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1 LAPSEN TERVEELLISEN RUOKAVALION TUKEMI-

NEN 

 

Opinnäytetyö käsittelee Sapere-menetelmän yhdistämistä kasvatuskumppanuuteen 

päivähoidossa. Tarkoituksena opinnäytetyössä on toiminnallisen osuuden aikana jakaa 

Sapere-tietoutta perheisiin ja saada aikaan keskustelua yleisesti ruoka- ja ravitsemus-

kasvatuksesta. Opinnäytetyö on osana Aistien avulla ruokamaailmaan - sapere -

menetelmän levittäminen varhaiskasvatukseen -hanketta. Opinnäytetyötä toteutetaan 

toiminnallisten menetelmien kautta kahdessa päiväkodin lapsiryhmässä. Kasvatus-

kumppanuus- näkökulma korostuu vanhemmille ja lapsille suunnatun perheillan aika-

na. Kasvatuskumppanuuden avulla päivähoidossa voidaan tukea lasten ruoka- ja ravit-

semuskasvatusta lasten kotona.  

 

Lasten ja nuorten terveyteen ja hyvinvointiin on kiinnitetty erityistä huomiota 2000-

luvun loppupuolella valtakunnallisella tasolla. Esimerkkinä on Terveys 2015 -

kansanterveysohjelma, joka nostaa esille yleisen huolen yhteiskunnassa lasten ja nuor-

ten hyvinvoinnista ja terveydestä (Valtioneuvoston periaatepäätös Terveys 2015-

kansanterveysohjelmasta 2001, 22-23). Aistien avulla ruokamaailmaan - sapere-

menetelmän levittäminen varhaiskasvatuksessa -hankkeessa toiminnot tukevat Lapsi 

ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman tavoitteita ruoka- ja ravitsemuskasvatuksen 

osalta. Sapere-hankkeessa toiminta perustuu lasten ja lapsiperheiden ravitsemussuosi-

tuksiin, päivähoidon ruokasuositukseen sekä valtion ravitsemusneuvottelukunnan ra-

vitsemussuosituksiin. (Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri Perusterveyden huoltoyksik-

kö/Terveyden edistäminen ja preventio 2009, 3.) Näin ollen opinnäytetyön aihe on 

ajankohtainen sekä yhteiskunnallisella että lapsiperheiden arjen tasolla. Sapere-

menetelmä herätti mielenkiinnon, koska menetelmä voidaan nähdä hyvänä toiminta-

muotona päivähoidon arjessa. Voidaan olettaa Sapere-menetelmän toimivan yhtenä 

työntekijän toiminnallisena välineenä kasvatuskumppanuudessa tukemassa lapsiper-

heitä ruoka- ja ravitsemuskasvatuksessa. Tätä kautta menetelmä vastaa päivähoidon ja 

lapsiperheiden arjen haasteisiin. 

 

Opinnäytetyö on sen toiminnallisuutensa vuoksi kvalitatiivinen eli laadullinen tutki-

mus, mutta siinä on viitteitä kvantitatiiviseen tutkimukseen eli määrälliseen tutkimuk-

seen. Laadullisessa tutkimuksessa lähtökohtana pidetään tosi elämän kuvaamista. 
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Laadullisessa tutkimuksessa tavoitteena on kohteen tutkiminen mahdollisimman ko-

konaisvaltaisesti (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 152).  Kuten Vilkka ja Airaksi-

nen toteavat kirjassaan ”Toiminnallinen opinnäytetyö” (2003) toiminnallisessa opin-

näytetyössä ei esitellä tutkimuskysymystä eikä tutkimusongelmaa, ellei toteutustapaan 

kuulu selvityksen tekeminen. (Vilkka & Airaksinen, 2003, 30.).  Opinnäytetyössä ei 

ole tutkimusongelmaa. Tutkimustehtävänä opinnäytetyössä on soveltaa Sapere-

menetelmää päiväkodin lapsiryhmässä henkilökunnan, lasten ja heidän vanhempiensa 

kanssa. Samalla on nostettu kyselyiden avulla esille vanhempien ja päiväkodin henki-

lökunnan näkemyksiä ruoka -ja ravitsemuskasvatuksesta päiväkodissa.  

 

Työn teoreettinen viitekehys alkaa lasten ravitsemus- ja ruokakasvatuksen ja päiväko-

ti-ikäisten ravintosuosituksien tarkastelulla.   Tämän jälkeen paneudutaan taustalla 

olevan Sapere-hankkeen lähtökohtien ja tavoitteiden esittelyyn ja aistien teoriaan sekä 

aistien yhdistämiseen ruokakasvatuksessa. Kasvatuskumppanuudesta nostetaan esille 

päivähoitolaki, varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja niiden vaikutukset kasvatus-

kumppanuuteen sekä kasvatuskumppanuuden keskeiset käsitteet. Yhtenä osa-alueena 

käsitellään Sapere-menetelmän periaatteita yhdistettynä muutamiin varhaiskasvatuk-

sen oppimis- ja kasvatusteorioihin.   

 

 

2 RAVITSEMUS- JA RUOKAKASVATUS 

VARHAISKASVATUKSESSA 

 

Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2005) mukaan varhais-

kasvatusta toteutetaan kokonaisuutena, johon kuuluvat hoito, kasvatus ja opetus. Hyvä 

perushoito luo pohjan oppimiselle ja kasvamiselle sekä lapsen hyvinvoinnille. (Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 15-16.) Päivähoidossa ravitsemuskasvatus 

on osa ruokailua, joka kuuluu lapsen perushoitoon. Ravitsevan ja monipuolisen ruoan 

on tarkoitus edistää lasten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. Ruokailu pitää yllä las-

ten vireystilaa. Lapsia kannustetaan maistamaan erilaisia ruokia ja tutustumaan uusiin 

ruoka-aineisiin. Tätä kautta lasten ruokailutottumuksia voidaan ohjata päivähoidossa. 

Ruokailuun liittyy monien taitojen harjoittelua. Hyvien käytöstapojen opettelun lisäksi 

voidaan harjoitella vastuunkantamista yhteisistä asioista ruoka-apulaisen roolissa. 
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Ruoka liitetään päivähoidossa osaksi ympäristökasvatusta. Lasten kanssa tehdään keit-

tiöhommia leipoen sekä ruokaa ja välipaloja laittaen. Vuodenaikoihin liittyviä tapah-

tumia ja asioita käytetään aiheina ruokakasvatuksessa, askartelussa, retkillä, ruokaan 

ja sen alkuperään tutustumisessa. Vuodenaikoihin ja juhliin liittyvät ruuat ja tavat kuu-

luvat keskeisesti eri ruokakulttuureihin. Ruokaan liittyviä tietoja, taitoja ja asenteita 

opitaan ruokailutilanteissa. Lapsen mahdollisissa ruokailuongelmissa päivähoito tekee 

yhteistyötä vanhempien kanssa, jotta ongelma ratkeaisi. Ruokakasvatukseen liittyvistä 

asioista voidaan keskustella vanhempien kanssa vanhempainilloissa tai yhteisissä neu-

votteluissa. Päivähoidossa on hyvä tietää lapsen kotona olevasta ruokakulttuurista ja 

ruokailuun liittyvistä periaatteista sekä allergioista. (Hasunen, Kalavainen, Keinonen, 

Lagström, Lyytikäinen, Nurttila, Peltola & Talvia 2004, 150,151, 152.) 

 

Päivähoitoikäisen ravitsemussuositukset 

Säännöllinen ateriarytmi on hyvä oppia jo lapsena, sillä se luo pohjan tasapainoiselle 

ja sopivalle syömiselle aikuisiässä. Lapsella eri aterioiden välillä energianmäärän tuli-

si jakautua tasaisemmin kuin aikuisella, koska lapset eivät pysty käyttämään energia-

varastojaan yhtä tehokkaasti. (Suomalaiset ravintosuositukset 2005, 39.) Säännöllinen 

ateriarytmi luo kasvavalle lapselle turvallisuutta. Liian pitkät ruokailuvälit ja nälkä 

aiheuttavat lapselle herkemmin väsymystä kuin aikuiselle. Sen vuoksi lapset usein 

reagoivat nälkään kiukuttelemalla. Toimivaan ateriarytmiin perheessä kuuluu aamiai-

nen, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala. Välipalojen laatuun on yhtä tärkeää kiin-

nittää huomiota kuin pääaterioiden laatuun. Lautasmallin mukaista ateriaa suositellaan 

koko perheen aterian pohjaksi. Lasten annoskoko on vain pienempi kuin aikuisten. 

Lapsen pääaterian lautasmalliin kootaan kasviksista ja perunasta, riisistä tai pastasta 

sekä lihasta tai kalasta sekä ruokajuomasta, leivästä sekä jälkiruokana tarjotaan marjo-

ja tai hedelmiä. Ruokajuomaksi suositellaan rasvatonta maitoa tai piimää. Leipä voi-

dellaan margariinilla. (Hasunen ym. 2004, 19- 21.) Lasten ravinnosta saama kalsiumin 

määrä on suomalaisten ravintosuositusten (2005, 28) mukaan hyvää luokkaan, koska 

lasten ruokajuomana ovat maitovalmisteet, myös laktoosittomat ja hyla-vaihtoehdot. 

Kalsium tarvitsee D-vitamiinia imeytyäkseen kunnolla, siksi on tärkeää varmistaa D-

vitamiinin riittävä saanti. D-vitamiinin päivittäistä suositeltavaa määrää on nostettu 

7,5µg:aan. D-vitamiinia saa muun muassa maitovalmisteista, joihin on lisätty D-

vitamiinia. (Suomalaiset ravintosuositukset 2005, 28, 42.) 
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2001 vuonna 3-vuotiaille tehdyn tutkimuksen mukaan kodin ulkopuolella hoidossa 

olevien lasten ruokavalio on arkisin monipuolisempaa ja ravitsemussuosituksia lä-

hempänä. Lasten ravintoaineiden saantiin ja ruoankäyttöön vaikuttaa päivähoitomuo-

to. Esimerkiksi kasviksia, hedelmiä ja marjoja kotona hoidetut lapset söivät vähem-

män. Kotona hoidetut lapset myös kuluttivat enemmän virvoitusjuomia ja heidän ruo-

kavalionsa on sakkaroosipitoisempi. Tutkimuksessa kävi ilmi, että makeisten ja soke-

rin saanti kaksinkertaistui kaikilla lapsilla viikonloppuna, mutta energiansaanti ei poi-

kennut arkipäivistä. Tämän selittää muiden elintarvikeryhmien pienempi kulutus vii-

konloppuisin. Suomalaisten lasten ravintoaineiden saantia 1970-luvulta 2000-luvulle 

on tutkittu erilaisissa suomalaisissa ravitsemustutkimuksissa. Niiden mukaan alle kou-

luikäisten lasten ruokavalio sisälsi liikaa tyydyttynyttä rasvaa ja vähän monityydytty-

mättömiä rasvahappoja. Vitamiineja ja kivennäisaineita suomalaiset lapset saavat riit-

tävästi, lukuun ottamatta rautaa, E-vitamiinia ja D-vitamiinia. Huomioitavaa oli myös 

kalan, tuoreiden kasvisten, hedelmien ja marjojen sekä öljypohjaisten levitteiden kulu-

tus. Lisäksi suola- ja sokeripitoisia elintarvikkeita käytettiin runsaasti.(Kyttälä, Ovas-

kainen, Kronberg-Kippilä, Erkkola, Tapanainen, Tuokkola, Veijola, Simell, Knip 

&Virtanen, 2008, 92-94, 122.) 

 

Varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten mukaan (2005, 10) lasten ja nuorten liikun-

nan määräksi suositellaan kahta tuntia päivässä. Liikunnan tulee olla riittävän kuor-

mittavaa eli hengästyttävää. Lasten liikunnan väheneminen yhdistettynä ravinnosta 

saatavan energian määrän lisääntymiseen on kasvattanut ylipainoisten lasten määrää. 

Lasten hyvinvointiin vaaditaan sopivaa liikunnan ja levon suhdetta, säännöllistä ja 

monipuolista ravintoa ja päivittäistä ulkoilua. (Varhaiskasvatuksen liikunnan suosituk-

set 2005, 10.) 

 

 

3 SAPERE- MENETELMÄ SUOMESSA 

 

Sapere-menetelmää voidaan käyttää lasten ravitsemus- ja ruokakasvatuksessa ohjaa-

maan monipuolisempaan ruokavalioon. Sapere- menetelmä on käytännönläheinen 

työskentelymenetelmä, jonka kautta lapset tutustutetaan monipuolisesti elintarvikkei-

siin ja niiden alkuperiin. Pääpaino menetelmässä on aistikokemuksiin pohjautuvassa 

oppimisessa eli sensorisessa oppimisessa. Menetelmän mukainen työskentely toteute-
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taan osana lapsen arkea ja ruokailutilanteita. Lasten luontaista halua leikkiin, tutkimi-

seen ja ihmettelyyn käytetään hyväksi lasten uteliaisuuden herättelyssä ruokaan ja sen 

alkuperään kohtaan. (Aistien avulla ruokamaailmaan - sapere -menetelmän levittämi-

nen varhaiskasvatukseen 2009.) Varhaiskasvatuksessa toiminnan suunnittelussa ja sen 

toteuttamisessa otetaan huomioon lapsen ominainen tapa toimia, johon kuuluu leikki-

minen, liikkuminen, tutkiminen ja ilmaiseminen. Lapselle ominaiset toimintatavat 

ohjaavat kasvattajien tapaa toimia lasten kanssa. (Varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teet 2005, 20.) Lapsilähtöisyys on osa menetelmän toimintatapaa. Jokainen lapsi näh-

dään ainutlaatuisena yksilönä, joka oman halunsa kautta kokee, oppii ja tutkii ruoka-

maailmaa. Sapere-menetelmän taustalla on humanistiskokemuksellinen oppimiskäsi-

tys, jonka kautta kokemuksellinen ja tutkiva ote toiminnassa vahvistuu lapsen luontai-

sen leikin, ihmettelyn ja tutkimisen lisäksi. Lähtökohtana on, ettei kenenkään aistiko-

kemuksia nähdä oikeina eikä väärinä. Menetelmässä korostetaan lapsien oman ilmai-

sun tukemista ja kuuntelemista. Tämä näkyy lapsien rohkaisemisessa oman mielipi-

teen kertomiseen. Myöskään pakottaminen maistamiseen ei kuulu Sapere-menetelmän 

toimintatapoihin, vaan halu maistamiseen tulee lähteä lapsesta itsestään. Sana Sapere 

on latinaa ja tarkoittaa maistella, uskaltaa ja olla rohkea. Nimen mukaisesti lapset läh-

tevät tutkimaan ja ylittämään omia rajojaan kohdata itselleen uusia ruokia. (Koistinen 

& Ruhanen, 2009,9.) 

 

2000-luvun lopulla Sapere-menetelmää on kokeiltu Suomessa erinomaisella menes-

tyksellä sekä varhaiskasvatuksessa että ala- ja yläluokilla. Pohjana monille suomalai-

sille Sapere-menetelmän mukaisille tuokioille on ollut ruotsalainen oppimateriaali 

”Mat för alla sinnen. Sensorisk träning enligt SAPERE-Metod”. Menetelmän mukais-

ten aistiharjoitusten voidaan katsoa vaikuttavan lapsiin kokonaisvaltaisesti. Muun mu-

assa lasten pelko uusia ruokia kohtaan on vähentynyt, ruokavalio monipuolistunut, 

kyky tunnistaa ja kuvailla aistikokemuksia on kehittynyt ja heikosti koulussa menes-

tyvien lasten itsetunto on parantunut. (Mikkola, 2010, 9.)  

 

Tiivistetysti kirjoitettuna Sapere-menetelmän keskeisimmät tavoitteet ovat: 

 

1. Oppia tuntemaan omat aistinsa ja oman mieltymyksensä eri makuihin 

2. Harjoitella sanallista ilmaisukykyä 

3. Rohkaistua kokeilemaan itselle uusia tuotteita ja ruokalajeja ja tätä kautta laajentaa 

omaa ruokavaliota 
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4. Kehittyä tietoiseksi kuluttajaksi (Mikkola, 2010, 9.) 

 

Sapere-hankkeen kehitysvaiheita 

Sapere-menetelmä on syntynyt ranskalaisen kemistin Jagues Puisas`n toimesta vuonna 

1974. Menetelmä otettiin heti käyttöön Ranskan alakouluissa. Suomeen menetelmän 

toi ravitsemusterapeutti Arja Lyytikäinen. Ensimmäiset menetelmän mukaiset oppi-

tunnit pidettiin Suomessa 2001 Länsi-Puijon koulussa, Kuopiossa. Huoli päiväkoti-

ikäisten lasten ravitsemuksen pulmista herätti kiinnostuksen levittää menetelmää var-

haiskasvatuksen pariin. (Historia 2010.) Näin ollen vuosina 2004–2005 Jyväskylän 

päivähoidon piirissä toteutettiin menetelmää mukaileva Salapoliisi Sapere ja koekeit-

tiö -hanke. Tässä hankkeessa oli mukana neljä jyväskyläläistä päiväkotia, näiden päi-

väkotien perhepäivähoito sekä yksi perhepuisto. Toiminnassa oli tänä aikana mukana 

noin 250 lasta ja 60 päivähoidon työntekijää. Menetelmä otettiin osaksi muuta nor-

maalia päivähoidon toimintaa. Pilottihanke tuotti lähes 100 erilaista toimintaideaa, 

laajan video- ja kuva-aineiston sekä työntekijöille erilaisia työkaluja toteuttaa mene-

telmää. Näiden ideoiden pohjalta syntyi toimintakäsikirja ”Aistien avulla ruokamaa-

ilmaan- Sapere- Menetelmä lasten ravitsemus- ja ruokakasvatuksen tukena päivähoi-

dossa”. Toimintakäsikirjan avulla menetelmää ja sen mahdollisuuksia pyritään levit-

tämään muille varhaiskasvatuksen työntekijöille. (Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri 

Perusterveyden huoltoyksikkö/Terveyden edistäminen ja preventio 2009, 1-2.) Toi-

mintakäsikirja oli apuna myös tämän opinnäytetyön toiminnallista osuutta suunnitelta-

essa. 

