme tavoitteena oli antaa vinkkejä päiväkodin työntekijöille lapsen motorii-

kan ja mielikuvituksen tukemiseen seikkailukasvatuksen avulla. Produktion tavoitteen 

saavuttamiseksi suunnittelimme ja toteutimme erityislapsille seikkailukasvatukseen 

pohjautuvan tapahtuman sekä loimme tapahtumakansion päiväkodin työntekijöille. Ta-

pahtumapäivän arviointia varten videoimme, valokuvasimme sekä seurasimme tilannet-

ta ja kirjoitimme havainnot ylös paperille koko tapahtuman osalta. Tarkoituksena oli 

hyödyntää valokuvia ja videomateriaalia arvioidessa tapahtuman tavoitteiden saavutta-

mista ja tarkastellessa lasten reaktioita tapahtuman aikana. Emme kuitenkaan juurikaan 

hyödyntäneet kuvamateriaalia tapahtuman arvioinnissa, vaan keskityimme enemmän 

omiin kokemuksiimme ja havaintoihimme sekä työntekijöiden ja lasten palautteisiin.  

 

Mielestämme suunnittelemamme ja toteuttamamme tapahtuma kokonaisuudessaan on-

nistui hyvin. Sali saatiin koristeltua sovussa ilman riitoja ja ennakoitua nopeammin. 

Koristeluun aikaa kului noin kahdeksan tuntia. Olimme suunnitelleet toimintapisteet ja 
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tehtävänjaon etukäteen ja varmistimme myös valokuvakameran ja videokameroiden 

toiminnan.  

 

Oli hyvä, että olimme käyneet katsomassa etukäteen päiväkodin materiaalit ja samalla 

kartoitimme, mitä materiaaleja itse hankimme salin lavastusta varten. Päädyimme hank-

kimaan lavastusta varten esimerkiksi kuusia, jouluvaloja, kankaita, teippejä ja askarte-

limme koristeita ja lavasteita. Suunnitelmat salin koristelusta muuttuivat kuitenkin ko-

ristelun aikana. Materiaalia päiväkodin puolesta olikin ennakkotietoja vähemmän; esi-

merkiksi hallaharsoista oli tehty joulukoristeita osastoille, joten meidän käyttöömme 

niitä ei riittänytkään. Joten saliin piti rakentaa rata niistä materiaaleista, mitä sillä het-

kellä oli saatavilla. Päiväkodilta tuli lapsille lahjat arkkuun, mutta aluksi päiväkodin 

lupaamaa rahaa lavastemateriaali hankintoja varten ei ollutkaan säästösyistä käytettävis-

sämme. Päiväkodin yhdyshenkilö kävi katsomassa valmiiksi rakennetun salin, ja hänen 

mielestään se oli hyvä, eikä siinä ollut mitään liikaa tai mitään ei oltu aseteltu sekavasti. 

Hänen mielestään olimme tehneet hyvää työtä salin lavastuksen suhteen. 

 

Tapahtumasta saamamme kokemuksen sekä työntekijöiden ja lasten palautteiden perus-

teella pohdimme, missä onnistuimme ja mitä olisimme voineet tehdä toisin. Seikkailu-

aamupäivän alkukertomus johdatteli hyvin itse toimintaan salissa ja saimme lapset in-

nostumaan tulevasta seikkailusta. Lapsilla oli halu nähdä, mitä on tulossa seuraavaksi. 

Etenkin salin lavastus onnistui hyvin, koska työntekijät kokivat sen olleen mielenkiin-

toinen ja innostava. Toiminta pienissä ryhmissä oli sujuvaa ja intensiivistä. Opastonttu 

ohjasi selkeästi ja rauhallisesti lapset toimintaradan läpi ja sai lapset innostumaan radal-

la olevista tehtävistä. Aputonttujen videointi ja kirjallinen havainnointi onnistui huo-

maamattomasti ja toimintaa häiritsemättä. Mielestämme lapset olivat toiminnan jälkeen 

iloisen ja tyytyväisen oloisia. Lapsille suunnattu palautetuokio onnistui hyvin erillisessä 

toimintatilassa toimintapistekuvien avulla. Palautteen olisi kuitenkin voinut kysyä salis-

sa liiallisten siirtymätilanteiden välttämiseksi. Mettisten ryhmällä oli ollut jo ennestään 

käytössä oman mielipiteen kertominen peukalon avulla, joten hyödynsimme samaa käy-

täntöä palautetuokiolla. Koimme, että tämä oli onnistunut keino palautteiden kysymi-

seen. 

 

Huomasimme kuitenkin, että palapelin palat osoittautuivat liian epäselviksi. Kuvien 

olisi pitänyt olla selkeämpiä ja kirkkaampia. Jälkeenpäin mietimme, että olisi ollut jär-
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kevää pitää alkutuokio aina kahdelle lapselle kerrallaan, ja sen jälkeen lapset olisivat 

suoraan siirtyneet toimintaradalle saliin. Näin odotteluaika kahden parin kohdalla olisi 

jäänyt kokonaan pois. Lapset kokivat jotkut toimintapisteet radalla jännittäviksi tai pe-

lottaviksi, mutta mielestämme mikään pisteistä ei kuitenkaan ollut liian vaativa tai jän-

nittävä, koska kuitenkin lapset kokevat eri asiat yksilöllisesti.  

 

Opinnäytetyön aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen perehtyminen on hyvä aloittaa mah-

dollisimman varhaisessa vaiheessa. Laaja-alainen asiaan perehtyminen antaa käsityksen 

siitä, millaista tietoa aiheesta on saatavilla. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 110–

111.) Tapahtuman jälkeen oivalsimme, että olisi ollut hyvä kirjoittaa teoriaosuus opin-

näytetyöhömme jo ennen tapahtuman suunnittelua ja toteutusta. Ensimmäinen ohjaava 

opettajamme kannusti meitä pitämään tapahtuman ensin ja sen jälkeen vasta keskitty-

mään teorian etsimiseen ja kirjoittamiseen. Teoriaan tutustuminen olisi helpottanut 

työskentelyämme siltä osin, että olisimme todella ymmärtäneet tapahtumamme olevan 

teorian merkityksen ja osanneet hyödyntää sitä vielä paremmin. Tapahtuman jälkeen 

meille kaikille jäi kuitenkin erittäin hyvä mieli onnistuneesta tapahtumasta. 

 

 

9.1.2 Kansio 

 

Kansion suunnitteluvaihe tuntui sekavalta ja ailahtelevalta. Alkuperäisenä tavoitteena 

oli tehdä tapahtuma sekä tapahtumakansio päiväkodille, mutta sitten päädyimmekin 

tekemään pelkän tapahtuman. Ohjaavan opettajan vaihdoksesta johtuen päädyimme 

lopulta alkuperäiseen suunnitelmaan. Olisi ollut selkeämpää ja järkevämpää, jos oli-

simme jo opinnäytetyötämme suunniteltaessa pitäneet kiinni tästä alkuperäisestä tavoit-

teesta tehdä kansio. Meidän olisi ensin täytynyt suunnitella ja koota kansio ja sen jäl-

keen vasta pitää esimerkkitapahtuma. Nyt toimimme koko opinnäytetyö prosessissam-

me päinvastaisessa järjestyksessä. Luotimme ehkä liikaa ensimmäisen ohjaavan opetta-

jamme ajatuksiin ja neuvoihin.  

 

Kansion sisällön suunnitteleminen ja kokoaminen oli mielenkiintoista ja mukavaa. Oli-

simme kuitenkin voineet tehdä kansion jo paljon aikaisemmin, jotta olisimme ehtineet 

näyttää sitä päiväkodin työntekijöille ja kysyä heiltä siitä palautetta. Olisi ollut hyvä 

muokata ja kehittää kansiota työntekijöiden palautteiden avulla.  
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Koimme haasteellisena löytää teoriatietoa siitä, kuinka koota toimiva ja selkeä kansio. 

Löysimme kyllä tietoa siitä millainen on hyvä perehdytys- ja potilaskansio, mutta emme 

löytäneet tietoa tapahtuma- tai toimintakansioiden kokoamisesta. Teimme kansion omi-

en ideoittemme ja kokemustemme pohjalta. Mielestämme kansiosta tuli kuitenkin toi-

miva ja selkeä kokonaisuus ja yksi tiimimme jäsenistä onkin jo hyödyntänyt sitä työs-

sään lastentarhanopettajana. 

 

 

9.1.3 Eettisyys  

 

Opinnäytetyössä eettisten ratkaisujen tarkoituksena on ihmisten kunnioittaminen, oi-

keudenmukaisuuden korostaminen sekä tasa-arvoinen vuorovaikutus. Produktiossa eet-

tisyys merkitsee tapaa, jolla opiskelija suhtautuu työhönsä, ongelmiin ja henkilöihin 

joiden kanssa työskentelee. Eettinen asenne näkyy siinä, miten aihe valitaan ja proses-

sista kerrotaan. (Kivirinta, Kuokkanen, Määttänen & Ockenström 2007, 27.) 

 

Koko opinnäytetyön prosessin ajan olemme pyrkineet toimimaan eettisesti. Pyrimme 

toimimaan eettisesti kirjoittaessamme opinnäytetyötämme, emme halunneet, että teks-

tistä pystyisi tunnistamaan yksittäisiä henkilöitä päiväkodilta. Tiedotimme Mettisten 

ryhmän lasten vanhemmille alkaneesta yhteistyöprosessista ja kysyimme vanhemmilta 

luvan heidän lapsensa videoimiseen työtämme varten. Päiväkodin yhdyshenkilö varmis-

ti vielä ennen tapahtumaa vanhemmilta, että saako heidän lapsensa osallistua opiskeli-

joiden järjestämään tapahtumapäivään. Kaikki vanhemmat antoivat lapsillensa luvan 

osallistua tapahtumaan, joka videoitaisiin. Päiväkodilta oli jo toimintakauden alussa 

kysytty vanhemmilta lupa lasten valokuvaamista varten.  

 

Koko yhteistyömme ajan olemme tiedottaneet päiväkodin yhteyshenkilölle työmme 

vaiheista ja annoimme työmme luettavaksi hänelle ennen työn painoon menemistä. 

Olemme pitäneet yhteistyökumppanimme kanssa kiinni sovituista aikatauluista. Työn-

tekijät saivat kertoa oman mielipiteensä tapahtumastamme palautekyselyn aikana. Olisi 

ollut eettisesti oikein, että työntekijät olisivat voineet kommentoida myös tapahtuma-

kansiota. Toimitimme valmiin tapahtumakansion päiväkodille työvälineeksi. Lisäksi 

toimitimme päiväkodille oman version kirjallisesta raportistamme. 
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9.2 Yhteistyö 

 

Produktiomme pääyhteistyökumppanina olivat Suopursun päiväkodin Mettisten ryhmän 

työntekijät ja lapset. Yhteyshenkilönä toimi ryhmän lastentarhanopettaja. Mielestämme 

yhteistyö ryhmään sujui hyvin jo alusta alkaen. Tämä voisi johtua siitä, että produkti-

omme aihe nousi esille päiväkodin toiveista. Kuopion Varhaiskasvatussuunnitelman 

Kasvattajan käsikirjassakin todetaan, että liikkuminen on lapsen hyvinvoinnin ja terveen 

kasvun perusta. Lapsen motorista kehitystä pyritään havainnoimaan säännöllisesti ja 

havainnot huomioidaan toimintaa suunniteltaessa. (Kuopion kaupunki 2009b.) Yhteys-

henkilö oli paikalla sovituissa palavereissa ja hän osoitti tapahtumaamme kohtaan suur-

ta mielenkiintoa ja antoi vinkkejä. Meitä hieman yllätti lasten positiivinen ja vastaanot-

tavainen suhtautuminen tapahtumaamme kohtaan ja yhteistyö heidänkin kanssaan sujui 

mutkattomasti. Yhteydenpito päiväkotiin oli helppoa, koska yksi ryhmämme jäsenistä 

asui lähellä päiväkotia ja hän oli ollut päiväkotiin kontaktissa jo ennen opinnäytetyöpro-

sessiamme.  

 

Ensimmäinen opinnäytetyötämme ohjaava opettaja oli kiinnostunut produktiomme ai-

heesta. Hän oli taiteellinen persoona ja hänellä oli paljon työkokemusta kehitysvam-

maisten parissa tehtävästä työstä, joten työmme aihe oli hänen omia mielenkiinnon koh-

teitaan lähellä. Saimmekin häneltä paljon ideoita tapahtuman sisältöön. Yhteistyö hänen 

kanssaan sujui hyvin, mutta ongelmia ilmeni yhteydenpidossa, koska keväällä 2009 

työmme aloitusvaiheessa, hän ei ollut vielä töissä koulussamme. Syksyllä 2009 yhtey-

denpitoa hankaloitti se, että hän oli koululla hyvin harvoin tavattavissa.  

 

Vuoden alussa 2010 saimme kuulla, että opinnäytetyömme ohjaava opettaja vaihtuisi. 

Aluksi tilanne tuntui jopa kaoottiselta, koska uutta ohjaavaa opettajaa ei ollut nimetty ja 

produktiomme tuntui seisovan paikallaan. Tästä johtuen motivaatiotaso työtämme koh-

taan laski. Tammikuun lopussa meille nimettiin uusi ohjaava opettaja, ja prosessi käyn-

nistyi uudelleen. Uusi ohjaaja perehtyi työmme sisältöön hyvin, mutta aluksi yhteistyö 

hänen kanssaan tuntui hankalalta, koska hänen ohjaamistapansa oli erilainen kuin en-

simmäisen ohjaajamme. Alkuhankaluuksien jälkeen löytyi kuitenkin yhteinen sävel 

työskentelyymme ja yhteistyö sujui hyvin sekä saimme paljon hyviä ohjeita koskien 

työtämme.  
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Tiimimme työskentely sujui hyvin. Olemme tehneet koko opiskelujen ajan töitä yhdes-

sä, joten tunsimme toistemme työskentelytavat ja sen, että jokainen tekee oman osuu-

tensa työstään. Produktion aikana hyödynsimme jokaisen osaamisalueita, esimerkiksi 

kaksi tiimimme jäsenistä on työskennellyt päiväkodissa, joten heidän vuorovaikutuk-

sensa lasten kanssa oli luontevaa. Kahdella tiimin jäsenistä oli myös hyvät kädentaidot, 

joten hyödynsimme heidän osaamistaan lavasteita tehdessä. Työskentelyä hankaloitti 

kuitenkin se, että jouduimme työstämään opinnäytetyötämme kontaktiopetuksen, har-

joittelujen ja omien töidemme ohessa. Kesän 2010 aikana saimme onneksi järjestettyä 

yhteistä aikaa opinnäytetyön tekemiseen. Jokainen osallistui produktioomme tasapuoli-

sesti. Opinnäytetyömme oli erittäin antoisa ja opettavainen prosessi. 

 

 

9.3 Ammatillinen kasvu 

 

Työstimme opinnäytetyötämme puolentoista vuoden ajan. Tässä ajassa työ on koko ajan 

elänyt ja muuttanut muotoaan. Produktio oli erittäin opettavainen ja mielestämme 

saimme aikaan eheän kokonaisuuden.  

 

Opinnäytetyöprosessi on ollut kasvattava kokemus, koska vastuu ja aikataulutus työstä 

ovat olleet yksinomaan meillä. Työstämistä on kuitenkin helpottanut se, että olemme 

saaneet tehdä produktiomme meitä kiinnostavasta aiheesta. Koimme hyväksi asiaksi 

sen, että ohjaava opettajamme ei antanut suoria vastauksia työmme suhteen, vaan laittoi 

meidät miettimään asioita esimerkiksi kysymysten avulla. Näin ollen työstä tuli juuri 

meidän näköisemme ja opimme asioista enemmän.  