 

Muita Sapere-menetelmään liittyviä hankkeita Suomessa on ollut Helsingin yliopiston 

elintarviketeknologian laitoksessa vuosina 2004-2007 toteutettu tutkimushanke ”Mi-

ten huomispäivän kuluttajan elintarvikkeita koskevat laatuodotukset rakentuvat ja säi-

lyvät”. Tämä hanke oli professori Hely Tuorilan vetämä. Hankkeen rahoitti maa- ja 

metsätalousministeriö ja oli samalla osa ”Kuluttajat, elintarvikkeet ja luottamus” -

tutkimusohjelmaa. Tutkimushankkeeseen kuuluvat oppitunnit kehiteltiin Sapere-

menetelmän ideologiaa ja käytäntöjä mukaillen. Toinen Sapere-menetelmää mukaile-

va hanke oli 2007-2008 Kansanterveyslaitoksen, Leipätiedotus ry:n ja Sydänliitto ry:n 

toteuttama hyvinvointihanke peruskoulun 7-8- luokkalaisille. (Aistien avulla ruoka-

maailmaan - sapere -menetelmän levittäminen varhaiskasvatukseen 2009.) 
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Sapere-menetelmän sisäistäminen ja juurruttaminen päivähoidon arkeen edellyttävät 

lisätiedon antamista henkilöstölle. Erityisesti nähdään tärkeänä jakaa tietoutta lasten 

ravitsemuksesta, päivähoitoikäisten ruokailu- ja ravitsemussuosituksista, sensorisesta 

oppimisesta ja aistien tärkeydestä. Aistien avulla ruokamaailmaan - sapere -menetel-

män levittäminen varhaiskasvatukseen -hanke käynnistää Sapere-menetelmän laaja-

mittaisen levittämisen ja käyttöön oton. Hanke toimii vuosina 2009-2010. Hankkeen 

suurimpana rahoittajana on maa- ja metsätalousministeriö. (Keski-Suomen Sairaan-

hoitopiiri Perusterveyden huoltoyksikkö/Terveyden edistäminen ja preventio 2009, 

3,4,13.) 

 

Hanke ja sen tavoitteet 

Varhaiskasvatuksen Sapere-hanke kohdistuu lapsiin ja lapsiperheisiin. Se on näin ol-

len suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelman pääkohdennuksen mukainen, jon-

ka tavoitteena on nostaa ruoan arvostusta (Tavoite 2010). Hankkeen avulla pyritään 

lisäämään ruoan arvostusta lasten, heidän perheidensä ja varhaiskasvatuksen ammatti-

laisten keskuudessa. Kansallisen yhteistyön kautta hankkeessa otetaan huomioon 

kaikki lapsen elämään liittyvät organisaatiot kuten varhaiskasvatuksen alueelliset toi-

mijat, ruokapalvelu ja kuntapäättäjät. Laaja-alainen levittäytyminen mahdollistaa tie-

don lisäämisen koko yhteistyöverkossa. Varhaiskasvatuksessa Sapere-toimintakonsep-

tin viitekehyksen muodostaa neljä kivijalkaa, jotka ovat varhaiskasvatussuunnitelma, 

kasvatuskumppanuus, Sapere ja ruokailu sekä sen järjestäjä. Näihin vaikuttaa ruoka-

kulttuuri ja varhaiskasvatusympäristö. Näiden neljän kivijalan toteuttamisen tavoittee-

na on lapsi, joka on iloisesti ja myönteisesti ruokaan suhtautuva ja hänen ruokamiel-

tymykset rikastuvat ja kiinnostus ruokamaailmaan kohtaan kasvaa. (Keski-Suomen 

sairaanhoitopiiri perusterveyden huoltoyksikkö/terveyden edistäminen ja preventio 

2009, 1-2.) 

 

Hankkeen näkökulmana on lasten ja heidän perheidensä hyvä arki ravitsemuksen puo-

lesta. Tätä kautta päämääränä on korostaa monipuolisen ruoan valintaa. Ruokailuhet-

ket pyritään samaan sekä kotona että päivähoidossa iloisiksi ja rennoiksi yhteisiksi 

hetkiksi, joilla on oma arvonsa ja riittävä aikansa arjessa. Näin ruokailu olisi kaikille 

osallistujille mielihyvää tuottava hetki. Samalla voidaan irtautua ajatuksesta, jonka 

mukaan ruokailu on ainoastaan pakollista teknistä toteuttamista. Hankkeen päämäärä-

nä on nähdä ruokakasvatus jatkumona koko lapsen kehityksen ajan ja saada tämän 

avulla luotua luonnollinen suhde ruokiin, syömiseen ja ruoan alkuperään. (Keski-
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Suomen sairaanhoitopiiri perusterveyden huoltoyksikkö/terveyden edistäminen ja pre-

ventio 2009, 1-2.) Opinnäytetyö pyrkii osaltaan toteuttamaan hankeen tavoitteita ko-

rostamalla lasten kanssa yhdessä toimimista ja lapsille omakohtaisten ja monipuolis-

ten ruokakokemusten mahdollistamista. Samalla pyritään ottamaan vanhemmat mu-

kaan toimintaan, jolloin tiedon leviäminen perheisiin edistää hankkeen tavoitteita. 

 

Opinnäytetyön taustalla vaikuttavat seuraavat kolme Sapere-hankkeen tavoitetta: 

 

1. ruoan arvostuksen lisääminen lasten, heidän perheensä ja varhaiskasvatuksen am-

mattilaisten keskuudessa, 

2. Sapere-menetelmän juurruttaminen päivähoidon arkeen ja tiedon jakaminen lasten 

ravitsemuksesta, sensorisesta oppimisesta ja aistien tärkeydestä ja 

3. ruokailuhetkien kehittäminen päiväkodissa. 

(Keski-Suomen sairaanhoitopiiri perusterveyden huoltoyksikkö/terveyden edistäminen 

ja preventio 2009, 1-2.) 

 

 

4 AISTIT 

 

Pääpaino Sapere-menetelmässä on aistikokemuksilla. Menetelmän mukainen toiminta 

ohjaa lasta kiinnittämään huomiota näkö-, haju-, kuulo-, tunto- ja makuaistien avulla 

havaittaviin ruoan ominaisuuksiin. Menetelmä ei pyri arvottamaan ruokia ensisijaises-

ti niiden terveellisyyden tai epäterveellisyyden mukaan, vaan ruoka-aineet nähdään 

pedagogisina välineinä, joihin lapsi tutustuu jo edellä mainittujen aistiensa avulla. 

Menetelmää apuna käyttäen voidaan lisätä eri aistien käytön lisäksi lapsen kuluttaja-

tuntemusta. Tavoitteena on, että lapsi omaksuu monipuolisen ruokavalion ja kasvaa 

rohkeaksi, itseään ilmaisevaksi ja tietoiseksi kuluttajaksi. (Mikkola, 2010, 9.) 

 

Aistien avulla saadaan tietoa ulkomaailmasta ja samalla aistit ohjaavat toimintaa. Elin-

tarvikkeita valittaessa maku, haju ja ulkonäkö ohjaavat ruokatarvikkeiden valinnoissa. 

Kuitenkin näidenkin aistien käyttö ruokavalintoja tehdessä kapenee jatkuvasti. Viran-

omaiset velvoittavat elintarvikkeiden ja valmiiden ruokien valmistajia sekä kaupanpi-

täjiä huolehtimaan siitä, että ruoka on laadultaan hyvää ja turvallista (Tuorila, Parkki-

nen & Tolonen 2008, 10). Näin ollen kuluttaja voi luottavaisin mielin ottaa leipähyl-
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lystä minkä pussin vain. Kun aisteja ei tarvita enää varoittamaan myrkyllisestä ruoas-

ta, käytetään aisteja valintoja tehdessä. Tällöin tuotteiden aistinvarainen laatu ratkai-

see ostetaanko tuote vai ei (Tuorila ym. 2008, 10). Kun aistien toiminta on automaat-

tista, ei aistien käyttöön kiinnitetä erityistä huomiota. Sapere-menetelmä tuo aistit uu-

della tavalla osaksi ruoka- ja ravitsemuskasvatusta. Menetelmässä aistikokemukset 

ovat tärkeässä roolissa elintarvikkeisiin tutustumisessa. Ruoasta puhuessa maku nou-

see useimmin esiin ja muut aistit jäävät varjoon. Sapere-menetelmässä kaikki viisi 

aistia nähdään yhtä tärkeinä tiedon antajina. 

 

Elintarvikkeiden ominaisuuksia havainnoidaan kaikkien aistipiirien avulla. Aistipiiril-

lä tarkoitetaan yhden aistin toiminta-aluetta, jokaisen aistin toiminta-alue muodostaa 

yhden aistipiirin. Näkö- ja hajuaisti ovat ensivaikutelman havainnoinnissa keskeisim-

pinä aistipiireinä. Elintarviketta katsoessa ja siitä tulevaa tuoksua arvioitaessa tehdään 

päätös hyväksymisestä tai torjumisesta. Muut aistit tulevat enemmän esiin, kun päätös 

elintarvikkeen syömisestä tai juomisesta on tehty. Tunto- kuulo ja makuaistit täyden-

tävät tai muuttavat näkö- ja hajuaistin antamia ennakkovaikutelmia. (Tuorila ym. 

2008, 10.) Kuviossa yksi selvitetään tarkemmin elintarvikkeiden ominaisuuksien ais-

timista.  

 

KUVIO 1. Elintarvikkeiden ominaisuuksien aistiminen 

(Tuorila, Parkkinen & Tolonen 2008, 11.) 

Ulkonäkö (rakenne) Näköaisti 

Aromi tai haju 
Hajuaisti (nenän kautta havaittu haju 

eli ortonasaalihaju) 

Flavori eli maku 

Makuaisti  

Hajuaisti (suun kautta havaittu haju 

eli retronasaalihaju) 

 

Lämpötila 

Tuntoaisti (kemiallisia tuntemuksia 

vastaanottava tuntoaisti)  

Tuntoaisti (kylmän ja kuuman tun-

temukset) 

 

Rakenne 
Tuntoaisti (kosketustunto ja lihas-

tunto)  

Kuuloaisti (rapeus) 

 

RUOAN OMINAISUUS OSALLISTUVAT AISTIT 
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4.1 Aistien kehitys 

 

Tutkimuksien mukaan sikiö saa aistikokemuksia jo ennen syntymäänsä äidin kohdus-

sa. Tästä johtuen vastasyntynyt vauva osaa heti syntymänsä jälkeen suunnata aistejaan 

vuorovaikutuksen kannalta olennaisiin asioihin ja kohteisiin. Omien vanhempien ja 

muiden aikuisten tukemana, lapsen aistit kehittyvät kypsymisen ja vuorovaikutuksen 

tuloksena. Esimerkiksi sylissä pitäminen, lähietäisyys ja tutut, turvalliset äänet autta-

vat lasta hänen kehityksensä varhaisvaiheessa. (Aistien merkitys vuorovaikutuksessa 

2009.) 

 

Toiminnaltaan yksinkertaisimmat aistit eli tunto-, maku- ja hajuaisti toimivat kehit-

tyneesti syntymästä saakka. Näiden aistien avulla lapsi tutustuu häntä hoitavaan aikui-

seen. Samalla näiden aistien ansioista lapsi rauhoittuu saadessaan hänelle tuttuja aisti-

kokemuksia, kuten tuntiessaan äidin kosketuksen ja haistaessaan maidon tuoksun ja 

maistaessaan sen maun. Kuulo- ja näköaistit jatkavat kehittymistään syntymän jäl-

keen. Kuuloaistinsa avulla lapsi kohdistaa huomionsa tuttuihin ympäristön ääniin ja 

tunnistaa niistä jo hyvin varhain läheisten ihmistensä äänet, kuten omien vanhempien-

sa äänet. Monipuolisen ja vastavuoroisen vuorovaikutuksen kautta kuuloärsykkeet 

kehittävät aistin toimintaa edelleen. Toiminnaltansa monimutkaisin ja eniten tiedonkä-

sittelyä vaativa aisti on näköaisti. Näköaisti kehittyy täyteen kypsyyteensä aisteista 

viimeisenä. (Aistien merkitys vuorovaikutuksessa 2009.) 

 

Lapsen ensimmäisien elinkuukausien aikana aistit kehittyvät itsenäisesti, toisistaan 

erillisinä aisteina. Alussa lapsi vastaanottaa aistiärsykkeitä passiivisena, analysoimatta 

niitä sen tarkemmin. Esimerkiksi kun pieni lapsi tuntee äidin kosketuksen ihollaan, 

hän kokee sen vain miellyttävänä tuntemuksena kehollaan. Lapsen kokemia aistielä-

myksiä voidaan tällöin kuvata kokonaisvaltaisiksi ja tunneperäisiksi. Vuorovaikutuk-

sen kautta saatujen erilaisten kokemusten ohella aistien käyttö alkaa tarkentua ja aistit 

muuttuvat yhä hienovaraisemmaksi. Alussa erillisinä olleet aistialueet alkavat toimia 

yhä enemmän yhteistyössä toistensa kanssa. Kehityksen edetessä passiivinen aistien 

vastaanottaminen muuttuu lapsen oma-aloitteisen toiminnan lisääntymisen myötä ak-

tiivisemmaksi. Pian lapsi ei enää vain vastaanota ympäristönsä tarjoamia aistimuksia 

vaan alkaa itse etsiä ja tuottaakin niitä. (Aistien merkitys vuorovaikutuksessa 2009.) 
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4.2 Näkö 

 

Näköaisti perustuu silmän kykyyn ottaa vastaan sähkömagneettista säteilyä. Silmän 

linssijärjestelmän kautta aktivoidaan näköaistisoluja. Näköaistisolujen ja näköhermo-

jen kautta silmiin tullut viesti kulkeutuu aivoihin tulkittavaksi. Tässä vaiheessa aikai-

semmat kokemukset ovat avainasemassa: aivoihin mennyt viesti tulkitaan aikaisempi-

en kokemusten pohjalta. Näin ollen tuttu elintarvike tunnistetaan jo ulkonäön perus-

teella. (Tuorila ym. 2008, 18.) Sapere-menetelmässä toimintatuokioiden tarkoituksena 

on tutustuttaa lapset elintarvikkeisiin muun muassa näköaistia käyttäen. Näin ollen 

elintarvikkeet tulevat lapsille tutuiksi ja lapsi pystyy itse tunnistamaan niitä aikaisem-

pien kokemusten perusteella ruokailutilanteissa. (Koistinen 2010.) 

 

Ihminen saa suurimman osan aistihavainnoistaan näköaistin kautta. Elintarvikkeiden 

ulkonäössä on useita osatekijöitä, joiden kautta arvioidaan sen laatua. Laadun lisäksi 

näön avulla arvioidaan tuotteen tuttuutta. Osatekijöitä ovat tuotteen väri, pinnan laatu, 

koko, muoto ja liike. (Tuorila & Appelbye 2006, 48.) Kiinteitä elintarvikkeita tarkas-

tellessa huomio kiinnitetään useimmiten muotoon, kokoon ja pinnan laatuun. Neste-

mäisiä tuotteita tutkiessa huomio on enemmän liikkeessä. Oli tuote kiinteä tai neste-

mäinen tuotteen väri on aina oleellinen osa ulkonäköä. (Tuorila ym. 2008, 18.) Vaikka 

elintarvikkeiden valinnan määrä kasvaa hurjaa vauhtia ja markkinoille tulee koko ajan 

uusia tuotteita, etsitään tuotteista aina jotain itselleen entuudestaan tuttua. Esimerkkinä 

tutuista osatekijöistä voidaan pitää väriä. Tietyt värit liitetään tiettyihin aromeihin. 

Värin tuottama assosiaatio on niin voimakas, että sen kautta voidaan elintarvikevärejä 

hyödyntämällä ohjata ihminen havaitsemaan aromi väriä vastaavasti. (Tuorila & Ap-

pelbye 2006, 47-48.) 

 

Kuten Tuorilan ja kumppaneiden (2008, 19) kirjassa todetaan ruoan syömättä jättämi-

sen syynä voi olla epämiellyttävä ulkonäkö. Ulkonäöltään tunnistamattomat ruoat ku-

ten jauhetut tai soseruoat saattavat epämiellyttävän ulkonäön vuoksi jäädä kokonaan 

syömättä. Sapere menetelmässä on kiinnitetty huomioita lasten ruokien tarjoiluun ja 

sen tärkeyteen ruoan syömisen kannalta. Päivähoidon rintamalta nousee toistuvasti 

esiin kysymyksiä siitä, voisivatko salaattiainekset olla erillisissä kulhoissa tai voisiko 

porkkanaraasteen tilalla olla porkkanaa sormipaloina. Saperen toimintamallin mukai-

sesti ruoka olisi hyvä tarjoilla sellaisessa muodossa, että lapsi voi tunnistaa, mistä elin-
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tarvikkeista ruoka koostuu. Samalla yritetään välttää liian usean elintarvikkeen yhdis-

telmiä. (Koistinen 2010.) 

 

4.3 Kuulo 

 

Ulkokorvan keräämien ääniaaltojen kautta aivot saavat viestin ympärillä kuuluvista 

äänistä. Usein kuuloaisti unohdetaan elintarvikkeiden aistinvaraisessa toiminnassa. 

Tuorilan ja Appelbyen mukaan kuuloaistilla on todennäköisesti vähiten merkitystä 

elintarvikkeiden aistittavalle laadulle. Kuitenkin he nostavat esiin eräiden rakenne-

ominaisuuksien, kuten rapeuden, yhteyden kuulohavaintoihin. Tämän mukaan rapeu-

den havaitseminen perustuisi ensisijaisesti kuulohavaintoihin. Rapeuden lisäksi porei-

lu havaitaan kuuloaistilla. (Tuorila & Appelbye 2006, 49.) 

 

Sapere-menetelmässä kuuloaisti nostetaan yhtä tärkeäksi muiden aistien rinnalle. 

Ruoanvalmistuksessa ja ruokailun yhteydessä kuuluu ympäristöstä hyvin erilaisia ää-

niä. Näiden kuultujen äänien perusteella tehdään odotuksia ruoan valmistumisesta ja 

ruoan laadusta. Erityisesti lapset kiinnittävät huomiota keittiöstä tulleisiin ääniin. Pöy-

dän kattamisesta tulevat äänet ovat merkkinä siitä, että kohta syödään ja yleiskoneen 

ääni puolestaan voi viestiä pullataikinan teosta. (Koistinen & Ruhanen, 2009, 31.) 

 

4.4 Tunto 

 

Elimistössä olevat reseptorit välittävät tuntoaistimukset aivoihin. Reseptorit luokitel-

laan rakenteen perusteella vapaisiin hermopäätteisiin ja sidekudoskapselin ympäröi-

viin hermopäätteisiin. Erilaisten rakenteiden vuoksi erityyppiset reseptorit reagoivat 

erilaatuisiin tuntoaistimuksiin. Tuntoaistin kautta aistitaan kosketusta, lämpöä ja ki-

pua, kun taas kemotunnon avulla kemialliset yhdisteet aistitaan tuntoaistina. Näiden 

lisäksi tuntoaistin avulla saadaan tietoa kehon asennoista ja liikkeistä. Näiden monen-

laisten tuntoaistimusten vuoksi tuntoaistin voidaan katsoa edustavan useampaa aistia. 

Näin ollen tuntoaistimuksiksi lasketaan kaikki aistimukset, jotka eivät edusta maista-

mista, haistamista, näkemistä, kuulemista tai tasapainon aistimista. (Tuorila & Appel-

bye 2006, 45.) 

 

Syömiseen ja ruoan maistamiseen liittyy kiinteästi kemotunto. Kemotunto syntyy, kun 

suun ja nenän limakalvojen vapaat hermopäätteet ottavat vastaan kemiallisia ärsykkei-
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tä. Tämä tuntemus koetaan usein polttavana, pistävänä, kirvelynä tai kipuaistimukse-

na. Ruoka-aineista erityisesti mausteet kuten chili tai sinappi saavat aikaan kemotun-

non. (Tuorila & Appelbye 2006, 45.) Nuuhkaistaessa nenäonteloon saapuvat haihtuvat 

yhdisteet aiheuttavat hajuaistin kaltaisen ja siihen usein sekoittuvan kemotuntoärsy-

tyksen. Muun muassa sipulin ja valkosipulin rikkipitoiset yhdisteet saavat aikaan tä-

mänkaltaisen reaktion. Voimakas kemotuntoaistimus voi aiheuttaa aivastelua, nenän ja 

silmien vuotamista, kuumotuksen tunnetta, kasvojen punotusta ja hikoilua. (Tuorila 

ym. 2008, 52.) 

 

Kemotunnon lisäksi lämmön- ja kylmänaistimukset ovat osana ruokailua. Suun etuosa 

ja huulet ovat lämpötilalle herkkiä ihon alueita. Lämpötilan aistiminen tapahtuu kyl-

miin ja lämpimiin ärsykkeisiin erikoistuneiden reseptorien ärsytyksen yhdistelmän 

kautta. Herkimmin reagoidaan lämpötilan muutoksiin. Ruoan lämpötila vaikuttaa 

voimakkaasti siihen, kuinka voimakkaana hajut ja maut aistitaan. Makukynnykset 

ovat suurimpia kylmissä ja kuumissa elintarvikkeissa, kun taas lähellä kehon lämpöti-

laa olevat elintarvikkeet eivät saa aikaan voimakkaita aistimuksia. Hajun voimakkuus 

kasvaa sitä mukaan, kun elintarvikkeen lämpötila nousee. Ruoan lämpötilan muuttu-

minen pureskelun aikana vaikuttaa siihen, kuinka elintarvikkeen rakenne aistitaan. 

(Tuorila & Appelbye 2006, 45.) 

 

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 28/2009 mukaan "kuumana tarjoiltavan 

ruoan lämpötilan on oltava vähintään 60 °C. Kylmäsäilytystä vaativien, helposti pi-

laantuvien elintarvikkeiden lämpötila saa tarjoilun aikana nousta enintään 12 

°C:een." (A 21.1.2009/28.) Koska ruoan lämpötila vaikuttaa ruoan aistittavuuteen ja 

makuun, tulisi päiväkodeissa kiinnittää huomiota tarjoiltavan ruoan lämpötilaan. 

Huomioitavia kohtia ovat ruoan kuljettaminen keskuskeittiöiltä ja ruoan mahdollinen 

tarjoilu lautaselle odottamaan lasten saapumista ruokailuhetkeen. Ruokahuollon tehtä-

vänä on varmistaa, että ruoka on tarjoiltaessa asetuksen mukainen lämpötilaltaan. 

Ruokahuollon tulee kirjata omavalvontasuunnitelmaan heidän toimintansa muun mu-

assa ruoan lämpötilan suhteen. Omavalvontasuunnitelmien on oltava yleisten hy-

gieniaohjeiden mukainen. Esimerkiksi ruoan valmistamisen ja tarjoiluajankohdan vä-

linen aika ei saisi ylittää kahta tuntia eikä ruokaa saa kuljetuttaa suojaamattomana. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö ja Stakes. 2008, 56–58.) 
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Kosketustunto vaikuttaa aistimusten syntyyn. Kehossa kosketustunto välittää tietoa 

muun muassa painamisesta, venytyksestä ja värinästä. Erityisen herkkiä kosketustun-

non aistimisessa ovat sormenpäät ja kasvojen alueet. Suun kosketustuntoa kutsutaan 

suutuntumaksi. Esimerkiksi viinit, teet ja eräät marjat tuntuvat suussa kuivaavilta ja 

kutistavilta. Aistimus syntyy suutuntuman välityksellä, kun esimerkiksi viinien tannii-

nit ja suun syljen proteiinit saostuvat limakalvolla. (Tuorila ym. 2008, 55.) 

 

Sapere-menetelmässä tuokioiden aikana lapset saavat kosketella ja tunnustella ruoka-

aineita käsillään. Lisäksi lapsien huomio kiinnitetään oman suutuntuman aistimiseen. 

Tuokioilla huomioidaan lasten tarve tunnustella ympäröivää maailmaa käsillä, jaloilla 

ja suulla. (Koistinen & Ruhanen 2009, 28.) 

 

4.5 Haju 

 

Hajuaistimus syntyy, kun sierainten tai nenänielun kautta nenäontelon hajuepiteelin 

limaan liuenneet yhdisteet sitoutuvat värekarvojen reseptorikohtiin. Reseptoreissa 

hajumolekyylit muuttuvat hermoimpulsseiksi, jotka kulkeutuvat aivojen hajuaistimuk-

sia vastaanottaville alueille. Hengittämällä sierainten kautta aistitaan hengitysilmassa 

olevia yhdisteitä. Sierainten lisäksi saadaan aistimuksia myös suun ja nenänielun kaut-

ta tulevista hajuista. Sierainten kautta aistittavia hajuja kutsutaan ortonasaalihajuiksi. 

Nenänielun kautta aistittavia hajuja kutsutaan puolestaan retronasaaleiksi hajuiksi. 

Retronasaalihajuja saadaan syömisen yhteydessä. Usein se, mitä kutsutaan mauksi, on 

pikemminkin retronasaalia hajua. Esimerkiksi vaniljan ja karvasmantelin niin sanottu 

maku havaitaankin pelkästään hajuaistin avulla. Pureskeltaessa ruokaa vapautuu aro-

mimolekyylejä, jotka pakottavat hajut nenäonteloon. Syljen erittämisen kautta vapau-

tuvat yhdisteet edesauttavat hajujen aistimista. Vasta, kun hajujen molekyylit ovat 

höyrystyneessä muodossa, pystytään hajuja havaitsemaan. Tästä johtuen kylmien ruo-

kien aromi voimistuu niiden lämmitessä suussa. (Tuorila & Appelbye 2006, 45.) 

 

Ruokailutilanteissa hajuaistin kautta tulevat aistimukset ovat tärkeässä asemassa. 

Ruoan tuoksu on keskeinen osa ruoan houkuttelevuutta. Hajuaistimus jättää jäljen 

muistiimme ja tietyt hajut voivat palauttaa mieleemme muistoja ja tunnetiloja. Esi-

merkiksi miellyttävänä koetun tuoksun takana voi olla muisto mielihyvää tuottavasta 

hetkestä. Lapsuuden ajan ruokakokemuksilla voi olla merkittävä vaikutus siihen, 

kuinka yksilö tulevaisuudessa kokee elintarvikkeisiin liittyvät tuoksut. Se, miten yksi-
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lö kokee tuoksujen miellyttävyyden, vaihtelee kulttuureittain. Yleisesti hedelmäiset ja 

marjaiset maut koetaan miellyttävinä tuoksuina. Pilaantumisen ja ulosteen hajuja pide-

tään epämiellyttävinä kaikissa kulttuureissa. Epämiellyttävistä hajuista ollaan yksimie-

leisempiä kuin taas miellyttävien ja neutraalien hajujen kokemisessa on eroavaisuutta 

enemmän. (Tuorila ym. 2008, 27.) 

 

Hajuaisti mukautuu nopeasti ympärillä olevien hajujen mukaisesti. Uuteen hajuympä-

ristöön tultaessa aistitaan uudet tuoksut välittömästi. Kuitenkin jo muutaman minuutin 

oleskelun jälkeen ympäristön ominaishajua ei enää huomata. Mukautuminen johtuu 

kahdesta syystä: adaptaatiossa eli mukautumisessa aivoihin lähtevät hajuimpulssit 

vähenevät, jolloin uusia hajuja ei aistita samalla tavalla, kuin alussa. Toinen syy mu-

kautumiseen on aivojen tottumisessa, jolloin hajuimpulsseja ei enää huomata. (Tuorila 

ym. 2008. 28.) 

 

Hajujen alkuperän tunnistaminen ja nimeäminen on haastavaa. Haju voi vaikuttaa 

tutulta, mutta hajun tarkan lähteen tunnistaminen on silti vaikeaa. Esimerkiksi hajun 

perusteella voidaan tunnistaa, että kyseessä on hedelmä, mutta tarkempaa määrittelyä 

ei välttämättä voida tehdä. Hajujen tunnistamista voi kuitenkin opetella harjoittelun 

kautta. Koska ihminen havaitsee hajuja kokonaisuuksina eikä yksittäisinä yhdisteinä, 

harjoittelusta huolimatta yksittäisten hajujen tunnistaminen sekoituksista ei onnistu. 

(Tuorila ym. 2008. 31.) Salapoliisi Sapere ja KoeKeittiö -hankkeen aikana Sapere-

tuokiolla huomattiin, että lapset yhdistivät hajuelämyksiä aikaisempien kokemusten 

perusteella ruoan alkuperään. Vieraimpien hajujen yhteydessä lapset käyttävät mieli-

kuvitustaan yhdistäessään hajuja niiden kohteisiin. (Koistinen & Ruhanen 2009, 23.) 

 

4.6 Maku 

 

Viimeisenä aistina syödessä käytetään makuaistia. Ennen ruoan maistamista tehdään 

useita havaintoja tarjolla olevasta ruoasta neljän muun aistin kautta. Maut aistitaan 

makusilmujen kautta, joista kaksi kolmasosaa sijaitsee kielen makunystyjen ulkoreu-

nassa loppujen sijaitessa suuontelon muissa osissa. Kielessä on keskimäärin 4600 ma-

kusilmua, määrän kuitenkin vaihdellessa yksilöittäin. Kielen ulkopuolisten makusil-

mujen toiminnasta on vähemmän tutkittua tietoa, mutta arvellaan, ettei näiden tehtävät 

välttämättä liity maistamiseen. (Tuorila ym. 2008. 37–39.) 
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Aiempien tutkimusten valossa ajateltiin, että kielen eri osat ovat erikoistuneet maista-

maan eri tavalla perusmaut happaman, makean, suolaisen, karvaan ja umamin. Uu-

dempien tutkimusten mukaan aikaisemmat tutkimustulokset eivät pidä paikkaansa, 

sillä ruoan ja juoman nauttiminen stimuloi koko suuta samanaikaisesti. Kuitenkin kie-

len eri osien välillä on havaittu pieniä herkkyyseroja. Uusimpien tutkimusten valossa 

ihminen aistii viittä eri makua. Eläinkokeiden kautta saatujen tutkimusten mukaan on 

näytteitä siitä, että myös rasva voi aiheuttaa suussa makuaistimuksen. Kemotunnon 

kautta tulevia ärsykkeitä pyritään usein liittämään viiden perusmaun joukkoon. Kui-

tenkin kemotunto nähdään enemmän tuntoaistimuksia herättävänä kuin makuaisti-

muksia tuottavana aistimuksena. (Tuorila ym. 2008 37-39.) 

 

Yksilöiden herkkyys eri mauille vaihtelee normaalijakauman mukaisesti. Suurin osa 

tunnistaa makean ja suolaisen jo lapsesta asti ja niiden nimeäminen on helppoa. Hap-

pamat ja karvaat maut ovat puolestaan vaikeampia nimetä ja ne sekoittuvat helposti 

keskenään. Viides perusmauista, umami, on käsitteenä vielä niin uusi, ettei sen ni-

meäminen ole useillekaan helppoa. Umamia esiintyy esimerkiksi maustamattomassa 

lihassa ja soijakastikkeessa. Jo pienenkin harjoittelun kautta lähes jokainen voi oppia 

tunnistamaan kaikki perusmaut. Vanhenemisen myötä makuaisti heikkenee yksilöit-

täin. Erityisesti karvaiden ja happamien makujen tunnistaminen heikkenee, kun taas 

makean ja suolaisen maistaminen pysyy lähes samana. Erilaisten lääkkeiden käyttö 

voi aiheuttaa makuaistimuksissa muutoksia. Lääkkeiden eriytyessä sylkeen, ne tuotta-

vat makua tai voivat muilla tavoin heikentää makuaistin toimintaa. (Tuorila ym. 2008, 

37–39.) Saperen yhtenä tavoitteena on opettaa lapsille perusmakujen tunnistamista. 

Näin lapsen sanavarasto kasvaa ja lapsen on helpompi kertoa mielipiteensä ruoasta. 

Ruoka ei enää olisikaan hyvää tai pahaa, vaan lapsi osaisi kertoa, onko ruoka kenties 

liian makea hänen makuunsa. (Koistinen 2010.) Vaikka perusmakujen tunnistamista 

voidaan opetella, jokainen yksilö maistaa maut eri tavalla. Tähän vaikuttaa ihmisten 

yksilöllisyyden lisäksi tottumukset sekä arvot ja asenteet. Erityisesti karvaat maut voi-

vat olla toisille hyvin voimakkaita, kun taas toiset eivät maista sitä laisinkaan. Tähän 

todennäköisin syy löytyy geeneistä. Ruokailutottumuksista puhuttaessa on syytä muis-

taa ihmisten kyky maistaa perusmaut eri tavalla. (Sandell, 2010.) 

 

Ihminen tunnistaa viittä eri perusmakua. Tästä käy hyvin ilmi, kuinka paljon suppe-

ampi makujen kirjo on verrattuna hajuihin, joita ihminen voi tunnistaa jopa tuhansia. 

Makuja voi parhaiten kuvata tyypillisten maun aiheuttajien, yhdisteiden avulla. Näitä 
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yhdisteitä käytetään hyväksi, kun tarkastetaan makuaistin toimintaa tai kun opetetaan 

makujen tunnistamiseen. Kuviossa kaksi esitetään perusmakujen aiheuttavia yhdisteitä 

ja, missä elintarvikkeissa näitä yhdisteitä esiintyy. (Tuorila ym. 2008,38.) 