 

Opintojen aikana meitä on ohjattu informaatiolukutaidon osaamiseen. Opinnäytetyössä 

on myös tärkeää ottaa huomioon eettisyys, joka näkyy kriittisenä asenteena tarjottuja 

tietoja kohtaan. (Kivirinta ym. 2007, 27–35.) Mielestämme hallitsimme tiedonhaun ja 

käytimme työssämme monipuolisesti lähteitä. Otimme myös huomioon lähteiden luotet-

tavuuden ja yritimme välttää epäluotettavien lähteiden käyttöä.  

 

Produktion aikana projektityöskentely tuli meille tutuksi. Osasimme hyödyntää koulu-

tuksessa ja työelämässä opittuja asioita. Opintojemme aikana olimme esimerkiksi mu-

kana lapsuus ja nuoruus sekä vammaisuus opintokokonaisuuksissa pidetyissä projek-
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teissa. Molemmat projektit tukivat oman tapahtumapäivän suunnittelua ja toteutusta. 

Osasimme ottaa huomioon esimerkiksi kohderyhmän, aikataulutuksen ja tilan käytön. 

Lisäksi opimme lisää työskentelystä yhteistyötahon kanssa. Sosionomin (AMK) työn 

keskeisiä alueita ovat yhteistyö ja vaikuttaminen (Borgman ym. 2002, 20). Tulemme 

varmasti tulevaisuudessa työskentelemään erilaisten yhteistyötahojen kanssa, joten 

saimme hyvää kokemusta siitä produktiomme aikana. 

 

Opinnäytetyömme kautta olemme saaneet kokemusta tapahtuman ja kansion suunnitte-

lu- ja toteutusprosessista. Sosionomi (AMK) työskentelee monenlaisten ihmisten kanssa 

ja yhtenä ammatillisena osa-alueena työhön kuuluu kasvatus-, opetus- ja ohjaustehtävät. 

(Borgman ym. 2002, 27.) Mielestämme pystymme työllämme osoittamaan, että hallit-

semme toiminnallisen tapahtuman järjestämisen. Sosionomin (AMK) ydintaitoihin kuu-

luu myös menetelmällinen osaaminen. On tärkeää tietää, millaisia menetelmiä työssään 

voisi käyttää erilaisten asiakasryhmien kanssa. (Borgman ym. 2002, 10.) Tulevaisuu-

dessa kaksi meistä tulee työskentelemään kehitysvammaisten parissa ja yksi päiväkodis-

sa lastentarhanopettajana, joten pystymme varmasti hyödyntämään produktiossa oppi-

maamme tulevaisuudessa.  

 

 

9.4 Produktion kehittämismahdollisuuksia tulevaisuudessa 

 

Pohdimme opinnäytetyöprosessin lopussa mahdollisia jatkotutkimus aiheita ja kehittä-

mismahdollisuuksia. Tulevaisuuden jatkotutkimusaiheena voisi olla se, miten kansio 

toimii käytännössä. Emme ole työssämme tutkineet sitä, miten kansio toimii päiväkodin 

arjessa. Näin kansion sisältöä voisi muuttaa edelleen toimivammaksi ja monipuolisem-

maksi sekä päiväkodin henkilökuntaa voisi opastaa kansion käytössä.  

 

Produktiossamme toteutimme luomastamme kansiosta yhden tapahtuman. Tulevaisuu-

dessa voisi toteuttaa kansiossa olevat kolme muuta tapahtumaa, jolloin saisi tietoa siitä, 

että toimivatko tapahtumat käytännössä, tukevatko luomamme seikkailukasvatukseen 

pohjautuvat harjoitteet todella erityislapsen mielikuvitusta ja motoriikkaa sekä sopiiko 

seikkailukasvatus menetelmänä päiväkotiin. Tulevaisuudessa voisi myös tehdä pitkä-

kestoista seurantatutkimusta seikkailukasvatuksen toteutumisesta päiväkodeissa. Olisi 
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mielenkiintoista tietää onko seikkailukasvatus osa arkea päiväkodeissa vai onko se vielä 

täysin vieras teoriapohja päiväkodin toiminnoille.  

 

Mikäli kansio on toimiva, mielestämme olisi järkevää markkinoida sitä myös muille 

päiväkodeille toimintamateriaaliksi. Näin ollen hyöty tekemästämme kansiosta ja pitä-

mästämme esimerkki tapahtumasta olisi laajempi. Kansiota olisi helppo levittää muille 

päiväkodeille esimerkiksi Internetin välityksellä.  
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 Liite 1: Videolupahakemus lasten vanhemmille 

 

Hei! 

 

Olemme sosionomi (AMK) – opiskelijoita Maiju Kuosmanen, Marika Haikonen ja Miia 

Mononen Diakonia-ammattikorkeakoulun Pieksämäen yksiköstä. Olemme tekemässä 

opinnäytetyötä yhteistyössä Suopursun päiväkodin Mettisten ryhmän kanssa. Opinnäy-

tetyömme tarkoitus on tukea lapsen motoriikkaa ja mielikuvitusta seikkailukasvatuksen 

avulla. Järjestämme sen tiimoilta toimintapäivän päiväkodissa joulukuussa 2009, jolloin 

keräämme tutkimusaineistoa havainnoimalla ja videoimalla lapsia. Opinnäytetyömme 

olisi tarkoitus valmistua syksyllä 2010. 

 

Olemme tehneet sopimuksen opinnäytetyöyhteistyöstä Lea Houtsosen kanssa. Pyy-

dämme lupaa saada havainnoida ja videoida lastanne opinnäytetyömme aineistoa varten. 

Videotallenteet tulevat ainoastaan meidän käyttöömme ja ne tuhotaan tutkimuksen val-

mistuttua. Lopullisesta työstä lapsen tunnistettavuustiedot poistetaan. Meitä sitoo vai-

tiolovelvollisuus lapsestanne saaduista tiedoista. 

 

Lisätietoja voi tarvittaessa kysyä Mettisten ryhmän lastentarhanopettaja Lea Houtsoselta 

tai opiskelijoilta sähköpostitse (etunimi.sukunimi@student.diak.fi). 

 

Kiitos etukäteen yhteistyöstä!  

 

Ystävällisin terveisin:  Maiju Kuosmanen, Marika Haikonen & Miia Mononen 

 

Leikkaa viivaa pitkin ja palauta Mettisten ryhmän henkilökunnalle 29.09.2009 mennes-

sä. 

 

_________________________________________(Lapsen nimi) 

Lasta saa/ ei saa videoida opinnäytetyötä varten. 

 

Paikka ja päivämäärä__________________________________________ 

 

Allekirjoitus ja nimenselvennys____________________________________ 
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Liite 2: Palautekysely Mettisten ryhmän työntekijöille 

 

 

PALAUTEKYSELY TAPAHTUMAPÄIVÄSTÄ 

 

 

1. Kuinka hyvin toiminta oli mielestäsi järjestetty? 

 

 

 

 

 

 

2. Kuinka monipuolista toiminta oli lasten kannalta? 

 

 

 

 

 

 

3. Kuinka hyvin toiminta sujui kokonaisuudessaan? 

 

 

 

 

 

 

4. Kuinka hyvin seikkailutoiminta tuki lapsen mielikuvitusta ja motoriikkaa? 
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5. Millaisena lapset kokivat toiminnan? 

 

 

 

 

 

 

6. Millaisia uusia ideoita sait omaan työhösi? 

 

 

 

 

 

 

7. Mitä ruusuja ja risuja haluat antaa toiminnasta? 
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Liite 3: Lasten palautelomake 

 

 

PALAUTEKYSELY LAPSILTA 

 

 

1. Oliko teillä kivaa? Nosta peukalo ylös, jos oli. 

 

 

2. Mikä oli mukavaa? Näytetään kuvia toimintapisteistä ja lapsi saa näyttää niistä 

mikä oli mukavaa. Lapsi neuvotaan nostamaan peukalo ylös sen kuvan kohdalla, 

mikä oli mukavaa. 