 

Maku Yhdiste Missä elintarvikkeissa esiintyy? 

Makea Sakkaroosi Tavallinen sokeri 

  Aspartaami Keinotekoiset makeutusaineet, erityisesti juomat 

Suolainen Natriumkloridi Tavallinen ruokasuola 

  Kaliumkloridi Ruokasuolan korvaava vähempi suolainen yhdiste 

Hapan Sitruunahappo Hedelmät 

  Sitraatit Sitruunahapon suoloja käytetään happamuuden säätelyyn  

  Viinihappo  Viini 

  Tartraatit Viinihapon suoloja käytetään happamuuden säätelyyn 

  Maitohappo Hapanmaitovalmisteet 

  Laktaatit Maitohapon suoloja käytetään happamuuden säätöön 

Karvas Kofeiini Kahvit ja energiajuomat 

  Teiini Tee 

  Teobromiini Kaakao ja suklaa 

  Kiniinisulfaatti Tonic-juomat 

  Naringiini Greippi 

  Isohumulonit Olut 

  Peptidit Liha ja juustot 

Umami Glutamaatit Tomaatti, juustot, sienet 

  Ribonukleotidit Lähes kaikki elintarvikkeet, erityisesti lihat 

 

KUVIO 2. Makua aiheuttavia yhdisteitä 

(mukaillen Tuorila ym. 2008, 39.) 

 

Opinnäytetyössä aistien käyttö korostuu lasten Sapere-tuokiolla sekä perheille suunna-

tussa toiminnassa. Toiminnan suunnittelun pohjana käytettiin teoriatietoa, kuinka aistit 

vaikuttavat lapsien kokemuksiin ruoka-aineista. 

 

 

5 KASVATUSKUMPPANUUS PÄIVÄHOIDOSSA  

 

Laissa lapsen päivähoidosta toisessa pykälässä todetaan, että päivähoidon tavoitteena 

on tukea lasten perheitä heidän lastensa kasvatustehtävässä sekä yhdessä perheiden 

kanssa edistää lapsen kehitystä tasapainoiseksi ja omaksi persoonakseen  



20 

 

 

(L 19.1.1973/36). Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa kasva-

tuskumppanuus tarkoittaa perheiden ja henkilökunnan yhteistyötä varhaiskasvatukses-

sa lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen prosessin tukijana. Päämääränä on turvata 

lapsen hyvinvointi vanhempien ja varhaiskasvattajien yhdessä luomien tietojen pohjal-

ta. Kasvatuskumppanuus edellyttää keskustelua arvoista, näkemyksistä ja vastuusta. 

Tätä keskustelua tulisi käydä vanhempien ja henkilökunnan kesken, mutta myös kas-

vattajayhteisön kesken. Kasvatuskumppanuus perustuu lapsen tarpeisiin ja yhteistyötä 

kasvatuskumppanuudessa ohjaa lapsen oikeuksien ja edun toteutuminen. (Varhaiskas-

vatussuunnitelman perusteet 2005, 31.) 

 

Sapere-menetelmässä kasvatuskumppanuus on tärkeä osa toimintaa. Aistien avulla 

ruokamaailmaan - sapere -menetelmän levittäminen varhaiskasvatukseen -hankkeen 

tavoitteena on auttaa lasten ja heidän perheiden terveellisten ruokailutottumusten syn-

tymistä sekä lisätä yhdessä syömisen kulttuuria perheissä. Tavoitteena on juurruttaa 

menetelmä osaksi varhaiskasvatuksen menetelmiä sekä varhaiskasvatuksen kautta 

edistää perheiden hyvinvointia ja hyvää ravitsemusta. (Aistien avulla ruokamaailmaan 

- sapere -menetelmän levittäminen varhaiskasvatukseen 2009). Kasvatuskumppanuu-

den kautta pyritään jakamaan tietoa Sapere-menetelmässä vanhemmille opinnäytetyön 

toiminnallisen osuuden aikana. 

 

Kasvatuskumppanuudessa päivähoidon työntekijä asettuu vanhemman rinnalle tavoit-

teenaan luoda vanhemmalle kokemus siitä, että toimii yhteisymmärryksessä vanhem-

man kanssa lasta koskevissa asioissa. Työntekijällä on velvollisuus tehdä aloite kasva-

tuskumppanuuteen ja pitää sitä yllä. Kasvatuskumppanuuden perustana on vanhempi-

en vastuu kotona ja perheessä tapahtuvasta hoidosta ja kasvatuksesta sekä päivähoidon 

työntekijöiden vastuu lapsen ollessa päivähoidossa. Vanhemmuuden tukemiseen kas-

vatuskumppanuudessa kuuluu lapsen ja vanhemman välisen suhteen kannatteleminen 

työntekijän toimesta. Työntekijä voi vanhempien kokemusten kuuntelemisen pohjalta 

tunnistaa myönteisiä asioita lapsi-vanhempisuhteesta ja vahvistaa niitä. Näin hän voi 

vahvistaa myös lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta. (Kaskela & Kekkonen, 

2006, 20-21.) Opinnäytetyön toiminnallisen osuuden aikana halutaan lisätä lapsien ja 

vanhempien välistä vuorovaikutusta sekä henkilökunnan ja vanhempien välistä vuoro-

vaikutusta ottamalla vanhemmat mukaan toimintaan. Toiminnallisen osuuden aikana 

pyritään edistämään vuorovaikutusta lasten tulo- ja hakutilanteissa sekä järjestetyn 

toimintaillan ja -iltapäivän aikana. 
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Kuuleminen on yksi kasvatuskumppanuutta ohjaava periaate. Sen toteuttamiseen tar-

vitaan dialogia vanhempien ja työntekijän välillä. Dialogi voi synnyttää yhteisöllisyy-

den kokemuksen vanhemman ja kasvattajan välillä, mutta myös laajemman yhteisölli-

sen kokemuksen vanhempien kesken. Dialogi on vuoropuhelua, jossa etsitään yhteistä 

ymmärrystä ja tapaa toimia yhdessä. (Kaskela & Kekkonen, 2006, 32, 38, 40.) Dialo-

gin luullaan monesti tarkoittavan keskustelua kahden ihmisen välillä, vaikka keskuste-

lu on vain osa sitä. Keskustelun tavoitteena on päästä sopimukseen neuvottelemalla ja 

keskustelun osapuolilla on oma kanta, jota he puolustavat. Keskustelulla pyritään no-

peisiin päätöksiin, kun taas dialogi jättää tilaa näkökulmien herättelylle ja vaihtoehto-

jen etsimiselle. Dialogissa keskeistä on ihmisten yhdessä ajatteleminen eikä tavoittee-

na välttämättä ole yhteisymmärrys. Tärkeää kuitenkin on, että kaikki osapuolet ym-

märtävät, mitä ja miksi muut ajattelevat asioista. Dialogisessa vuorovaikutuksessa 

tavoitteena on yhdistää osapuolten näkemyksiä. Dialogisen vuorovaikutuksen avoin ja 

mielipiteet salliva ilmapiiri edistää valmiutta kuunnella toisen näkemyksiä ja ymmär-

tää niitä sekä muuttaa omia näkemyksiä. (Pyhäjoki 2005, 73-74 .) 

 

Sapere-hankkeen tavoitteena on juurruttaa Sapere-menetelmä ja siihen liittyvä tietous 

yhteiskunnan eri tasoille. Näin tavoite palvelee yhteisöllistä toimintaa päiväkodin, 

vanhempien ja koko kasvatusyhteisön kesken. (Aistien avulla ruokamaailmaan - sape-

re -menetelmän levittäminen varhaiskasvatukseen 2009.) Opinnäytetyön toiminnalli-

sen osuuden kautta pyritään luomaan yhteisöllisyyttä päiväkodin henkilökunnan ja 

vanhempien kesken, mutta myös koko kasvatusyhteisön kesken. Perheille suunnatun 

toiminnan aikana on mahdollisuus vaihtaa kokemuksia ja keskustella lasten kasvatuk-

seen liittyvistä asioista toiminnan ohessa spontaanisti. Vuorovaikutuksen pohjana pi-

detään dialogisuutta vanhempia kohdatessa. Tällöin oikeita tai vääriä näkemyksiä ei 

ole, vaan keskustelu jättää tilaa kaikkien mielipiteille ja kokemuksille. 

 

Vanhempien ja päiväkodin työntekijöiden suhde kasvatuskumppanuudessa syntyy 

tutustumisen kautta. Tutustuessaan vanhempi ja työntekijä tunnustelevat, voiko toi-

seen luottaa. Luottamuksen rakentumiseen vaikuttaa kuulluksi tulemisen kokemus 

molemmin puolin. Keskeisenä ehtona on kunnioittaminen, jotta kasvatuskumppanuus 

voi toteutua. Kasvatuskumppanuuden rakentumiselle luovat pohjan päiväkodin päivit-

täiset käytännöt. Monelle vanhemmalle on tärkeää vaihtaa kuulumisia lasten tulo- ja 

hakutilanteissa. Vanhempien omat käytännöt lasten tulo- ja hakutilanteissa rajoittavat 

tai mahdollistavat kasvatuskumppanuuden rakentamisen näissä tilanteissa. Esimerkki-
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nä voidaan mainita perheen järjestely lapsen haku- ja vientivastuusta päiväkotiin. 

Kasvatuskumppanuutta kummankin vanhemman kanssa voi rajoittaa se, jos ainoas-

taan toinen vanhemmista kuljettaa lasta päiväkotiin. Lasten tulo- ja hakutilanteiden 

rinnalle keskeiseksi tilanteeksi rakentaa kasvatuskumppanuutta voidaan nostaa kasva-

tuskeskustelut lapsikohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman laadinnassa. Näissä tilan-

teissa kuulluksi tuleminen ja sitä kautta keskinäinen kunnioitus luovat mahdollisuuden 

vanhemmille ja työntekijälle löytää yhteisiä linjoja, jotka palvelevat lasten etua. Päi-

väkodin työntekijältä edellytetään nykyään vuorovaikutussuhteisiin soveltuvia amma-

tillisia työvälineitä. (Karila 2006, 95, 7, 99, 101,102, 104.) 

 

Keski-Suomessa tehty Paletti-tutkimus keräsi tietoa perheiden päivähoitoikäisten las-

ten arjesta. Tutkimuksessa oli mukana 32 päiväkotia, joiden kautta tutkimukseen osal-

listuneet perheet tavoitettiin. Paletti-tutkimuksessa selvitettiin vanhempien tyytyväi-

syyttä yhteistyöhön ja kasvatuskumppanuuteen lastensa päiväkodin kanssa. (Malinen, 

Rönkä, Lämsä & Tolvanen 2009, 23.) Vanhemmat olivat tutkimustulosten mukaan 

varsin tyytyväisiä yhteistyöhön lapsen kasvatuksessa päiväkodin henkilökunnan kans-

sa. Vanhempien mielestä tärkeänä nähtiin päivittäiset kuulumisien vaihdot ja tiedon-

kulku ja tiedottaminen. Vanhempien mukaan päivähoidon työntekijät olivat helposti 

lähestyttäviä ja vuorovaikutus heidän kanssaan avointa. Tutkimuksen johtopäätöksissä 

nostettiin esille ajatus, ovatko vanhempien vastaukset vääristyneet liikaa positiiviseen 

suuntaan, koska vanhemmat haluavat antaa hyvän kuvan päivähoidosta ja sen henki-

lökunnasta. Tutkimuksessa kysyttiin vanhemmilta, oliko lapselle asetetuissa odotuk-

sissa päiväkodin ja perheen välillä ristiriitoja. Suurin osa ei kokenut asiassa ristiriitaa, 

mutta 4,2 % äideistä ja 7 % isistä kokivat ristiriitaisia tilanteita syntyvän melko usein 

tai usein. Nämä vanhemmat mainitsivat ristiriitatilanteiden aiheiksi ruokailun, päivä-

unet, pukeutumisen, lapsen käyttäytymisen, lapsen ominaisuuksien ja uusien taitojen 

opetteluun liittyvät erilaiset odotukset lapselle vanhempien ja työntekijöiden taholta. 

Eräs äiti nosti esiin ajatuksen, että jokaisen pitäisi kasvattaa lapsiaan samalla tavalla 

päivähoidon työntekijöiden mielestä. (Poikonen & Lehtipää 2009, 75, 80, 87.) Sapere-

menetelmässä korostetaan lapsen yksilöllisten ominaisuuksien huomioon ottamista. 

Menetelmän pääperiaatteisiin kuuluu lapsen kannustaminen maistamaan ja tutustu-

maan ruokamaailmaan ilman pakottamista. Lapsen kokemukset ja mielipiteet nähdään 

aina oikeina, koska ne ovat yksilöllisiä ja henkilökohtaisia. (Koistinen & Ruhanen 

2009, 9.) 
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Sapere-menetelmässä vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö nähdään tärkeänä osana 

menetelmän onnistumista. Yhteistyön kautta voidaan tukea lasten ravitsemus- ja ruo-

kakasvatusta niin kotona kuin päiväkodissakin. Näin saadaan tärkeä jatkumo, joka 

kestää lapsen elämässä päivähoidon loppumisen jälkeenkin. Yksi mahdollinen aika 

yhteistyölle on lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tekeminen, jolloin työntekijä yh-

dessä vanhempien kanssa keskustelee lapsen hoidosta ja kasvatuksesta. Keskustelun 

yhteydessä voidaan käydä läpi myös lapsen ja perheen ruokailutottumuksia, arvostuk-

sia ja ruokailuun liittyviä kasvatusperiaatteita sekä -tavoitteita. Samalla on hyvä kes-

kustella yhteisistä pelisäännöistä ja käytänteistä. (Koistinen & Ruhanen 2009, 42)  

 

Toiminnalliset menetelmät kasvatuskumppanuudessa 

Päivähoidon kehittyessä koko ajan myös vanhempien aktiivisuus päivähoitoa kohtaan 

kasvaa. Perushoitotilanteiden sujuminen kunnioittaen lasten yksilöllisyyttä on ollut 

erityisesti vanhempien mielenkiinnon kohteena. Yleisesti ottaen vanhemmat haluavat 

päivähoitoon lisättävän kodinomaisuutta ja lapsilähtöisyyttä. Kodin ja päivähoidon 

yhteistyötä velvoittaa laki lapsen päivähoidosta, joten kasvatuskumppanuutta ei enää 

kukaan kyseenalaista. Näin ollen kasvatuskumppanuutta pyritään kehittämään koko 

ajan. Hujala-Huttusen ja Nivalan vuosina 1991 ja 1995 toteutetut käyttäjätutkimukset 

osoittavat, että suurin osa vanhemmista haluaa vaikuttaa oman lapsensa päivähoito-

kasvatukseen ja sen kehittämiseen. Samalla tuli ilmi, että vanhemmat haluavat yhteis-

työltä pääsääntöisesti kahdenkeskisiä keskusteluja ja vasta sen jälkeen muuta toimin-

taa, kuten ryhmäkohtaisia vanhempainiltoja ja retkiä. (Hujala-Huttunen & Nivala 

1996, 19) Kasvatuskumppanuuden korostaminen ruoka- ja ravitsemuskasvatuksessa 

on yksi tärkeä teema tässä opinnäytetyössä. Pyrkimyksenä oli kokeilla päivähoidon 

kentällä vielä uudehkoa toimintamuotoa kasvatuskumppanuudessa; toiminnallista 

vanhempainiltaa. Toiminnallisen vanhempainillan tarkoituksena oli yhdistää sekä 

mahdollisuus kahdenkeskisiin keskusteluihin, että ryhmäkohtainen toiminta.  

 

”Verkostot lapsen elämän siirtymävaiheiden edistäjinä” – hanke, on vuosina 2007–

2008 Espoossa toteutettu hanke, joka pyrki jatkamaan vanhempia osallistavien, yhtei-

söllisyyttä edistävien ja ennalta ehkäisevien toimintatapojen kehittämistyötä. Hanke 

on jatkohanke Espoon Perhekeskusprojektille (2003–2005) ja Perhekeskus kumppani-

na -hankkeelle (2005–2007). Hankkeen raportissa käsitellään osallistavan vanhem-

painillan periaatteita ja hankkeen toimijoiden mielipiteitä kyseisestä toimintamallista. 

Osallistavassa/toiminnallisessa vanhempainillassa perinteistä vanhempainillan mallia 
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pyritään muuttamaan tiedottavasta viestinnästä vuorovaikutuksellisempaan suuntaan. 

Perinteinen vanhempainilta koostuu yleensä henkilökunnan, usein päiväkodin johtajan 

tai koulun rehtorin puheesta, joka käsittelee ajankohtaista tietoa yksikön toimintata-

voista ja säännöistä. Tällöin ”vaarana” on, ettei kasvatuksellista keskustelua juurikaan 

synny. Hankkeessa toimineiden työntekijöiden mukaan tiedottavassa vanhempainil-

lassa vanhempien esittämiä kysymyksiä tulee suhteellisen vähän, jonka seurauksena 

myös kasvatuksellinen keskustelu vähenee. Kasvatuksellisen keskustelun aikaansaa-

minen edellyttää tietoista ohjaamista ja hyviä etukäteisvalmisteluita. Pelkkä mahdolli-

suus keskustelulle ei yleensä synnytä todellista vuorovaikutuksellista keskustelua, 

vaan tarvitaan aikaisemmin suunniteltu aihe keskustelulle ja keskustelun aloittaja. 

(Kaidesoja, Kirves & Nieminen 2009, 25.) 

 

Toiminnallisessa vanhempainillassa tavoitteena on vuorovaikutuksen syntyminen 

vanhempien ja henkilökunnan kesken. Usein osallistava vanhempainilta suunnitellaan 

siten, että myös tiedotettaville asioille järjestetään aikaa, tavallisesti noin 10–15 mi-

nuuttia. Tiedotettavan osuuden jälkeen alkaa niin sanottu osallistava osuus. Osallista-

van osuuden tehtävänä on mahdollistaa perheiden välinen rento keskustelu toiminnan 

aikana. (Kaidesoja ym. 2009, 25.) Tutkimustietoa toiminnallisista vanhempainilloista, 

päivähoidosta on saatavilla niukasti. Koulujen vanhempainiltoja ja yhteistyömuotoja 

vanhempien kanssa on tutkittu enemmän, joten näistä saatuja tuloksia hyödynnetään 

tämän opinnäytetyön teoriaosuudessa. 

 

Laineen ja Viitalan Pro gradussa ”Yksin vai yhteisvoimin” vuodelta 2000, kuvataan 

kuinka vanhemmat kokevat eri yhteistyömuotojen lähentävän kotia ja koulua. Tässä-

kin tutkimuksessa henkilökohtaisten keskusteluiden merkitys korostui eniten, mutta 

keskustelua isommissa ryhmissä pidettiin myös tärkeänä. Myös erilaiset yhteiset toi-

minnat ja tempaukset nähtiin heidän tutkimuksena aikana tärkeiksi. (Laine & Viitala 

2000, 96.) Eri yhteistyömalleja on tutkinut myös Marjatta Siniharju Helsingin yliopis-

tosta. Hänen tutkimuksessaan alleviivataan eri toimintamuotojen tärkeyttä. Näin ollen 

kodin ja koulun välisen yhteistyöohjelman tulisi sisältää useita erilaisia toimintamuo-

toja, koska vanhempien aktiivisuus on erilaista. Hyvä yhteistyö sisältää toimintoja, 

jotka sopivat sekä luonteeltaan aktiivisemmille, että passiivisimmillekin vanhemmille. 

Harvat yhteistyömuodot sopivat molemmille ryhmille ja sen vuoksi eri toimintamuo-

toja onkin kehitettävä. (Siniharju 2003, 13.) Näiden tutkimustuloksien kautta voidaan 

huomata, ettei yhtä hyvää toimintamallia vanhempainilloille ole. Monipuolisuus toi-
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mintamallien käytössä edesauttaa vanhempien osallisuutta kasvatuskumppanuudessa. 

Olennaisinta vanhempainiltojen suunnittelussa on huomioida vanhempien erilaiset 

tarpeet ja toiveet sekä henkilökunnan resurssit. 

 

 

6 SAPEREN MUKAISIA KASVATUSTEORIOITA  

 

Sapere-menetelmän periaatteista voidaan löytää yhteneväisyyksiä eri kasvatusteorioi-

hin. Tässä osiossa nostetaan niitä teorioita ja käsitteitä esille, jotka selkeästi ilmenivät 

opinnäytetyön toiminnallisen osuuden aikana. Toiminnallisen osuuden suunnittelu 

pohjautuu kontekstuaalisen kasvun malliin, konstruktivistiseen ja humanistis-

kokemukselliseen oppimiskäsitykseen, lapsilähtöisyyteen ja lapsen osallisuuteen. 

Kontekstuaalisen kasvun mallista esiin nousee erityisesti eri toimijatasot ja ympäristö-

jen vaikutus lapseen. 

 

Kontekstuaalisen kasvun malli perustuu Bronfenbrennenin vuonna 1979 kehittele-

mään ekologiseen kasvatusteoriaan. Ekologinen kasvatusteoria ja sen esiin tuomat 

näkökulmat ovat 1980-luvun kasvatustieteen merkittävimpiä uudistuksia. Vaikutteita 

teoria on saanut muun muassa sosiologiasta, psykologiasta, biologiasta ja yhteiskunta-

tieteistä. Laajojen vaikutusalojen vuoksi ekologisen kasvatusteorian tietoperustan kat-

sotaan olevan moniselitteistä. Teoriassa luovutaan aikaisemmin vallalla olleesta yksi-

löpsykologisesta perustasta ja nostetaan esille kasvuympäristöiden merkitys. Kasvatus 

nähdään lapsen läheisten aikuisten yhteistyöprosessina. Näiden kasvuympäristöjen 

välinen yhteistyö ja vuorovaikutus vaikuttavat lapsen optimaaliseen kasvuun ja kehi-

tyksen mahdollisuuksiin. Kasvatustieteitä käsiteltäessä ekologinen suuntautuminen 

merkitsee lapsen kasvun ymmärtämistä kontekstuaalisena, lapsen ja hänen ympäris-

tönsä välisenä muuttuvana vuorovaikutussuhteena. (Hujala-Huttunen & Nivala, 1996, 

21.) 

 

Ekologisen kasvatusteorian ja erityisesti kontekstuaalisen kasvun mallin mukaisesti 

Sapere- menetelmä ottaa huomioon koko lapsen ympäristön. Kasvatuskumppanuus, 

päivähoidon ja kodin yhteistyö, on tärkeä osa toimintaa. Menetelmään liittyviä toimin-

toja, kuten retkiä torille, metsään, leipomoihin, erilaisille maatiloille, järjestetään yh-

dessä paikallistenruokatuottajien, elintarvike- ja ravitsemisalan toimijoiden ja järjestö-



26 

 

 

jen kanssa. (Aistien avulla ruokamaailmaan - sapere -menetelmän levittäminen var-

haiskasvatukseen 2009.) 

 

6.1 Kontekstuaalinen lähestymistapa 

  

Kontekstuaalinen lähestymistapa lapsen kasvussa ei tyydy tarkastelemaan ainoastaan 

lapsen välittömiä kasvuympäristöjä vaan mukaan otetaan kaikki epäsuorastikin kas-

vuun ja kehitykseen vaikuttavat ympäristöt. Näin ollen lapsen kasvuympäristö raken-

tuu pienistä osista laajentuen koko yhteiskunnalliseen järjestelmään. Kasvatusta ajatel-

taessa kontekstuaalinen lähestymistapa merkitsee kasvattajan tiedostamista kaikista 

lapseen vaikuttavista ympäristöistä (mikro-, ekso- ja makrosysteemi). Kuviossa kolme 

on selvitetty kontekstuaalisen kasvun perusta. (Hujala-Huttunen & Nivala. 1996, 23–

24.)  

 

 

KUVIO 3. Kontekstuaalisen kasvun perusta  

(Hujala-Huttunen & Nivala. 1996, 24) 

 

Mikrosysteemi koostuu lapsen välittömästä ympäristöstä esimerkiksi perheestä tai 

päiväkoti ryhmästä. Lapsen eksosysteemi rakentuu yhteisöllisistä järjestelmistä, jotka 

vaikuttavat häneen ilman aktiivista vuorovaikutusta näiden kanssa. Eksosysteemistä 

lapsen elämässä voidaan nimetä media tai lapsen läheisten aikuisten elämänpiireihin 

vaikuttavat tekijät, kuten vanhempien työmaailma ja vapaa-ajanviettotekijät. Mak-

rosysteemi tarkoittaa yhteiskunnan ideologista systeemiä. Tähän kuuluu muun muassa 

laki- ja poliittiset järjestelmät, jotka vaikuttavat lapsen elämään. (Rauste-von Wright, 

von Wright & Soini 2003, 35-36.) Päiväkodin näkökulmasta mikrosysteemien välisen 
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yhteistyön eli mesosysteemin tarkastelu on olennaisinta. Tässä opinnäytetyössä huo-

mioitavia kohtia on vanhempien ja päivähoidon henkilöstön yhteistyön ja vuorovaiku-

tuksen onnistuminen lapsen ruokailuun liittyvissä asioissa. Sapere-hanketta ajateltaes-

sa ekologisen kasvatusteorian esiin tuomat useat lapsen kasvuympäristöt ovat tärkeitä, 

sillä hankkeen tavoitteena on juurruttaa menetelmää päivähoidon lisäksi muihin lasta 

koskettaviin instituutioihin.  

 

6.2 Kontekstuaalisen kasvun näkökulman mukaiset toimijatasot 

 

Kontekstuaalisen kasvunteorian mukaisesti lapsen kasvua tulee tarkastella aina kasvat-

tajan kasvun ja systeemin yhteisenä asiana. Keskeisimpänä käsitteenä näin ollen nou-

see yhteistyö kaikkien lapsesta vastaavien instituutioiden välillä. Päivähoidossa tämä 

merkitsee pääsääntöisesti kasvatuskumppanuutta lapsen vanhempien ja hoitohenkilö-

kunnan välillä. 

 

Aikuisten toiminnan tasolla kasvatuskumppanuuden ja yhteistyön voidaan katsoa ni-

voutuvan kolmeen pääteemaan. Ensimmäinen toiminnantaso sisältää tiedon ja ymmär-

ryksen lisäämistä lapsen kasvusta. Jotta aikuinen voisi mahdollisimman laaja-alaisesti 

ymmärtää lapsen kasvun mahdollisuudet ja mahdolliset ongelmat, tulee hänen olla 

tietoinen omista asenteista ja odotuksista. Kolmantena tärkeänä kohtana on uuden 

laaja-alaisemman kasvattajaroolin omaksumista. Tällöin kasvatus nähdään eri kasvat-

tajatahojen yhteistyöprosessiksi. (Hujala-Huttunen & Nivala. 1996, 30-31.) Sapere-

menetelmää ajateltaessa aikuisten roolina on omaksua uusi ajattelu- ja toimintatapa 

ruokailukasvatukseen. Menetelmä haastaa aikuiset pohtimaan omia asenteitaan, miel-

tymyksiään ja odotuksiaan koskien ruokailuhetkiä. Kaikkien aistien mukaan ottami-

nen ja hyvistä pöytätavoista irtautuminen ei kaikille aikuisille ole helppoa. Jotta aikai-

sempia näkemyksiä voidaan murtaa, tulee aikuisten saada uutta tietoa tilalle. Toimin-

nan avulla pyritään tuomaan esiin Sapere-menetelmän uusia toimintatapoja, joita hen-

kilökunta voisi ottaa mukaan päivähoidon arkeen. 

 

Kasvuympäristön toiminnan lähtökohtana on systeemin esimerkiksi päivähoidon, kou-

lun, neuvolan muuttaminen lasten tarpeiden pohjalta. Lapsille suunnattujen järjestel-

mien tulee olla lapsen kehityksellisten ja kasvatuksellisten tarpeiden pohjalta suunni-

teltuja. (Hujala-Huttunen & Nivala. 1996, 30–32.) Sapere-hankkeen tavoitteena on 

levittäytyä mahdollisimman laaja-alaisesti. Tätä kautta tavoitteena on, että ruokakas-
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vatus näkyisi entistä enemmän päiväkotien ja lasten omissa varhaiskasvatussuunni-

telmissa. Sapere-hankkeen koulutuksiin päiväkodin henkilökunnan lisäksi voi osallis-

tua ruokahuollon työntekijät. Näin toimintaa päiväkodeissa voidaan ruokailujen yh-

teydessä muokata entistä enemmän palvelemaan lapsia. Opinnäytetyönkyselyiden 

avulla tiedustellaan, voisiko Sapere-menetelmä olla hyvä tapa toteuttaa ruokailukasva-

tusta ja lisäävätkö yhteiset toimintaillat kasvatuskumppanuutta. Näiden tietojen avulla 

päiväkodin henkilöstö voi muokata omaa toimintaa vastaamaan paremmin lasten tar-

peita. 

 

Kontekstuaalisen kasvun yhteydessä lapsen toiminnan taso nähdään harmonisena kas-

vattajien välisenä yhteistyönä. Tavoitteena on lapsen hyvän olon turvaaminen. Jotta 

hyvä olo voitaisiin saavuttaa, tulee aikuisten nähdä lasten vahvuudet ja lisätä positii-

visten tunteiden ilmenemistä. Tavoitteena on, että lapsi oppii prosessoimaan omia 

tunteitaan, jotta voisi saavuttaa pysyvän pohjan myönteiselle itsearvostukselle. (Huja-

la-Huttunen & Nivala. 1996, 32.) Sapere-menetelmän toiminta-ajatuksena on lapsen 

kannustaminen kokeilemaan ja rohkaistumaan uusien makujen pariin. Lasta kehutaan 

aina, kun lapsi rohkenee tutustua uuteen elintarvikkeeseen. Tutustumiseksi katsotaan 

jo tuotteen haistaminen tai kokeileminen sormella.(Koistinen, A. 2010) Kannustavalla 

ja rohkaisevalla ilmapiirillä voidaan tukea lapsen itsetunnon kehittymistä. Aikaisem-

pien Suomessa ja muualla Euroopassa toteutettujen Sapere-toimintojen aikana on ha-

vaittu, kuinka lasten itsetunto on kehittynyt (Mikkola 2010,9). 

 

Kontekstuaalisen kasvun yhteydessä lapsi nähdään toiminnan aktiivisena osallistujana. 

Ennen ekologisen kasvun teorian syntyä, tarkastelukulma on ollut pääsääntöisesti ai-

kuisesta lapseen päin. Modernin lapsitutkimuksen seurauksena tarkastelu on pyritty 

kääntämään päinvastaiseksi, lapsesta lähteväksi. Lapsen toiminta nähdään ympäris-

töön vaikuttavana toimintana. Näin ollen lapsi muokkaa omalla aktiivisella osallistu-

misella ja toiminnallaan kasvuympäristönsä vuorovaikutukseen. Lapsi ei ole vain ym-

päristönsä vaikutuksen alainen. (Hujala, Puroila, Parrila-Haapakoski, & Nivala, 1998, 

14–16.) Menetelmän suomenkielisillä Internet-sivustoilla kuvataan saperen tavoitteita 

varhaiskasvatuksessa. Seuraava lainaus kuvaa hyvin kontekstuaalisen kasvun ja sape-

ren periaatteiden yhtenäisyyksiä.  

”Varhaiskasvatuksessa Sapere-menetelmän painopiste on lasten koke-

muksissa, joita he saavat tutkimalla ruokamaailmaa ja sen ilmiöitä. Me-

netelmä antaa mahdollisuuksia esimerkiksi, tutkimiseen, luoviin kokei-

luihin, leikkiin, ilmaisuun, liikuntaan, retkeilyyn ja ruuanvalmistukseen. 
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Sapere-menetelmää voidaan käyttää pienryhmissä, kahden kesken lap-

sen kanssa tai perheiden yhteisissä kokoontumisissa ja tapahtumissa.” 

(Sapere varhaiskasvatuksessa, 2010.) 

 

6.3 Oppimiskäsitykset ja lapsilähtöisyys 

 

Sapere-menetelmää voidaan käyttää monenlaisten taitojen opettelemiseen. Varhais-

kasvatuksen toimintaa voidaan toteuttaa erilaisten oppimiskäsitysten ja arvojen pohjal-

ta. Sapere-menetelmän taustalla on humanistis-kokemuksellinen oppimiskäsitys, jonka 

kautta kokemuksellinen ja tutkiva ote toiminnassa vahvistuu lapsen luontaisen leikin, 

ihmettely ja tutkimisen lisäksi (Koistinen & Ruhanen, 2009,9). Lapsen luontaista ta-

paa toimia korostetaan myös valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteis-

sa (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 20) Humanistis-kokemuksellisen 

oppimiskäsityksen lisäksi konstruktivistinen oppimiskäsitys tukee hyvin Sapere-

menetelmän toteuttamista päivähoidossa, jossa päivän rytmi ja toimintaympäristö ovat 

strukturoituja. Molemmat oppimiskäsitykset voivat olla yhdessä pohjana Sapere-

toiminnan suunnittelussa ja toimintatuokioilla. 