 

 

3. Mistä et pitänyt? Näytetään kuvia toimintapisteistä ja lapsi saa näyttää niistä 

mistä toiminnasta ei pitänyt. Lapsi neuvotaan nostamaan peukalo alas sen kuvan 

kohdalla, mistä toiminnasta ei pitänyt. 

 

 

4. Mitä sinulle jäi erityisesti mieleen tästä päivästä? 

 

 

5. Mitä uutta opit toiminnan aikana? 
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Liite 4:  Otteita tapahtumakansiosta 

 

 

 

SEIKKAILUJEN VUOSI 

Vinkkejä seikkailutapahtumien järjestämiseen 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tämä tapahtumakansio on syntynyt opinnäytetyön "Seikkailujen vuosi Suopursun päi-

väkodissa – Tapahtumapäivän ja tapahtumakansion suunnittelu ja toteutus" tuloksena. 

Opinnäytetyön tekivät Marika Haikonen, Maiju Kuosmanen ja Miia Mononen Diako-

nia-ammattikorkeakoulun Pieksämäen yksikössä syksyllä 2010. Kansion tekijät opiske-

livat sosiaalialan koulutusohjelmassa Sosionomi (AMK) tutkinnon ja yksi opiskelijoista 

myös suoritti lastentarhanopettajan pätevyyden. 

 

Kansiossa on neljä seikkailukasvatukseen pohjautuvaa tapahtumarunkoa, joiden teema-

na ovat vuodenajat; talvi, kevät, kesä ja syksy. Kansio toimii mallina ja se antaa ideoita 

erilaisten tapahtumien järjestämiseen päiväkodin lapsiryhmille. Tapahtumat ovat mah-

dollisimman seikkailulliset ja yhtenäiset. Vuodenaikatapahtumilla on pyritty antamaan 

vinkkejä lapsen mielikuvituksen, motoriikan ja seikkailunhalun tukemiseen. Tapahtu-

mat ovat muokattavissa sekä sovellettavissa jokaiselle lapsiryhmälle sopivaksi huomi-

oiden lasten ikä- ja taitotaso. Kansiossa on myös teoriaa seikkailukasvatuksesta ja ta-

pahtuman suunnittelusta ja toteutuksesta, koska teoriat antavat tukea järjestettäessä 

seikkailukasvatukseen pohjautuvia tapahtumia. Kansiossa on siis hyödynnetty opinnäy-

tetyömme teoriataustaa.  

 

Kansion talvitapahtuman aiheena on tontun kadonneiden lahjojen etsiminen. Kevätta-

pahtuman aiheena on peikkojen kevätseikkailu, joka voi toimia päiväkotiryhmän kevät-

juhlaohjelmana. Kesätapahtumana kansiossa on Aarreseikkailu, jonka aiheena on löytää 

merirosvojen aarre kartan avulla ja syksytapahtuman teemana kansiossa on metsän 

eläinten tarkkailu syksyisessä metsässä. Jokaisen tapahtuman kuvauksessa on kerrottu 

tapahtuman nimi, aihe, toimintapisteet sekä lopetus. Talvi- ja kevättapahtumat toteute-

taan sisätiloissa ja kesä- ja syksytapahtumat ulkona.   
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2 SEIKKAILUKASVATUS 

 

 

2.1 Seikkailukasvatuksen määritelmä 

 

Seikkailutoiminnassa käytetään erilaisia käsitteitä, jotka helposti sekoittuvat keskenään. 

Suomessa puhutaan mm. seikkailukasvatuksesta, elämyspedagogiikasta, seikkailutera-

piasta sekä toiminnallisesta ja kokemuksellisesta oppimisesta. Englanninkielisellä alu-

eella puhutaan seikkailukasvatuksesta (Adventure education). ( Telemäki 1998, 13.) 

Näille edellä mainituille käsitteille yhteistä ovat toiminta, elämys ja kokemus. Pienten 

lasten kanssa tapahtuvasta toiminnasta on luontevinta puhua seikkailukasvatuksesta, 

sillä seikkailukasvatus on kasvatus- ja kasvuprosessi, jossa lapsi on kokonaisvaltaisesti 

mukana. Näin toimimalla ja kokemalla luonnossa lapsi oppii yhdessä toisten lasten 

kanssa heille mielekkäällä ja haasteellisella tavalla uusia asioita itsestään, luonnosta ja 

yhteistyöstä. (Kokljuschkin 1999, 30–31.) 

 

Seikkailukasvatuksella pyritään rohkaisemaan lapsen kekseliäisyyttä, uskaliaisuutta ja 

ongelmanratkaisukykyä elämyksellisen toiminnan avulla. Parhaimmillaan seikkailu 

mahdollistaa onnistumisen kokemuksia, vahvistaa minäkuvaa sekä parantaa elämänhal-

lintaa. Voidaan sanoa niinkin, että seikkailu on epävarmuutta sisältävää vapaa-aikaa. 

Käytännössä on varsin vaikeaa tehdä eroa elämyspedagogiikan ja seikkailukasvatuksen 

välille. (Telemäki 1998, 13–21.)   

 

Simon Priest määrittelee seikkailuksi minkä tahansa epävarmaan lopputulokseen johta-

van kokemuksen. Seikkailua voidaan pitää mielenlaatuna, koska se on vapaasti valitta-

vaa ja sisäisesti motivoivaa. Seikkailukasvatuksessa nähdään kolme eri ulottuvuutta: 

seikkailun, ulkoilman ja ympäristön ja kasvatuksen ulottuvuudet. Seikkailun tulee aina 

pohjautua vapaaehtoisuuteen. ( Karppinen 2007, 85.) 

 

Josef Kochin mukaan seikkailun tulee sijoittua osallistujille vieraaseen ja vaativaan ym-

päristöön, usein luontoon. Myöskin Kochin mukaan seikkailun tulee olla vapaaehtoista, 

sellaista toimintaa, josta on vaikea kieltäytyä. Seikkailutilanteiden tulee olla ennalta-

arvaamatonta ja yllätyksellistä. Tilanteet tarjoavat mahdollisuuden ryhmässä toimimi-

seen ja ongelmien ratkaisukykyyn. Seikkailukasvatuksessa tärkeintä on turvallisuuden 
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ja kontrollin sekä arvaamattomuuden ja itsensä voittamisen välisen tasapainon löytämi-

nen. (Telemäki 1998, 19.) 

 

 

2.2 Seikkailukasvatuksen menetelmät ja tavoitteet päiväkodissa 

 

Varhaiskasvatuksen piirissä seikkailu on melko uusi asia, koska arkikielessäkin seikkai-

lu sanana tuo helposti väärän tai liian voimakkaan mielikuvan toiminnan luonteesta. 

Kuitenkin seikkailullista kasvatusta on käytetty jo tuhansia vuosia sitten osana kasvatus-

ta. Seikkailun tulisi olla jokaisen lapsen oikeus, mutta valitettavasti läheskään kaikki, 

esimerkiksi päiväkodeissa viilettelevät lapset eivät vielä ole päässeet siitä nauttimaan. 

Päiväkodeissa on nykyään yhä enemmän lapsia, joita ei voida tavoittaa perinteisillä me-

netelmillä. Nämä lapset kaipaavat elämyksiä, jännitystä, haasteita ja toimintaa, joten 

seikkailu olisi heidän kanssaan todella käyttökelpoinen ratkaisu. (Kokljuschkin 1999, 5 

– 30.) 

 

Clarken mukaan seikkailukasvatuksen tärkein päämäärä on asettaa ihminen niin uuteen 

ja haastavaan tilanteeseen, että automaattisiksi muodostuneet toimintatavat ja roolit ei-

vät toimikaan samalla tavalla. Tästä seuraakin toimintatapojen kyseenalaistaminen ja 

tietoinen uudelleenprosessointi. Voikin sanoa, että seikkailukasvatuksen avulla lapsen 

tieto omasta itsestään lisääntyy huomattavasti. (Clarke 1998, 73.) 