 

Humanistis-kokemuksellisen oppimiskäsityksen suuntauksen edustajana tunnetaan 

muun muassa David Kolb, jonka ajattelua voidaan nostaa Sapere-menetelmän taustal-

le. Humanistis-kokemuksellinen oppiminen pohjautuu humanistiseen oppimiskäsityk-

seen, mikä korostaa lapsen kehityksen säännönmukaisuutta sekä lapsen sisäistä kehit-

tymistä. Humanistisen oppimiskäsityksen mukaan lapsen kasvua tukee tai jarruttaa 

hänen ympäristönsä. Näin ollen kasvattajan tehtävänä ei ole ohjata lasta vaan havain-

noida ja tarkkailla häntä. Kasvattajan tulisi huomioida havaitsemansa lapsen il-

maisemat tarpeet. Humanistisesti suuntautunutta varhaiskasvatusta kuvataan äärim-

mäisen lapsikeskeiseksi. Näin suuntautuneessa varhaiskasvatuksessa kasvattaja ohjaa 

lapsen valintoja mahdollisimman vähän tukemalla lapsen itseohjautuvuutta ja kehit-

tymistä itsenäiseksi. (Hujala ym.1998, 38-40.) Oppimisprosessissa itsearvioinnilla on 

keskeinen rooli kokemuksellisessa oppimisessa. Kolbin teorian mukaan kokemukselli-

sessa oppimisessa voidaan erottaa neljä vaihetta: konkreettinen kokeminen, ilmiön 

abstrakti käsitteellistäminen, reflektiivinen havainnointi ja aktiivinen kokeilu. Oppi-

mista tapahtuu välittömien ja omakohtaisten kokemusten kautta, joissa ihmisen henki-

lökohtaiset kokemukset ja tunteet ovat etusijalla. Omat kokemukset luovat pohjan 

oppimiselle. Reflektiivinen havainnointi luo pohjaa uusille käsitteille ja malleille. 
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Kriittisen ja arvioivan pohdiskelun kautta korostuu ilmiön eri näkökulmat ja tällöin 

kohteena ovat omat kokemukset ja tieto asiasta. Abstraktien käsitteiden oppimiseen 

vaikuttavat systemaattinen ajattelu ja ongelmanratkaisukyky. Tämä vaihe on tärkeä 

oppimisen ja tiedon oivaltamisen kannalta.  Aktiivisen kokeilun seurauksena käytän-

nön toiminnassa etsitään toimivia ratkaisuja ja muutetaan asioita tarvittaessa. Näiden 

neljän vaiheen yhdistämisestä toisiinsa syntyy kokemuksellisen oppimisen malli. Hu-

manistisessa oppimiskäsityksessä oppijalla on keskeinen rooli oppimisprosessissa. 

(Rauste-von Wright ym. 2003, 199-200; Koivunen 2009, 149-150.) 

 

Konstruktivistisen oppimiskäsityksen suuntauksen monista edustajista voidaan maini-

ta Dewey ja Piaget. Näistä kahdesta teoriasta Deweyn teoriassa on enemmän yh-

teneväisyyksiä Sapere-menetelmän periaatteisiin. Deweyn mielestä oppimisen lähtö-

kohtana on lapsen oma sisäinen suorituskyky ja toimiminen sosiaalisessa vuorovaiku-

tuksessa ympäristön kanssa. Dewey pitää teoriassaan ihmistä aktiivisena ja uteliaana 

toimijana. Oppiminen tapahtuu kokemuksellisuuden ja vuorovaikutuksen kautta ja 

olennaista ohjaajan kannalta on tuntea lapsen taidot, tiedot ja tarpeet, joihin hän perus-

taa toiminnan suunnittelun. Tärkeää on rakentaa toiminta lasten omien kysymysten 

varaan ja mahdollisemman lähelle lapsen arkielämää. Toiminnan suunnittelussa on 

tärkeätä joustavuus, joka jättää tilaa kokemuksellisuudelle ja yksilöiden huomioimi-

selle. Deweyn ajatuksen mukaan on tärkeää ohjata lapsia kasvamaan demokraattisen 

yhteiskunnan jäseniksi. Tähän Deweyn mielestä päästään lasten kriittisen ajattelun ja 

ongelmanratkaisutaitojen oppimisella. (Hujala ym. 1998, 42-43.) Piaget puolestaan 

uskoi tiedon syntyvän yksilön sisäisten prosessien ja ympäristön vuorovaikutuksessa. 

Piaget'n teorian keskeisiä käsitteitä olivat skeemat, kognitiivinen konflikti, assimilaa-

tio ja akkomolaatio. Skeemalla tarkoitetaan ihmisen sisäisiä tiedollisia rakenteita. Nii-

den kautta ihminen suuntautuu ympäristöönsä ja muokkaa sieltä saamaansa tietoa. 

Skeeman kehitykseen vaikuttaa assimilaatio ja akkommodaatio. Assimilaatiossa eli 

sulauttamisessa uusi tieto liitetään aikaisempaan tietoon. Akkommodaatiossa eli mu-

kauttamisessa puolestaan uusi skeema rakentuu uudelleen ja omaksuttua käyttäytymis-

tä muutetaan niin, että ihminen voi hallita tilannetta. Akkommodaatiossa tapahtuva 

tiedon muutos johtaa oppimiseen uuden skeeman muotoutumisen kautta. (Hujala ym. 

1998, 44-45.) 

 

Lapsilähtöisyys liittyy keskeisesti kasvattajan käytännön toimintaa ohjaavana näkö-

kulmana konstruktivistisessa oppimisen pedagogiikassa ja kokemuksellisessa oppimi-
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sessa. Lapsi nähdään aktiivisena oppijana ja oman oppimisensa subjektina. Lapsiläh-

töisyyden perusajatuksena on lasten yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen. Oppimisen 

lähtökohdiksi nousevat lasten omat kiinnostuksen kohteet, kokemukset arkielämässä 

sekä niistä esiin nousevat ongelmat. Aikuisen tehtävä on tukea ja ohjata lasta hänen 

tarpeidensa mukaisesti sekä mahdollistaa lapsen omaehtoinen oppimisprosessi. Tärke-

ää on kasvattajan tietoisuus lapsen eri vaiheista oppimisprosessissa. Lapsen omaehtoi-

sen oppimisen luonnollisin ilmenemismuoto on leikki. (Hujala ym. 1998, 56-59.) 

 

Toiminnan suunnittelu varhaiskasvatuksessa 

Varhaiskasvatuksessa toiminnansuunnittelu on nykypäivinä nostettu yhä enemmän 

esille. Aikaisemmin vallassa ollut suunnittelemattomuus on korvattu tarkoilla suunni-

telmilla aina vuosisuunnitelmista pienempiin tuokiosuunnitelmiin asti. Yhä enemmän 

toimintaan pyritään suunnittelemaan ennalta, dokumentoimaan suunnitelmia ja myö-

hemmin arvioimaan tehtyjä suunnitelmia. Suunnittelut perustuvat pääsääntöisesti yh-

teiselle toiminnalle, tuokioille ja tapahtumille. Leikin- ja oppimisympäristön suunnit-

telu sekä kasvattajien oman toiminnan suunnittelu jää usein vähemmälle huomiolle. 

Suurin osa lapsen päivästä päiväkodissa koostuu kuitenkin muusta kuin ohjatusta toi-

minnasta. Alla olevasta kuviosta selviää suunnitelluntoiminnanosuus päiväkotipäiväs-

tä, joka on noin yksi tunti. Ruokailuihin puolestaan käytetään aikaa noin 1½ tuntia 7½ 

tunnin hoitopäivästä. Myös leikille jää aikaa päiväkotipäivään reilun tunnin verran. 

(Mikkola & Nivalainen 2009, 28-29.)  

 

KUVIO 4. 3-6 vuotiaan lapsen päivä päiväkodissa 

(Mikkola & Nivalainen 2009, 30.) 
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Tavoitteellisen suunnittelun kautta henkilöstö saa yhteiselle toiminnalle päämäärän ja 

keinot päästä siihen. Samalla toiminta selkeytyy ja yhdenmukaistuu. Tavoitteiden 

määrittelemisen kautta mahdollistuu kokonaisvaltainen lapsen kehityksen tarkastelu, 

mitä kautta toiminta on monipuolisempaa. Tavoitteelliseen suunnitteluun ryhdyttäessä 

lähtötilanteen tunteminen on tärkeää. Lasten sen hetkiset taidot, näkemykset sekä 

kiinnostuksen kohteet ovat suunnitelmia tehdessä hyvä tiedostaa. Tätä kautta suunni-

teltu toiminta on juuri sille lapsiryhmälle sopivaa, ei liian haastavaa eikä liian helppoa. 

Tavoitteelliseen suunnitteluun liittyy tietynlainen tyytymättömyys nykyhetkeen, min-

kä vuoksi toimintaan on ryhdytty. Kuitenkaan tavoitteellisen suunnittelun tarkoitukse-

na ei ole pelkkä ponnistaminen sovittuun määränpäähän, vaan työskentelyn lomassa 

iloitaan pienestäkin edistymisestä. Ison päätavoitteen jakaminen pienimpiin osatavoit-

teisiin auttaa motivoimaan sekä lapsia että henkilökuntaa. (Reunamo 2007,124–125) 

 

6.4 Lapsen osallisuus 

 

Lapsen osallisuutta päivähoidossa määrittelevät laki lapsen päivähoidosta, valtakun-

nallinen varhaiskasvatussuunnitelma ja YK:n lapsen oikeuksien julistus. YK:n lapsen 

oikeuksien julistuksessa lapsen osallisuutta on lapsen oikeus osallistua ja vaikuttaa 

hänen elämäänsä vaikuttaviin päätöksiin (Yleissopimus lasten oikeuksista n.d.). Var-

haiskasvatuksen neuvottelukunnan jaosto on tehnyt esityksen varhaiskasvatuksen uu-

distamisen linjauksesta uutta päivähoitolakia varten. Jaosto nostaa esityksessään esille 

nykyistä lakia paremmin lapsen osallisuuden edun ja oikeudet. (Varhaiskasvatuksen 

uudistamisen linjauksia 2009, 23). Käsitteellä osallisuus tarkoitetaan prosessia, jossa 

yksilö osallistuu sosiaalisessa yhteisössä aktiivisesti. Samalla yksilö muodostaa omaa 

identiteettiään suhteessa yhteisöihin, johon hän kuuluu. Myös sosiokulttuurisen teori-

an mukaan yhteisön toimintaan osallistuminen liittyy kiinteästi oppimiseen. Lapsille 

yhdessä toimiminen ja oppiminen ovat tärkeitä sosiaalisten taitojen kehittymisessä. 

Lisäksi näiden avulla voidaan luoda lapsiryhmään hyvä ilmapiiri. Lapsista tulee taita-

via osallistujia omassa yhteisössään, kun vuorovaikutus lasten kesken ja aikuisten 

kanssa on toimivaa ja tukee osallistumista. (Hännikäinen & Rasku-Puttonen 2006, 13–

14.) Lapsi tulee mukaan aikuisten rakentamaan maailmaan ja sen asettamiin tavoittei-

siin osallisuuden kautta. Lapsi tarvitsee kehityksessään aikuisen apua ja tukea. Ver-

taisryhmässä toimimisella on tärkeä merkitys lapsen osallisuudessa, sillä sen kautta 
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lapsi liittyy toisiin lapsiin. Tästä voidaan käyttää nimitystä vertaiskulttuuri. Vertais-

kulttuurin vaikutuksesta aikuisen merkitys muuttuu lapsen kasvaessa ja vanhetessa 

jääden vähäisemmäksi. Kasvattajan tehtävänä on luoda lapsiryhmään yhteisö, joka 

tarjoaa tilaisuuden vertaisoppimiseen. Vertaisoppimisessa voidaan käyttää monia 

muotoja, kuten esimerkiksi uusien asioiden oppimisessa pienryhmätoimintaa, projekti-

töitä ja tutkivaa oppimista. (Kronqvist 2006, 181–182.) 

 

Marjo Metsomäki on omassa väitöskirjassaan (2006) ”Suu on syömistä varten” tutki-

nut lasten ruokailutilanteita ja nostanut sitä kautta käsitteen valta tarkastelun alle. Met-

somäki nostaa tutkimuksessaan esille Robin Lynn Leavittin näkemyksiä vallankäytös-

tä päivähoidossa. Leavittin mukaan aikuisten vallankäyttö ilmeni pääsääntöisesti käy-

tettävissä olevien tilojen tarkkailuna ja aikataulujen kautta vaikuttamisena. Jossain 

määrin valtamäärittelyt ulottuivat myös lasten leikkitilanteisiin. Leavitt korostaa nä-

kemystään siitä, ettei aikuisten hallintakeinoja voida poistaa päiväkodeista ja sen 

vuoksi niihin tulisikin kiinnittää entistä enemmän huomiota. Vallankäytön huomioi-

miseen Leavitt esittää lasta kunnioittavaa ja valtaistavaa päivähoitoa. Tällöin lasten ja 

aikuisten välistä vuorovaikutusta kehitettäisiin myönteisemmän vallankäytön piiriin. 

Tätä kautta vuorovaikutus on vastavuoroista ja työntekijä sitoutuu lapsen arkeen. 

Toiminnan lähtökohtana on tilan antaminen lapsen tunteille ja lasten erilaisten tilan-

teiden joustava huomioiminen. (Metsomäki 2006, 63). 

 

Kuten aikaisemmin on mainittu, Sapere-menetelmän periaatteisiin kuuluu lapsen tun-

teiden ja kokemusten kunnioittaminen. Tätä kautta Leavittin esittämä valtaistava päi-

vähoito liittyy Sapere-menetelmään. Miettiessä ruokailuhetkiä Saperen näkökulmasta, 

voidaan todeta, ettei aikuisen vallankäyttö kuulu menetelmän periaatteisiin. Menetel-

mässä pyritään pikemminkin erottamaan syöminen ja pakottaminen. Sapere-

menetelmä antaa lapsille mahdollisuuden iloisesti, kokeellisesti ja omaehtoisesti tutus-

tua ruoka-aineksiin ja ruokiin (Aisti ja ilmaise 2010). Lapselle itsellään on valta siitä, 

mitä hän suuhunsa laittaa. Leavittin valtaistavan ja lasta kunnioittavan päivähoidon 

näkökulmassa on monia yhteneväisyyksiä Sapereen.  

 

Edellä mainituissa teorioissa ja käsitteissä ilmenee Sapere-menetelmän piirteitä. Niis-

sä korostetaan Sapere-menetelmän tavoin lapsen oman ilmaisun tukemista ja kuunte-

lemista. Sapere-menetelmässä tämä näkyy lapsien rohkaisemisessa oman mielipiteen 

kertomiseen. Sapere-menetelmässä lapsi nähdään ainutlaatuisena yksilönä, joka oman 
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halunsa kautta kokee, oppii ja tutkii ruokamaailmaa, sillä lapsilähtöisyys ja lapsen 

osallisuus on osa menetelmän toimintatapaa. Tämä ajatus näkyy myös esiteltyjen teo-

rioiden taustalla. 

 

 

7 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

Tutkimustehtävänä opinnäytetyössä on toteuttaa Sapere-menetelmää päiväkodin 

lapsiryhmässä henkilökunnan, lasten ja heidän vanhempiensa kanssa. Samalla 

nostetaan kyselyiden avulla esille vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan näkemyk-

siä ravitsemus- ja ruokakasvatuksesta päiväkodissa ja kotona. Tutkimustehtävän ja sen 

tavoitteiden taustalla on Aistien avulla ruokamaailmaan - Sapere- menetelmän levit-

täminen varhaiskasvatukseen -hankkeen tavoitteet. Tutkimustehtävän kohderyhmänä 

ovat kaksi eri päiväkotien lapsiryhmää, heidän vanhempansa sekä näiden lapsiryhmien 

henkilökunta. 

 

Tieto- ja teoria perustan tarkoituksena toiminnallisessa opinnäytetyössä on yhdistää 

ammatillinen teoriatieto käytäntöön. Tietoperustan avulla voidaan rajata toiminnan 

tuloksia keskittyen tärkeimpiin käsitteisiin. Opinnäytetyön aihetta tarkastellaan teorian 

tai sen käsitteiden valossa ja perustellaan niiden kautta tehtyjä valintoja. Esimerkiksi 

opinnäytetyössä voidaan rajata kyselyn tuloksia teoriaan käsitteiden pohjalta. Teoria 

on valintojen ja niiden tekemisen pohjalla koko ajan ajattelun tasolla. Usein toiminnal-

lisen opinnäytetyön tekijällä ei ole aikaa toteuttaa opinnäytetyötään koko teorian nä-

kökohdasta, vaan hänen on keskityttävä keskeisimpiin käsitteisiin. (Vilkka & Airaksi-

nen 2003. 42–43.) Opinnäytetyössä nostetaan keskeisiksi käsitteiksi Sapere-

menetelmä, kasvatuskumppanuus, aistit, ravitsemus- ja ruokakasvatus. Edellisiä käsit-

teitä pohditaan muun muassa kasvatus- ja oppimisteorioiden kautta päivähoidossa 

sekä ne ovat toiminnan suunnittelun ja toteuttamisen taustalla. Vanhemmille ja henki-

lökunnalle suunnatut kyselyt pohjautuvat ravitsemus- ja ruokakasvatuksen, aistien, 

lapsen osallisuuden sekä kasvatuskumppanuuden käsitteisiin. 
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7.1 Toimintaympäristöjen kuvaus 

 

Opinnäytetyön toiminnallinen osuus suoritettiin kahdessa jyväskyläläisessä päiväko-

dissa opinnäytetyön tekijöiden harjoitteluiden ohessa. Kumpikin opinnäytetyön teki-

jöistä oli harjoittelussa 3-5-vuotiaiden lasten ryhmässä eri päiväkodeissa ja toteutti 

Sapere-menetelmää itsenäisesti ryhmän henkilökunnan kanssa suunnitellen. Opinnäy-

tetyön tekijät järjestivät yhdessä vanhemmille ja lapsille suunnatun perheillan- ja ilta-

päivän molemmissa päiväkodeissa, johon molemmat osallistuivat ohjaajina. Molem-

mat päiväkodit tutustuivat Sapere-menetelmään vasta Sapere-hankkeen koulutustilai-

suuksissa ja menetelmä oli uusi heille. Yhteistyöpäiväkodit olivat toiminnan alkaessa 

mukana Sapere-hankkeessa 

 

Päiväkoti 1:n lapsiryhmistä mukaan Sapere toimintaan lähti 3-5-vuotiaiden lapsiryh-

mä. Ryhmässä oli 15 lasta ja kaksi työntekijää. Pääsääntöisesti lapsiryhmän toiminta 

keskittyi yhteen leikkihuoneeseen ja ryhmän ruokailutilaan. Nukkumahuone sekä 

eteinen olivat yhteisiä toisen lapsiryhmän kanssa. Yhteistä toimintaa viereisen lapsi-

ryhmän kanssa oli paljon ja tiloja käytettiin yhdessä, jolloin toiminta-aluetta oli helppo 

muokata toiminnan tarpeiden mukaisesti. Päiväkodilla oli yksi kaikille lapsiryhmille 

tarkoitettu liikuntasali. Tilat olivat Sapere-toimintaa ajatellen hyvät, sillä pöytätilaa 

esimerkiksi leivonnalle ja avointa tilaa oli sopivasti sekä pieni keittiö oli lähellä käy-

tettävissä. Perheillan aikana käytettiin liikuntasalia ja salin viereisen lapsiryhmän tilo-

ja hyväksi. Saliin mahtui sopivasti rakentamaan aistiradan, jolloin kaikki sen toiminta 

oli samassa tilassa. Näin pystyttiin varmistamaan, että keskustelua perheiden välillä 

syntyisi enemmän, kuin tilanteessa, jossa toiminta-alue olisi laaja. Perheillan yhteinen 

ruokailuhetki oli jaettu sekä saliin, että viereisen lapsiryhmän toimintatiloihin, jolloin 

pöytätilaa oli enemmän käytössä. Päiväkoti 1 sijaitsi lähellä keskikaupunkia, jolloin 

mahdollisuudet käydä torilla ja elintarvikekaupoissa lasten kanssa ovat hyvät. Kuiten-

kin myös metsäaluetta löytyi läheltä, joten kasvien, marjojen ja sienien katselu ja poi-

miminen on mahdollista. 

 

Päiväkoti 2:n lapsiryhmistä 3-4-vuotiaiden ryhmä lähti yhteistyöhön. Ryhmässä oli 19 

lasta ja kolme työntekijää sekä erityisavustaja osan aikaa. Toimintaympäristö päiväko-

ti 2:n lapsiryhmässä käsitti ulkoeteisen, naulakkoeteisen, toiminta-/ruokailuhuoneen 

sekä nukkumahuoneen. Lisäksi ryhmällä oli toisen ryhmän kanssa yhteiskäytössä pie-
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ni välikkö, jossa pystyi muutama lapsi leikkimään. Muiden lapsiryhmien kanssa yh-

teiskäytössä olivat liikuntasali ja pieni keittiö, jossa voi esimerkiksi leipoa. Nukkuma-

huoneessa pidettiin aamu- ja päiväkokoontumisia siihen tarkoitetussa nurkkauksessa. 

Toiminta-/ruokailuhuoneessa pöytien ääressä oli kätevää toteuttaa monenlaista toimin-

taa askartelusta pelaamiseen. Päiväkoti 2:ssa järjestetyn perheiltapäivän aikana käytet-

tiin tilana henkilökunnan tilavaa taukohuonetta, jossa oli iso soikea pöytä keskellä 

huonetta ja sivupöytiä. Tilaan sai järjestettyä kiertävän aistiradan, jossa perheet kävi-

vät kiertämässä lasta hakiessaan. Näin ollen tila oli riittävän suuri tarkoitukseen ja 

kaikki toiminta oli samassa huoneessa. Päiväkoti 2 sijaitsi keskellä asuinaluetta, mutta 

lähellä metsiä, luontoa ja retkipaikkoja. Vieressä oli kauppa, neuvola, kirjasto ja seu-

rakunnantilat. Ravitsemus ja ruokakasvatusta ajatellen päiväkoti 2 oli kaukana keski-

kaupungilla olevasta torista, mutta luonnon ja lähikaupan läheisyys toivat monia mah-

dollisuuksia Sapere-menetelmän toteuttamiseen. 

 

7.2 Toimintatutkimuksen menetelmät 

 

Toimintatutkimuksessa tutkija osallistuu tutkittavan ilmiön toimintaan, ikään kuin 

eläisi ilmiön kanssa yhdessä. Toimintatutkimuksen taustalla ovat usein käytännön 

elämän tilanteet. Näihin käytännön tilanteisiin tutkija pyrkii löytämään kehittämismal-

leja. Tällöin tutkimuksen lähtökohtana on ongelman paikantaminen, sen syiden selvit-

täminen ja ongelman korjaaminen. Tätä kautta ilmiötä pyritään muuttamaan toivot-

tuun suuntaan. Toimintatutkimus on hyvin käytännönläheinen ja perustuu ongelma-

lähtöiseen oppimiseen. Toimintatutkimuksen yhteydessä sanan tutkimus käyttö on 

hiukan ongelmallinen, sillä tutkimus on vain pieni osa toimintatutkimusta. Kuitenkin 

tutkimuksen katsotaan etenevän sykleittäin, jolloin toiminta aloitetaan muutoksen ta-

voitteiden asettamisella. Tavoitteiden asettamisen jälkeen tutkitaan ja kokeillaan tut-

kittavaa menetelmää/ilmiötä. Kokeilemisen jälkeen arvioidaan tavoitteiden toteutu-

mista, jolloin palataan taas ikään kuin lähtöruutuun. Tutkijan tietoa ja ymmärrys il-

miötä kohtaan lisääntyy koko prosessin ajan. Toimintatutkimus hyödyntää sekä kvan-

titatiivisen että kvalitatiivisen tutkimuksen piirteitä, sillä toteutuksessa käytetään mo-

lempien tutkimusmenetelmien keinoja. Olennaisinta toimintatutkimuksessa on tutkijan 

aito läsnäolo. Keskusteluiden ja sitä kautta syntyneen vuorovaikutuksen kautta tutkit-

tavan ilmiön työpaikan ihmiset saadaan muuttamaan toimintatapojaan niin, että on-

gelma poistuisi. Tutkijan fyysinen läsnäolo tutkittavan ilmiön kentällä nähdään pa-
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rempana vaihtoehtona kuin paperille tehdyn suunnitelman esittäminen. (Kananen, J. 

2008, 83.) Toimintatutkimuksesta edellä mainitut seikat vaikuttivat opinnäytetyön 

toteutustavan valintaan. Toimintatutkimus nähtiin hyvänä keinona päästä opinnäyte-

työn tavoitteisiin juurruttaa Sapere-menetelmää päiväkotien arkeen. Samalla kasva-

tuskumppanuuden toteuttaminen Sapere-menetelmän yhteydessä mahdollistui opin-

näytetyön tekijöiden läsnäolon myötä. 

 

Tutkimusmenetelmän valintaan vaikuttavat tutkimusongelman luonne ja sitä kuvaavan 

tiedon määrä. Kvantitatiivinen tutkimus käsittelee lukuja ja niiden suhteita. Tällöin 

ilmiö on tunnettava tarkkaan ja teoriatietoa aiheesta tulisi tuntea entuudestaan. Esi-

merkkinä tästä on kyselylomakkeen laatiminen, jolloin tutkittavan aiheen on oltava 

tuttu, jotta kysymykset voidaan laatia halutunlaisiksi. Kvantitatiivisen tutkimuksen 

ikään kuin ääripäänä on tilanne, jossa ilmiötä ei juurikaan tunneta. Tällöin kyseessä on 

kvalitatiivinen tutkimus. Tutkimuksessa voidaan aikaisemman tiedon määrä luokitella 

kolmeen osaan: tietoa ei ole, tietoa on jonkin verran tai tietoa on paljon. (Kananen, 

2008. 68) 

 

Ei tietoa Vähän tietoa Paljon tietoa 

Havainnointi Haastattelu 

Kysely ja muut kvantitatii-

viset tiedonkeruumenetel-

mät 

KUVIO 5. Kvalitatiivinen    ↔ Mixed ↔  Kvantitatiivinen 

(Kananen, J. 2008, 68.) 

 

Opinnäytetyötä aloittaessa tietoa Sapere-menetelmästä varhaiskasvatuksessa oli saata-

villa vähän Salapoliisi-Sapere-hankkeen kautta. Muualla Euroopassa Sapere-

menetelmän käytöstä ei löydy tietoa varhaiskasvatuksen alueelta, vaan tieto ja koke-

mukset keskittyvät kouluikäisiin. Ravitsemus- ja ruokakasvatuksesta sekä kasvatus-

kumppanuudesta löytyy teoriatietoa, joita käytettiin pohjana kyselyitä suunnitelles-

samme. Sapere-menetelmästä tietoa kerättiin Aistien avulla ruokamaailmaan – Sapere 

-menetelmän levittäminen varhaiskasvatukseen -hankkeen koulutustilaisuuksista, jota 

hyödynnettiin toimintaa suunnitellessa yhteistyöpäiväkodeissa. Sapere-menetelmän 

periaatteiden tueksi on nostettu yhteneviä kasvatus- ja oppimisteorioita ja varhaiskas-

vatuksen käsitteitä, joista on saatavilla tietoa. Lisäksi päivähoitoa ohjaavat lait ja so-

pimukset on huomioitu teoriapohjassa. Opinnäytetyön kyselyiden avoimet kysymyk-

set viittaavat kvalitatiiviseen tutkimukseen, vaikka itse kysely on kuitenkin kvantita-
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tiivinen tiedonkeruumenetelmä. Yleensä kyselyiden laatiminen vaatii paljon tietoa 

aiheesta etukäteen. Tutkimustehtävän luonteesta johtuen kyselyiden tekeminen on 

ollut mahdollista, vaikka tietoa Sapere-menetelmästä yhdistettynä kasvatuskump-

panuuteen on vähän. 

 

Yhteistyöpäiväkoteja alettiin etsiä tammikuussa 2010. Yhteistyöhön halukkaita päivä-

koteja oli useita ja näiden joukosta valittiin kaksi päiväkotia, joiden suunnitelmat Sa-

pere-menetelmän soveltamisesta lapsiryhmässä kävi yhteen opinnäytetyön suunnitel-

man kanssa. Valituista päiväkodeista toinen oli Aistien avulla ruokamaailmaan - sa-

pere-menetelmän levittäminen varhaiskasvatukseen- hankeessa mukana ja toinen lähti 

hankkeeseen mukaan yhteistyön varmistuessa opinnäytetyön osalta. Molemmat päivä-

kodit osallistuivat helmi- maaliskuussa Sapere-hankkeen koulutukseen, joissa myös 

opinnäytetyön tekijät olivat mukana. Ennen koulutuksia pidettiin yhteistyöpäiväkotien 

kanssa palavereja, joissa sovittiin yhteistyön toteuttamisesta. Samalla sovittiin, ettei 

päiväkotien nimiä mainita opinnäytetyössä. Perustana yhteistyölle oli sekä opinnäyte-

työn tekijöiden omat tavoitteet toiminnan suhteen, että päiväkotien omat ideat ja toi-

veet. Toiminnan toteuttamisen tarkoituksena oli palvella sekä opinnäytetyön tekijöitä, 

yhteistyö päiväkoteja ja Sapere- hanketta. Opinnäytetyön toiminnallinen osuus toteu-

tettiin opinnäytetyön tekijöiden opintoihin liittyvien neljän viikon mittaisten harjoitte-

lujen yhteydessä. Näin ollen opinnäytetyön tekijät olivat kiinteästi osana toimintaa ja 

veivät Sapere-menetelmää päiväkotien arkeen. Opinnäytetyön tekijät toimivat yhteis-

työssä lapsiryhmien henkilökunnan kanssa luoden uusia toimintamalleja päiväkodin 

arkeen ravitsemus- ja ruokakasvatuksen saralla. Kummankin päiväkodin lapsiryhmän 

kanssa toimintaa suunniteltiin heidän arkensa mukaisesti. Tästä johtuen yhteistyö päi-

väkodeissa toteutettu toiminta poikkesi toisistaan. Ennen toiminnan aloittamista lapsi-

ryhmässä jaettiin perheille kirjeen, jossa kerrottiin Sapere-menetelmän toteuttamisesta 

ryhmässä (liite 1). Kirjeessä toivottiin vanhempien osallistuvan kyselyihin ja perheille 

suunnattuun toimintaan. Kirjeen yhteydessä kysyttiin lupaa käyttää lapsen nimeä ryh-

män yhteisessä päiväkirjassa sekä lupaa käyttää lasten kommentteja opinnäytetyössä. 

 

Toimintaa lapsiryhmissä toteutettiin vanhemmille ja henkilökunnalle suunnattujen 

kyselyiden välisenä aikana harjoitteluiden ohessa. Molemmat kyselyt suunniteltiin 

yhteistyössä päiväkotien kanssa ja myös Sapere-hankkeen hankejohtajalla oli mahdol-

lisuus kommentoida niitä. Tällä pyrittiin huomioimaan kaikkien osapuolten näkökul-

mat ja opinnäytetyön tekijät pystyivät samalla hyödyntämään päiväkodin ja hankejoh-
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tajan asiantuntijuutta aiheessa. Kuviossa 6 kuvataan Sapere-toiminnan ja kyselyiden 

toteuttamista päiväkodeissa. Liitteessä 2 on laajempi kuvaus opinnäytetyön etenemi-

sestä. 

 

 

 

KUVIO 6. Kyselyiden ja Sapere-toiminnan toteuttaminen 

 

Kyselyt 

Kasvatuskumppanuuden teemaan opinnäytetyössä haetaan tutkimusaineistoa kahden 

kyselyn avulla. Vanhemmille ja henkilökunnalla suunnatun ensimmäisen kyselyn 

avulla (liitteet 3, 4) haluttiin kartoittaa lapsiryhmien perheiden ja ryhmän henkilökun-

nan yhteistyötä sekä lapsen sen hetkistä osallisuutta ravitsemus- ja ruokakasvatuksessa 

päiväkodissa ja perheissä. Toisen kyselyn teemana olivat vanhempien ja henkilökun-

nan kokemukset Sapere-menetelmän toteuttamisesta lapsiryhmässä. Ensimmäinen 

kysely toteutettiin maaliskuussa 2010 ja toinen kysely (liitteet 5, 6) toukokuun 2010 

lopussa. 

 

Tiedonkeruumenetelmänä kyselyiden etuina pidetään laajan tutkimusaineiston mah-

dollisuutta. Kyselytutkimukseen voi samanaikaisesti osallistua useita henkilöitä ja 

samalla voidaan kysyä useita asioita. Kyselyiden etuina pidetään myös tehokkuutta, 

jolloin säästetään tutkijan aikaa ja vaivannäköä. Näiden etujen rinnalla kulkee saman-
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aikaisesti heikkouksia. Kyselyiden kautta saatua tietoa pidetään tavallisimmin pinnal-

lisena ja tutkimuksia teoreettisesti vaatimattomina. Haittoina nähdään myös epävar-

muus vastaajien rehellisyydestä ja väärinymmärrysten mahdollisuudet ovat suuria. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2000, 182-183.) Opinnäytetyössä tavoitteena on kyse-

lyllä tukea toiminnallista osuutta sekä herätellä vanhempia ja henkilökuntaa ajattele-

maan ravitsemus- ja ruokakasvatus-teemaa. Kyselyiden tarkoituksena ei ole luoda 

tutkimukseen teoreettista tietoa, vaan tuoda esille tietylle ryhmällä tärkeitä asioita. 

 

Aineistoa voidaan kyselyjen kautta kerätä kahdella eri tavalla: postikyselyllä sekä 

kontrolloidulla kyselyllä. Postikyselyssä lomake lähetetään tutkittaville postitse ja 

täyttämisen jälkeen tutkittavat postittavat lomakkeen sille osoitettuun osoitteeseen. 

Lomakkeen mukana lähetetään paluukuori, jonka postimaksu on maksettu. Posti-

kyselyn etuina on nopeus ja vaivaton aineiston saanti. Suurimpana ongelmana näh-

dään vastaamattomien lomakkeiden määrää. Lähellä postikyselyä on kysely, joka lä-

hetetään vastaajille jonkun organisaation kautta. Tällaisia organisaatioita voi olla esi-

merkiksi koulut ja päiväkodit, joissa kysely lähetetään vanhemmille. Tämän tyylisissä 

kyselyissä vastausprosentti on yleensä normaalia postikyselyä suurempi. (Hirsjärvi 

ym. 2000, 183.) 

 

Postikyselyn toisena vaihtoehtona on kontrolloitu kysely. Tällöin tutkija jakaa henki-

lökohtaisesta vastauslomakkeet tutkittaville. Jakaessaan kyselyitä, tutkija voi saman-

aikaisesti kertoa lisätietoa tutkimuksesta ja vastata mahdollisiin kysymyksiin. Vastaa-

jat täyttävät kyselyn omalla ajallaan ja palauttavat kyselyn sovitulla tavalla tutkijalle. 