 

Seikkailu oikein toteutettuna mahdollistaa tiedollisten, motoristen, sosiaalisten ja emo-

tionaalisten taitojen yhdistämisen niin, että lapsen itsetunto kehittyy. On kuitenkin tär-

keää, että päiväkodin työntekijöillä olisi jonkinlaista koulutusta. ( Korhonen & Allinen 

2007, 194.) Seikkailukasvatuksen tarkoituksena on rohkaista lasta kekseliäisyyteen ja 

uskaliaisuuteen. Jotta kasvattaja pystyisi hyödyntämään seikkailun tarjoamia mahdolli-

suuksia syvällisemmin ja saavuttaisi myös kasvatuksellisia tavoitteita, täytyy hänen 

suunnitella seikkailutilanne monipuoliseksi ja juuri omalle ryhmälleen sopivaksi. Suun-

nittelussa kasvattajan tulee huomioida lasten senhetkiset kehitystasot ja kasvuolosuh-

teet, eikä seikkailukasvatuksesta saa tulla itsetarkoitus vaan sen toteuttamiselle tulee 

löytää riittävät perusteet. (Kokljuschkin 1999, 34 – 35.) 
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Kaaviossa 1 kuvataan varhaiskasvatuksessa seikkailun kannalta keskeisiä elementtejä. 

Silloin kun siinä kuvatut tekijät ovat vuorovaikutuksessa keskenään, syntyy kokemuk-

sellisen oppimisen voima eli elämyksellisyys. Nämä tekijät ovat pohjana suunniteltaessa 

seikkailutoimintaa. Hyvässä seikkailussa on aina mukana tekemistä, ajattelemista sekä 

tunnetta, joka tempaa lapset mukaan seikkailun saloihin. (Kokljuschkin 1999, 35–36.) 

 

- Luonto 

 

 

 

 

 

 

 

- Turvallisuus 

(KUVIO 1. Varhaiskasvatuksen seikkailun kannalta keskeiset elementit. Kokljuschkin 

1999, 35.) 

 

Päivähoidossahan on nykyään hyvin erilaisia lapsia, sillä heillä voi olla erilainen tausta 

ja elämäntavat, erilainen luonne sekä oppimiskyky, erilainen sosiaalisuus ja sopeutu-

miskyky, erilainen luovuus ja energia. Kuitenkin moni vaikeakin lapsi saa seikkailussa 

onnistumisen kokemuksia löytäessään itselleen mielekästä tekemistä eikä toiminnalli-

suutta, meluamista ja kamppailemista tulisi aina nähdä yksinomaan kielteisenä ilmiönä. 

Nimittäin energialla, jota lapset käyttävät rajuissa leikeissään, on tärkeä osa heidän kas-

vussaan ja oppimisessaan, joten sen käytölle tulee löytää järkevät puitteet myös päivä-

hoidossa. Näissä kamppailuissa kasvattajan mukana eläminen sekä niiden luonteen 

ymmärtäminen, tarjoaa kasvattajalle kieltäjän ja rajoittajan rinnalle mukana eläjänroo-

lin, joka antaa hyvän lähtökohdan lapsen kokonaispersoonallisuuden tukemiselle. 

(Kokljuschkin 1999, 38 – 39.) 

 

Pienten lasten kanssa työskenneltäessä tulee miettiä, millaista rohkeutta seikkailusta 

selviytyminen lapselta vaatii, sillä lasten taju siitä, mikä on turvallista, ei välttämättä ole 

kovin realistinen. Mieleen voi tulla sellaisiakin suorituksia seikkailun aikana, joihin 

lapsen kyvyt ja taidot eivät riitäkään. Kasvattajan tulee osata ohjata ryhmäänsä turvalli-

‐ Liikunnallisten taitojen kehittäminen   ‐ Ongelmanratkaisutilanteet 

 

‐ Erilaisten lasten huomioiminen             ‐ Jännitys, omien rajojen kokeilu 

 

‐ Yhdessä tekeminen         ‐ Elämykset 
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siin haasteisiin eikä käyttää kieltämistä ja rajoittamista. Mitä pienemmästä seikkailijasta 

on kysymys, sitä tärkeämpää on, että lapsen lähellä on tuttu aikuinen luomassa turvalli-

suuden tunnetta, joka syntyy siitä, että lapsen ja kasvattaja suhde on luottamuksellinen. 

Luottamuksellinen ilmapiiri rohkaisee puolestaan oppimiseen, muutokseen ja tunteiden 

ilmaisuun. (Kokljuschkin 1999, 58.) 

 

 

 

3 TAPAHTUMA 

 

 

3.1 Suunnittelu 

 

Tapahtumaprosessi muodostuu suunnittelu- ja toteutusvaiheesta sekä jälkivaiheesta. 

Tapahtumaa järjestettäessä pitää muistaa, että hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty. 

Tapahtuman suunnittelu täytyy aloittaa riittävän ajoissa ja suunnitteluun on hyvä ottaa 

mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kaikki ne, joiden panosta tapahtuman 

toteutuksessa tarvitaan. Näin suunnitteluun saadaan mukaan erilaisia näkökulmia ja ide-

oita ja kaikki tapahtumaa järjestävät sitoutuvat paremmin tapahtuman tavoitteisiin. 

(Vallo & Häyrinen 2008, 147–151.)  

 

Vallon ja Häyrisen mukaan on tärkeää miettiä sitä kenelle tapahtuma järjestetään ja mil-

lainen on tapahtuman kohderyhmä. Kohderyhmän koostumus on hyvä tuntea riittävän 

hyvin, jotta osataan tehdä oikeankokoinen ja -näköinen tapahtuma, joka puhuttelee 

ryhmää. Täytyy muistaa se, ettei tapahtumaa olla järjestämässä itselle vaan erikseen 

määrätylle kohderyhmälle. Kohderyhmä analysoidaan siis tarkasti ja kohderyhmä ja sen 

koko sekä tapahtuman tavoite määrittävät jo usein valmiiksi sen, millaista tapahtumaa 

ollaan järjestämässä. (Vallo & Häyrinen 2008, 111–114.)  

 

Jokaisella tapahtumalla on jokin tavoite.  Kuitenkin aivan liian harvoin tapahtuman ta-

voitteen miettimiseen käytetään riittävästi aikaa. Tällöin lopputuloksena on epämääräi-

nen tapahtuma, jonka onnistumisen arviointi jälkikäteen on mahdotonta. On hyvä pohtia 

etukäteen mitä tapahtumalla halutaan saavuttaa ja viestiä. Jokaisella tapahtumalla täytyy 

olla selkeä pääviesti ja mahdollisesti sitä tukevia sivuviestejä. Todennäköisesti osallistu-
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ja muistaa yhden selkeän viestin kuin useiden viestien sekamelskan. (Vallo & Häyrinen 

2008, 101–105.) 

 

Tapahtumapaikkana voi toimia mikä tahansa tila. Tapahtumapaikkaa valittaessa on tär-

keää ottaa huomioon tilaisuuden luonne ja osallistujat. Tapahtumapaikka tulee tarkistaa 

aina hyvissä ajoin etukäteen ja arvioida sen soveltuvuutta tapahtuman pitopaikaksi. Ti-

laa miettiessä on muistettava ottaa huomioon rakennus- ja purkuaika. Rakentaminen voi 

kestää useita päiviä, mutta tila saadaan purettua somisteista vajaassa päivässä. (Vallo & 

Häyrinen 2008, 131–134.) 

 

Tapahtumaa järjestettäessä on tärkeää kiinnittää huomiota myös tapahtuman ajankoh-

taan ja kestoon. Niihin vaikuttavat esimerkiksi tapahtuman kohderyhmä ja se järjeste-

täänkö tapahtuma aamulla vai illalla. Yleensä ihmisten osallistumisaktiivisuus on kor-

keampi aamupäivällä kuin iltapäivällä. Tapahtuman kesto pitää miettiä etukäteen. (Val-

lo & Häyrinen 2008, 137–139.) 

 

Tapahtumaa suunniteltaessa täytyy miettiä etukäteen, kuinka paljon kaikki tulee mak-

samaan. Halvimmillaan tapahtuma tehdään hyödyntäen omaa henkilökuntaa ja jo ole-

massa olevia materiaaleja. (Vallo & Häyrinen 2008, 137–139.) 

 

On tärkeää, että tapahtumasta halutaan tehdä hyvälaatuinen. Tapahtumassa laadun tuo-

mari on osallistuja ja hän päättää sen, mikä on laadukasta palvelua. Tapahtuman laatu 

on kaksiulotteinen; tekninen ja toiminnallinen. Tekninen laatu kertoo sen, mitä konk-

reettista osallistuja saa tapahtumasta, esimerkiksi muistoesineen tai ohjelmalehtisen. 

Toiminnalliseen laatuun taas kuuluvat osallistujan elämykset tapahtumapaikalla ja tapa, 

jolla häntä palvellaan. Toiminnallisen laadun arviointi on aina henkilökohtaista. Osallis-

tujan näkemykseen onnistuneesta tapahtumasta vaikuttaa myös se, onko tapahtuma sel-

lainen, kuin hän odotti. Laatu on silloin hyvää, jos tapahtuma täyttää osallistujan odo-

tukset. (Iiskola- Kesonen 2004, 22–23.) 
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3.2 Toteutus 

 

Tapahtuman toteutusvaiheessa suuresta suunnitelmasta tulee totta. Jokaisen tapahtumas-

sa työskentelevän on ymmärrettävä oma roolinsa ja osuutensa koko tapahtumassa. On-

nistuminen nimittäin vaatii eri tahojen saumatonta yhteistyötä. Tapahtuman toteutukses-

sa voidaan erottaa rakennusvaihe, itse tapahtuma sekä purkuvaihe. On myös tärkeää 

huomioida seuraavat seikat: kenraaliharjoitukset, läpivienti ja kellotus, rytmitys ja jak-

sotus, yllätyksellisyys, musiikki ja äänimaailma, tekniikka, materiaali sekä turvallisuus. 

(Vallo & Häyrinen 2008, 153–167.) 

 

Tapahtumaan jälkeen kerätään palaute osallistujilta sekä tapahtuman järjestäjiltä. On 

todella tärkeää tietää, miten osallistujat kokivat tapahtuman, päästiinkö tavoitteeseen 

mitä olisi voitu tehdä toisin ja mikä oli osallistujien mielestä kaikkein parasta. (Vallo & 

Häyrinen 2008, 168–171.) 
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4 TALVI: TONTUN KADONNEIDEN LAHJOJEN ETSIMINEN 

 

 

Aihe: 

 

Seikkailuaamupäivän aiheena on tontun kadonneiden lahjojen etsiminen. Päiväkodin 

ryhmän omissa tiloissa pidetään aloitustuokio neljälle lapselle kerrallaan, jossa tonttu 

(aikuinen) kertoo lapsille alkutarinan. "Iso tontun lahjat ovat nimittäin kadonneet ja nyt 

tarvittaisiin pikkutonttuja avuksi lahjojen etsintään." Lasten kasvot maalataan tontun 

näköisiksi kasvoväreillä ja lapset saavat päähänsä tonttulakit.  

 

Sen jälkeen kaksi lasta kiertää päiväkodin työntekijän kanssa toimintaradan salissa ja 

kaksi lasta odottaa vuoroaan talviaiheisia kirjoja lukien sekä lahjojen arvoitustehtävää 

ratkaisten. Lahjojen arvoitus tehtävä löytyy eräästä jouluaiheisesta tehtäväkirjasta. Teh-

tävässä lapset etsivät kuvaan piilotettuja lahjapaketteja, joita oli yhteensä 12 kappaletta. 

Päiväkodin saliin on siis rakennettu talvinen luontorata, jossa on kuusi erilaista toimin-

tapistettä. Jokaisen toimintapisteen jälkeen lapsi saa yhden ”palapelin” palan, joka laite-

taan työntekijän selässä olevaan reppuun ja suoritettuaan kaikki kuusi pistettä lapsi ko-

koaa palapelin, josta muodostuu kuvavihje lahjojen sijainnista. Lopulta lahjat löytyvät 

arkusta ja jokainen lapsi saa lahjan omakseen. 

 

 

Toimintapisteet: 

 

Ensimmäisessä pisteessä lapset ylittävät joen. Salin lattialle on rakennettu kankaita 

käyttäen joki, joka lasten täytyy ylittää kiviä pitkin. Kivinä on tasapainoa kehittäviä 

"puoli palloja". Toisen kerran joki ylitetään radan loppupuolella. Tämä ylitys tapahtuu 

siirtämällä kahta alustaa etenemisen mukaan; toisella lapsi seisoo ja toisen hän asettaa 

eteensä jne. Lopulta lapsi löytää palapelin palan seinällä olevasta metsämaisemasta. 

 

Toisessa pisteessä lapsi heittää lumipalloja koloista läpi. Salin lattialla on paperin palo-

ja, joista lapsi rutistelee itsellensä lumipalloja. Sen jälkeen lapsi heittää pallot sermin 

läpi, jossa on erikokoisia aukkoja. Lopulta lapsi löytää palapelin palan paperikasan poh-

jalta. 
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Kolmannessa toimintapisteessä lapset menevät tunnelin läpi. "Metsässä" on kangastun-

neli, jonka läpi lapsi konttaa. Tunnelista tultuaan lapsi löytää palapelin palan risukasas-

ta. 

 

Neljännessä pisteessä lapsi hyppää trampoliinilta ja etsii lumikasasta vihjepalan. Salin 

lattialle on laitettu trampoliini, jonka päällä lapsi pomppii. Pomppimisen jälkeen lapsi 

hyppää trampoliinilta lattialle ja etsii styroksipaloja sisältävästä ämpäristä palapelin 

palan. 

 

Viidennessä pisteessä lapsi kuljettaa ja heittää linnunsiemenpussin tontun mökkiin. 

Lapsi ottaa salin lattialta sulkapallomailan ja laittaa mailan päälle hernepussin. Lapsi 

kuljettaa hernepussin mailan päällä mökin luokse ja heittää pussin mökin sisälle. Tämän 

voi tehdä useaan kertaan. Lopuksi lapsi menee sisälle mökkiin ja löytää sieltä palapelin 

palan. 

 

Kuudenteen paikkaan lapsi siirtyy joen ylittämisen kautta. Tämä ylitys tapahtuu siis 

siirtämällä kahta alustaa etenemisen mukaan; toisella lapsi seisoo ja toisen hän asettaa 

eteensä jne. Kuudennessa pisteessä on jäämäki, jonka lapsi saa laskea alas useaan ker-

taan. Puolapuihin on kiinnitetty pitkä penkki ja ensin lapsi kiipeää puolapuut ylös ja 

laskee sitten penkkiä pitkin alas. Lopulta lapsi löytää palapelin palan jäämäen edessä 

olevasta kuusikosta. 

 

Lapset siirtyvät jäämajaan kasaamaan "palapelin", josta muodostuu kuvavihje tontun 

kadonneiden lahjojen sijainnista. Jäämaja on tehty patjakärrystä, joka on koristeltu kan-

kailla ja jouluvaloilla. Palapelin kuvaksi muodostuu puukirstu, jonka sisältä lahjat löy-

tyvät. Lapsi saa itsellensä löytämänsä lahjan. 
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Lopetus: 

 

Toimintaradan jälkeen lapset siirtyvät oman ryhmänsä tiloihin ja heiltä kysytään palaute 

toiminnasta. Palaute kysytään etukäteen otettujen toimintapistekuvien avulla ja palaut-

teen antamiseen käytetään myös peukalotekniikkaa. Peukalo ylöspäin tarkoittaa positii-

vista asiaa ja peukalo alaspäin negatiivista asiaa. Lapsi saa kertoa mikä toimintapiste oli 

mukava ja oliko joku sellainen piste, josta hän ei oikein pitänyt. Lapsilta myös kysytään 

oliko toimintaradalla jotakin uusia juttuja, joita he eivät ole aikaisemmin tehneet ja jäikö 

heille jotain erityistä mieleen toimintaradasta.  
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5 KEVÄT: PEIKKOJEN KEVÄTSEIKKAILU 

 

 

Aihe: 

 

Päiväkodin erään ryhmän kevätjuhlaan osallistuvat lapset, lasten vanhemmat sekä ryh-

män työntekijät. Kevätjuhlan teemana on peikkojen kevätseikkailu, johon vanhemmat 

osallistuvat yhdessä lapsensa kanssa. Päiväkodin saliin tai ulos on rakennettu peikkojen 

suunnistusrata, jossa on viisi toimintapistettä. Jokainen lapsi saa vanhempansa kanssa 

oman suunnistuskortin (kuva 1), johon he keräävät jokaisen toimintapisteen suoritettu-

aan yhteensä viisi peikkoleimaa. Viimeinen toimintapiste on yllätyspiste, josta lapsi saa 

jonkin esineen omakseen.  
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Toimintapisteet: 

 

Ensimmäisessä pisteessä on peikkojen aamujumppa. CD:ltä kuuluu Taikuri Luttisen 

kappale "Peikkojumppa", jonka tahdissa lapset ja vanhemmat jumppaavat. Päiväkodin 

työntekijä näyttää esimerkkiä. "Aamuvarhaisella peikkopoika kädet ensin ylös kohottaa. 

Vuorotellen polviansa nostaa ja sormiansa vielä ravistaa..." Lopuksi lapsi saa peikko-

leiman ensimmäiseen kohtaan suunnistuskortissa.  

 

Toisessa pisteessä tunnistetaan peikkometsän kasveja haju- ja tuntoaistin avulla. Kuu-

teen vanhaan kenkälaatikkoon on tehty käden mentävä reikä ja jokaiseen laatikkoon on 

sisälle piilotettu jotakin metsästä löytynyttä materiaalia; käpyjä, sammalta, havun-

neulasia, kiviä, mustikanvarpuja sekä puun kaarnaa. Lapsi laittaa vuorotellen kätensä 

jokaiseen laatikkoon, arvaa mitä laatikossa on ja lopuksi laatikon kansi avataan ja lapsi 

näkee mitä se oikeasti sisälsi ja menikö hänen arvauksensa oikein. Lopuksi lapsi saa 

peikkoleiman toiseen kohtaan suunnistuskortissa.  

 

Kolmannessa pisteessä lapsi saa rakentaa oman peikon ja ottaa sen lopuksi kotiin mu-

kaan. Pöydän päälle päiväkodin työntekijät ovat kasanneet erilaisia materiaaleja, kuten 

nahkaa, huopaa, puupalikoita, vasaroita, nauloja, liimaa, kiviä, sammalta, pullonkorkke-

ja, tusseja ym. Näistä materiaaleista lapsi rakentaa yhdessä vanhempansa kanssa peikon. 

Lopuksi lapsi saa peikkoleiman kolmanteen kohtaan suunnistuskortissa.  

 

Neljännessä pisteessä lapsi tunnistaa yhdessä vanhempansa kanssa peikkometsän eläin-

ten jälkiä. Sermin etupuolella on usealla lapulla eri eläinten "jalanjälkiä", esimerkiksi 

karhun, jäniksen, hirven, variksen, hiiren, sammakon ja oravan. Lapsi ottaa laput kä-

teensä ja menee sermin toiselle puolelle. Sieltä löytyy eläinten kuvia ja lapsi yhdistää 

aina "jalanjäljen" ja eläimen kuvan. Lopuksi lapsi saa peikkoleiman neljänteen kohtaan 

suunnistuskortissa.  

 

Viimeisessä pisteessä lapselle annetaan peikkojen "leikkionki", jonka päässä on kori ja 

lapsi onkii kaloja sermin yli. Sermi on tehty paperista ja siihen on piirretty kaloja, sam-

makoita, lumpeenkukkia ym. Sermin takana on piilossa päiväkodin työntekijä, joka lait-

taa lapsen onkeen kaloja ja lahjan. Ensin lapsen onkeen tarttuu muutaman kerran pape-

rista/puusta tehty kala, mutta lopulta onkeen tarttuukin yllätyslahja, jonka lapsi saa vie-
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dä kotiin tapahtuman päätyttyä. Lahja voi olla kevään teemaan sopien esimerkiksi jokin 

hiekkalelu. Lopuksi lapsi saa peikkoleiman viidenteen kohtaan suunnistuskortissa.  

 

 

Lopetus: 

 

Suunnistuksen jälkeen työntekijät kysyvät lapsilta palautteen etukäteen otettujen toimin-

tapistekuvien avulla. Lapsi saa kertoa mikä toimintapiste oli mukava ja oliko joku sel-

lainen piste, josta hän ei oikein pitänyt. Lapsilta myös kysytään oliko suunnistuksessa 

jotakin uusia juttuja, joita he eivät ole aikaisemmin tehneet. Lopuksi vanhemmat saavat 

kertoa omat tuntemuksensa ja ajatuksensa peikkojen kevätseikkailusta. 

 

Palautteen kysymisen jälkeen lapsille ja heidän vanhemmilleen tarjotaan lasten aikai-

semmin leipomia pullia ja juotavaksi mehua. Kotiin lapsi saa siis tapahtuman päätyttyä 

viedä rakentamansa peikon, onkimansa hiekkalelun sekä suunnistuskortin, johon lapsi 

on kerännyt kaikki viisi peikkoleimaa. 
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Kuva 1 Peikkojen kevätseikkailun suunnistuskortti 
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6  KESÄ: AARRESEIKKAILU 

 

 

Aihe: 

 

Kesäisen seikkailutapahtuma järjestetään ulkona käyttäen hyväksi luonnon omia anti-

mia. Esimerkki seikkailun tarkoituksena on selvittää kartan avulla, mitä merirosvojen 

sisältämä aarre sisältää. Lapset toimivat kahden tai kolmen hengen ryhmissä aikuisen 

avustamana.  

 

Seikkailuradan luomiseen pyritään käyttämään paljon luonnon omia materiaaleja, jol-

loin itse rakentamiseen ei tarvita paljon muuta materiaalia. Ennen seikkailua on myös 

hyvä selvittää, missä rata toteutetaan, jotta maasto on helppokulkuista, sekä tarvittavia 

materiaaleja on saatavilla.  

 

Päiväkodin lapset ovat saaneet päiväkotiin kirjeen, joka sisältää aarrekartan. Lasten on 

selvitettävä kartan avulla, mitä merirosvojen aarre sisältää. Jokainen ryhmä saa kartasta 

kopion itselleen ja lapset lähtevät seikkailuun löytääkseen aarteen.  
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Toimintapisteet/ tehtävät: 

 

Aluksi lapsille kerrotaan tarinan avulla päiväkotiin saapuneesta kirjeestä, jonka sisältä-

män kartan avulla he pääsevät ratkaisemaan merirosvojen aarteen sisällön. Seikkailura-

dan aikana pidetään myös evästauko, jotta nälkä ei pääse yllättämään. Lapset saavat 

yhdessä aikuisten kanssa miettiä, mitä eväitä seikkailuun tarvittaisiin. Tämän jälkeen 

lapsille voi kertoa lisää merirosvoista ja aarteesta, jotta he pääsevät mielikuvituksessaan 

yhä syvemmälle aiheeseen. Sitten lasten kanssa lähdetään itse seikkailuun. 

 

Ensimmäisenä lasten täytyy keksiä ryhmällensä nimi ja etsiä luonnosta jokin asia, mikä 

on heidän ryhmänsä tunnusmerkki. Tehtävän tarkoituksena on kehittää lasten sosiaalista 

kanssakäymistä ja yhteistyötä. Aikuinen voi tarvittaessa antaa joitakin vinkkejä esimer-

kiksi ryhmän nimen suhteen. Tämän jälkeen matka jatkuu kesäisessä luonnossa.  

 

Toisessa tehtävässä lasten on rakennettava itselleen polku päästäkseen märän suon yli. 

Tehtävää ei tarvitse suorittaa suomaastossa, vaan lapset kuvittelevat ylittävänsä märän 

suon. Aikuinen on varannut tämän toimintapisteen suorittamiseen erilaisia materiaaleja, 

esimerkiksi pieniä lankun pätkiä tai jumppamattoja. Näistä materiaaleista lapset raken-

tavat polun. Toiminnan suoritettuaan lapset myös purkavat polun, jotta mahdolliset me-

rirosvot eivät seuraa heitä.  

 

Kolmannessa tehtävässä lapset pääsevät tunnistamaan kasveja. Tähän tehtävään voi 

hyödyntää luonnosta löytyneitä kasveja. Kasveja voi olla useita sekä helppoja että vai-

keita, jotta kaikki saavat onnistumisen kokemuksia. Tarkoituksena olisi, että ryhmä yh-

dessä pyrkisi miettimään kasvien nimet. Lopuksi lasten on piilotettava tunnistamansa 

kasvit ympäröivään luontoon.  

 

Neljännessä tehtävässä lapset saavat harjoitella tarkkuuttaan. Puiden oksissa roikkuu 

outoja vanteita, joiden lävitse lapset saavat heittää käpyjä. Tämän tehtäväpisteen luomi-

seen tarvitsevat hulavanteita, narua ja käpyjä. On siis hyvä varmistaa, että maastosta 

löytyy käpyjä, tai voit ennakoidusti kerätä käpyjä jostakin muualta. Tehtäväpisteiden 

välillä lapset voivat nauttia eväänsä ja keskustella seikkailusta. Tarkoituksena olisi, että 

lapset saisivat liikkua luonnossa vaihtelevassa, mutta helppokulkuisessa maastossa. Ra-

dan ohella lapset voivat nauttia kesäisestä luonnosta.  
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Viidennessä tehtävässä lapset pääsevät pomppimaan esteiden yli. Esteet voivat olla ra-

kennettu etukäteen luonnon omista materiaaleista. Tämän tehtävän jälkeen lapset ovat-

kin hyvin lähellä mahdollista aarretta. Aikuinen voikin kertoa lapsille, että aarre on nyt 

lähellä ja heidän pitää katsella ympärilleen, löytyisikö läheltä kartan näyttämää paikkaa. 

Aarre voi olla esimerkiksi ison kiven tai puun juurella, jollainen on hyvä maamerkki ja 

helppo havaita. Aarre voi sisältää mitä tahansa, jonkin kivan muiston tai mitä kukin 

keksiikin. Näin seikkailurata on suoritettu. Päiväkodilla jokaiselle lapselle jaetaan sti-

pendi seikkailuradan suorittamisesta.  

 

 

Lopetus: 

 

Seikkailupäivästä keskustellaan lasten kanssa päiväkodilla samalla kun jokaiselle jae-

taan stipendi. Lasten kanssa voi keskustella esimerkiksi siitä, mikä oli ja ei ollut muka-

vaa. Seikkailun purkamisessa voi hyödyntää peukalotekniikkaa. Peukalo ylöspäin tar-

koittaa positiivista asiaa ja peukalo alaspäin negatiivista asiaa. Mikäli lapset haluavat 

purkamisessa voi käyttää apuna myös piirtämistä ja näin lapsi saa muiston kotiinsa mu-

kavasta toimintapäivästä.  
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7  SYKSY: METSÄN ELÄINTEN TARKKAILUA SYKSYISESSÄ METSÄSSÄ 

 

 

Aihe:  

 

Syksyisen metsäseikkailun voi toteuttaa vaihtelevin teemoin esimerkiksi sen mukaan 

mistä lapset ovat erityisen kiinnostuneita. Tähän esimerkki rataan on suunniteltu erilai-

sia tehtäviä, joihin liittyy eläimet. Lapsipari suorittaa seikkailuradan ryhmän aikuisen 

avustuksella. 

 

Radan rakentamiseen kannattaa hyödyntää mahdollisimman paljon luonnon omia ”ai-

neksia”. Ensimmäiseksi kannattaa selvittää, mitä maastoa kannattaa käyttää, onko esi-

merkiksi yleisiä luontopolkuja mahdollista käyttää, koska niillä on yleensä makkaran-

paistopaikkoja. Tarvikkeita radan rakentamiseen ja evästaukoon ei tarvita kovin paljon.  

 

Seikkailun aikana metsään rakennetulla radalla voi olla useita kertoja kävelyä kivien 

päällä, köysien alittamista ja käpyjen keräämistä ja heittelyä. Maastoksi kannattaa valita 

sellainen reitti, jossa on vaihtelevuutta runsaasti. Radalla kulkemiseen voi käyttää run-

saasti aikaa ja samalla voi nauttia lintujen laulusta sekä tarkkailla näkyykö metsän eläi-

miä. Seikkailun aikana voi myös opetella löytämään luonnosta erivärisiä asioita, kuten 

lehtiä, sieniä, marjoja yms. 

 

 

Tehtävät/toimintapisteet: 

 

Ensimmäisenä tehtävänä lapset pääsevät kulkemaan polulla vaihtelevassa maastossa ja 

he saavat tehtäväkseen kulkea reitillä olevien kivien yli, niin etteivät osu maahan. Lap-

set voivat myös toimintapisteiden välillä siirryttäessä kävellä niiden yli ja aikuinen voi 

tarvittaessa toimia muistuttajana, että jokaisen eteen osuvan kiven yli täytyy astua. 

 

Toiseen tehtävään, hämähäkin verkkoon, tarvitaan erimittaisia köysiä, joita sidotaan 

sekaisin kahden puun väliin. Näin lapsi voi yrittää päästä läpi hämähäkin verkosta, niin 

ettei hän kosketa köysiä. Näitä verkkoja voi olla radalla useita, jotta toistojen avulla 

kaikki lapset saisivat onnistumisen kokemuksia. 
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Kolmanteen tehtävään tarvitaan kaksi koria, joihin lapset saavat kerätä käpyjä metsän 

oraville. Kun lapset ovat saaneet ainakin viisi käpyä/ kori, he voivat mennä heittopaikal-

le, josta kävyt heitetään pienen matkan päässä olevan oravien ”pesäpuun” alle. Aikuinen 

voi ohjata lapset ennalta sovittuun kohtaan, josta kävyt heitetään.  

 

 

 
 

Neljänteen tehtävään radalla tarvitaan mustikan ja puolukan varpuja, jotka pitää tunnis-

taa. Tehtävään voi liittää myös arvaus tuokion, jossa lapsi yrittää arvata, että mikä met-

sän iso ja vahva eläin syö näitä marjoja ja menee syksyn loppuessa talviunille?  

 

Viidennessä tehtävässä lapsi saa etsiä itselleen sopivan kepin makkaran paistamista var-

ten, sillä täytyyhän ahkeran seikkailijankin syödä välillä. Tehtävään aikuinen tarvitsee 

puukon, jonka käsittelystä hän vastaa. Aikuinen vuolee lapsen löytämän kepin makka-

ranpaistoon sopivaksi. Lapsi saa huolehtia kepistä tarkasti, kunnes päästään nuotiopai-

kalle.  
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Lopetus: 

 

Lasten palaute on tärkeä osa seikkailua. Palaute voidaan kerätä esimerkiksi nuotiopai-

kan lähellä. Palautteen antamiseen käytetään peukalotekniikkaa. Peukalo ylöspäin tar-

koittaa positiivista asiaa ja peukalo alaspäin negatiivista asiaa.  Lasten palautteeseen 

aikuinen voi kerätä matkan varrelta käpyjä, kiviä, köyttä (valmiina palautepaikalla), 

mustikan ja puolukan varpuja ja keppejä, joiden avulla lapsen on helpompi muistaa, 

mitä kaikkea hän koki seikkailulla. Lapset voivat kertoa, että mikä tehtävä oli mukava ja 

mikä ei ollut niin mukava. He saavat myös kertoa mitä uutta he oppivat ja mitä he eivät 

olleet tehneet aikaisemmin. Palautteen jälkeen lapset pääsevät vielä paistamaan makka-

raa nuotion ääreen omien makkarakeppiensä avulla ja siinä he voivat kertoa toisilleen, 

mitä kaikkea he näkivät ja kokivat metsässä. 
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