Toinen mahdollisuus kontrolloidussa kyselyssä on lomakkeiden lähettäminen tutkitta-

ville, mutta tutkija noutaa vastaukset sovitulla tavalla henkilökohtaisesti. Tällöin hän 

voi vielä vastata tarvittaviin kysymyksiin ja keskustella kyselystä yleisesti. (Hirsjärvi 

ym. 2000, 184.) Tässä tutkimuksessa aineistonkeruumenetelmänä on käytetty posti-

kyselyn tapaista organisaation kautta menevää kyselyä. Opinnäytetyöhön osallistuvien 

päiväkodin lapsiryhmien vanhemmille toimitetaan kysely päiväkodin taholta. Posti-

kyselyn rinnalla kyselyssä on nähtävissä kontrolloitua kyselyä. Vanhemmat palautta-

vat kyselyt takaisin päiväkotiin, jolloin heillä on mahdollista keskustella halutessaan 

opiskelijoiden tai ryhmän henkilökunnan kanssa heränneistä kysymyksistä. Henkilö-

kunnalle kyselyt jaettiin henkilökohtaisesti ja työntekijät palauttivat kyselyt niille va-

rattuun kirjekuoreen päiväkodissa. 
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Kyselylomakkeen kysymykset voidaan yleisesti muotoilla kolmella eri tavalla, riippu-

en millaisia vastauksia tutkija haluaa. Kysymykset voivat olla avoimia, -monivalinta-, 

tai asteikkoihin perustuvia kysymyksiä. (Hirsjärvi ym. 2000, 185.) Tämän tutkimuk-

sen lomakekyselyssä on käytetty monivalintakysymyksiä ja avoimia kysymyksiä. 

Lomakkeen vastaajaa on kysytty monivalintakysymyksen tavoin (Äiti/Isä). Muut ky-

symykset ovat olleet avoimia, jolloin vastaajille on kysymyksen jälkeen jätetty tyhjää 

tilaa vastata omin sanoin kysymyksiin. Avoimien kysymysten etuina nähdään vastaa-

jien mahdollisuus sanoa, mitä todella on mielessä. Monivalintakysymyksissä puoles-

taan kysymykset kiinnittävät vastaajan valmiiksi annettuihin vaihtoehtoihin. (Hirsjärvi 

ym. 2000, 188.) 

 

Vanhempien mielipiteiden kerääminen soveltuu hyvin kasvatuskumppanuusteemaan, 

sillä kasvatuskumppanuuteen olennaisesti liittyy vanhempien näkemysten esiin nos-

taminen. Päivähoidossa vanhempien ja henkilökunnan välinen yhteistyö sisältää kai-

kenlaisen yhteisen vuorovaikutuksen ja toiminnan (Koivunen 2009, 151). Keskuste-

luiden kautta oletetaan tulevan paljon mielipiteitä esille, mutta aina keskustelulle ei 

ole riittävää aikaa. Kaikki vanhemmat eivät syystä tai toisesta edes halua käydä joka-

päiväisiä keskusteluja henkilökunnan kanssa (Koivunen 2009, 152). Opinnäytetyössä 

avoimen kyselyn uskotaan toimivan hyvänä väylänä tuoda julki vanhempien näke-

myksiä. Vanhempien näkemykset ovat arvokkaita päiväkodin henkilökunnan toimin-

nan kehittämisessä. Kasvatuskumppanuuden tavoitteena on korostaa ammattikasvatta-

jien ja vanhempien asiantuntijuuden tasavertaisuutta ja yhteisten tavoitteiden löyty-

mistä (Koivunen 2009, 152). Kyselyt ovat nimettömiä eli jokainen vanhempi ja työn-

tekijä voi tuoda ilmi näkemyksensä esiin nimettömänä. Koska opinnäytetyö ei tutki 

kasvatuskumppanuus-ilmiötä, vaan pyrkii toteuttamaan sitä, kyselyt sisältävä pääasi-

assa vanhempien ja työntekijöiden tuntemusten tiedustelua. 

 

Päiväkirja 

Kahden jo edellä esiteltyjen kyselyiden lisäksi toiminnassa hyödynnettiin Sapere-

toiminnasta tiedottavaa päiväkirjaa. Päiväkirjaa aineistonkeruumenetelmänä pidetään 

itseohjatun kyselylomakkeen kaltaisena. Päiväkirjan sisältö voi olla täysin strukturoi-

maton tai päinvastaisesti se voi antaa vastauksia hyvinkin tarkkoihin kysymyksiin. 

Aineistona päiväkirja on analysoinnin kannalta haastava, erityisesti strukturoimaton 

aineisto jättää tutkijalle suuren vapauden tulkinnoille. (Hirsjärvi, ym. 2000, 205.) Päi-

väkirjan tarkoitus tässä työssä oli toimia yhtenä tiedonkulun välineenä opiskelijoiden 



42 

 

 

ja lapsiryhmän perheiden välillä. Lisäksi se toimi hyvänä dokumentointivälineenä, 

jonka ansioista sekä opiskelijoille että yhteistyöpäiväkodeille dokumentoitui kaikki 

toimintatuokiot. 

 

Päiväkirjaa täytettiin jokaisen Sapere-tuokion jälkeen. Päiväkirja sijaitsi lapsiryhmän 

eteisessä, josta perheiden oli mahdollista lukea sitä lapsiaan tuodessa tai hakiessa. 

Päiväkirjan rakenne oli sama molemmissa yhteistyöpäiväkodeissa (liite 7). Päiväkir-

jassa oli tilaa myös henkilökunnan ja vanhempien kommenteille. Tavoitteena oli, että 

perheet voisivat päiväkirjan avulla viestittää opiskelijoille ja henkilökunnalle, mitä 

lapset ovat Sapere- tuokioista kotona puhuneet ja mitä toiveita perheillä olisi toimin-

nan suhteen. Valitettavasti neljän viikon intensiivisen Sapere-toiminnan aikana päivä-

kirjaan ei tullut yhtään kommenttia vanhemmilta, joten päiväkirjan käyttäminen ai-

neistonkeruumenetelmänä ei ollut mahdollista. Kyselyistä ja vanhempien kanssa käy-

dyissä keskusteluissa kuitenkin kävi ilmi, että päiväkirjaa oli luettu. 

 

Tutkimusaineiston analyysi 

Tutkimusaineiston analysoinnilla tarkoitetaan kerätyn aineiston koodausta, lajittelua 

tai muuta tiedon muokkaamista haluttuun muotoon. Analysoinnin tarkoituksena on 

järjestää saatu tieto uudelleen, jotta siitä löydettäisiin ilmiön kannalta olennaisimmat 

kohdat. Vasta tämän jälkeen aineistoa voidaan alkaa analysoimaan tarkemmin. (Kana-

nen 2008, 88.) Toiminnallisessa opinnäytetyössä kerättyä aineistoa ei tarvitse analy-

soida niin tarkasti kuin tutkimuksellisessa opinnäytetyössä (Vilkka & Airaksinen 

2003, 59). Kvalitatiivisessa tutkimuksessa saatetaan käyttää myös laskennallisia me-

netelmiä teemojen ja ilmaisujen laskemisessa aineistosta. Aineiston määrällisessä tar-

kastelussa voidaan käyttää laadullisen aineiston luokittelua, kuten esimerkiksi teemo-

ja. (Kananen 2008, 120.) 

 

Sisällönanalyysiin voidaan käyttää kahta tapaa: sisällön erittelyä ja sisällön analyysiä 

(Kananen 2008, 94). Sisällön erittelyä käytettiin tässä opinnäytetyössä ensimmäisenä 

analysointimenetelmänä kyselyiden purkamisessa. Perinteisesti sisällön erittely tar-

koittaa tekstin kuvaamista kvantitatiivisessa muodossa. Tekstin muuttaminen kvantita-

tiiviseen muotoon tarkoittaa laskemista, kuinka monta kertaa jostakin tietystä asiasta 

on kirjoitettu tai kuinka usein jotain termiä käytetään tutkittavassa aineistossa. Yksit-

täisten sanojen lisäksi voidaan valita tarkasteltavaksi lauseita tai ajatuskokonaisuuksia. 

Sanojen tai vastaavasti lauseiden laskeminen ja sitä kautta mittaaminen tarkoittaa 



43 

 

 

frekvenssi- tai volyymimittausta. Yksinkertaisimmillaan mittaaminen on yksittäisten 

sanojen esiintymisen laskemista, mutta mukana voi olla myös luokitusrunko. (Eskola 

& Suoranto. 2008, 185.) Kyselyistä saatujen vastausten selvittäminen aloitettiin käyt-

tämällä frekvenssimittausta, eli kyselyissä esiin tulleita tutkimuksen kannalta olennai-

sia sanoja laskettiin. Tätä kautta selvisi, minkälaisia vastauksia oli saatu ja voiko kyse-

lyiden tuloksista tehdä yleistyksiä, koskien näitä kyselyitä. Näiden kyselyiden pohjalta 

ei voi tehdä kuitenkaan yleistyksiä laajemmassa näkökulmassa, kuten tehdä johtopää-

töksiä kaikkien suomalaisten lasten osallisuudesta kotona ruokailuun liittyen. Frek-

venssimittaus soveltui paremmin vanhemmille suunnattujen kyselyiden analysointiin, 

koska aineistoa oli enemmän kuin henkilökunnan kyselyissä. Esimerkiksi ensimmäi-

sen vanhemmille suunnatun kyselyn kysymykseen lasten osallisuudesta saadut vasta-

ukset olivat hyvin samanlaisia. Lapsen mukaan ottaminen kaupassa käyntiin tai ruoan 

valmistukseen mainittiin useassa vastauspaperissa (kaupassa käynti mainittiin 21 vas-

tauksessa ja ruoan valmistaminen 12 vastauksessa). Tekstin muuttaminen kvantitatii-

viseen muotoon helpottaa aineiston käsittelyä, jonka jälkeen aineiston syvällisempi 

analysointi on yksinkertaisempaa. 

 

Sisällön erittelyn jälkeen kyselyiden aineistoa käsiteltiin sisällön analyysin mukaisesti. 

Kanasen (2008, 94) mukaan sisällön analyysissä aineisto kuvataan tiiviissä ja yleises-

sä muodossa. Päämääränä on esittää ilmiöistä sanallinen ja selkeä kuvaus. Sisällön 

analyysiä tehdessä aineisto tiivistetään ja saatetaan uuteen muotoon. Redusointi, klus-

terointi ja abstrahointi ovat sisältöanalyysin vaiheita. Redusoinnilla pelkistetään tutkit-

tavaa aineistoa, kun taas klusterionnissa koodattua aineistoa työstetään ja etsitään 

eroavaisuuksia ja samankaltaisuuksia. Näin aineistosta voidaan muodostaa uusia 

luokkia ja nimetä niitä. Abstrahointivaihe erottelee olennaisen tiedon epäolennaisesta 

ja muodostaa teoreettisen käsitteistön. Luokitellusta aineistosta yhdistetään laajempia 

käsitteitä. Sisällönanalyysiä voidaan tehdä aineisto- tai teorialähtöisesti. (Kananen 

2008, 94.) Tässä opinnäytetyössä on käytetty teorialähtöistä sisällönanalyysiä. Kyse-

lyiden laatimisessa pohjana on käytetty teoriasta nousseita teemoja, joiden kautta ai-

neistoa analysoitiin ja eriteltiin. 

 

Sisällön analyysinvaiheet alkavat aineiston litteroinnista sekä analyysiyksikön määrit-

telystä. Tämän jälkeen tutkija perehtyy aineistoon ja muodostaa kokonaiskuvan siitä. 

Aineiston koodaus, jossa voidaan erottaa tekstikokonaisuuksia toisistaan merkein tai 

värein, ja "keskustelu" aineiston kanssa, jossa tutkija kirjoittaa omat huomionsa ai-
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neistosta ylös, tehdään ennen aineistosta löytyneiden kokonaisuuksien jakamista pie-

nempiin luokkiin. Tämän jälkeen tutkija tarkastelee käsittelemäänsä aineistoa tutki-

muskysymystensä näkökulmasta, jonka jälkeen hän voi yhdistää muodostamiaan 

luokkia uusiksi luokiksi ja nimetä niitä. Tällä pyritään nostamaan aineiston yleistettä-

vyyttä. Lopuksi tutkija jäsentelee työstämäänsä aineistoa kuvaamalla sitä. (Kananen 

2008, 94.) 

 

Opinnäytetyön kyselyiden aineiston purkaminen aloitettiin tutustumalla aineistoon 

lukemalla vastaukset läpi. Tämän jälkeen yhteistyöpäiväkodeista saadut vastaukset 

käsiteltiin erikseen päiväkotikohtaisesti käyttämällä frekvenssimittausta. Frekvenssi-

mittauksen jälkeen aineistot yhdistettiin yhdeksi kokonaisuudeksi. Kokonaisuuden 

hahmottamisen helpottamiseksi päiväkotien aineistoista saadut vastaukset koodattiin 

väreillä niin, että aineistot erottuivat toisistaan. Vastaukset koodattiin värien lisäksi 

juoksevalla numeroinnilla niin, että ensimmäisen vanhemmille suunnatun kyselyn 

koodausnumerot ovat 1-24 ja toisen vanhemmille suunnatun kyselyn koodausnumerot 

ovat 25-35. Henkilökunnan koodausnumero ovat 1-5 ja 6-9. Näitä koodausnumeroita 

käytetään kyselyiden tulosten kuvauksessa. Koodauksen jälkeen tehtiin omia huomioi-

ta aineistoista nousseista ilmiöistä sekä verrattiin aineistoja toisiinsa etsien samankal-

taisuuksia ja eroavaisuuksia. Aineistoanalyysissä käytettiin hyväksi kyselyissä olevia 

teemoja vastausten luokittelussa. Lopuksi aineisto kirjoitettiin teemojen mukaan sa-

nalliseen muotoon. Sisällön analyysiin kuuluvaa abstrahointia eli teoreettisen käsit-

teistön luomista olennaisen tiedon pohjalta ei käytetty, koska kyselypohja sisälsi tar-

vittavat käsitteet tulosten käsittelyyn. Vastauksissa ei ilmennyt uusia käsitteitä, joita 

olisi tarvinnut huomioida käsitteistön mahdollisessa luomisessa. 

 

Yleistä tietoa kyselyiden vastauksista 

Kyselyitä oli yhteensä neljä: kaksi yhteistyöpäiväkotien lapsiryhmän vanhemmille ja 

kaksi näiden lapsiryhmien henkilökunnille. Kyselyistä saatujen palautteiden ja vasta-

uksien lisäksi sekä vanhempien että henkilökunnan näkemyksiä Sapere-toiminnasta 

tuli esille päiväkodissa käytyjen keskusteluiden kautta. Kyselyiden tuloksissa käsitel-

lään ainoastaan kyselyistä esiin nousseita asioita ja palautetta. Kyselylomakkeita van-

hemmille ja henkilökunnille oli yhteensä 78 kappaletta. Vastattuja kyselyitä takaisin 

saatiin kaikkiaan 44 kappaletta. Näin ollen kokonaisvastausprosentti kyselyissä oli 

56 %. Ensimmäiseen vanhemmille suunnattuun kyselyyn vastasi 24 vanhempaa kai-

kista 34 vanhemmasta. Vastausprosentiksi tähän kyselyyn saatiin 71 %. Päiväkoti 
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1:ssä vastausprosentti oli 67 % ja päiväkoti 2:ssa se puolestaan oli 74 %. Kyselyihin 

vastaamisessa äiti oli ollut mukana 22 tapauksessa, kun taas isän mukana olo oli mer-

kitty viiteen kyselylomakkeeseen. Ensimmäiseen kyselyyn vastanneista perheistä valta 

osa oli ydinperheitä, yksinhuoltajia vastanneissa oli kolme kappaletta. 

 

Toinen vanhemmille suunnattu kysely ei tuottanut yhtä hyvää vastausprosenttia kuin 

ensimmäinen kysely. Toisen kyselyn vastausprosentiksi nousi 32 %. Vastausprosentti 

päiväkoti 1:ssä oli tämän kyselyn aikana 27 % ja päiväkoti 2:ssa 37 %. Tässä kyselys-

sä isä oli ollut mukana vastaamisessa vain yhdessä tapauksessa. Yksinhuoltajaperheitä 

vastanneissa oli yksi. Toiseen kyselyyn vastanneista 11 perheestä 10 oli vastannut 

ensimmäiseen kyselyyn. 

 

Henkilökunnan kyselyt tuottivat oletetusti suurimmat vastausprosentit. Vastaajia päi-

väkoti 1:ssä oli kaksi henkilöä ja päiväkoti 2:ssä 3 henkilöä. Ensimmäisessä kyselyssä 

molemmissa päiväkodissa vastausprosentti oli 100 %. Toisessa kyselyssä vastauksia 

takaisin saatiin neljä kappaletta viidestä, joten vastausprosentiksi muodostui 80 %. 

Vaikka henkilökunnan vastausprosentti oli hyvä, ei vastauksista voida tehdä yleistyk-

siä otannan ollessa vain viisi henkilöä. Otantaan vaikutti toiminnan keskittyminen 

kahteen lapsiryhmään ja näin ollen kyselyt koskivat vain näiden lapsiryhmien henki-

lökuntaa. Henkilökunnan kokemukset halutaan silti nostaa esille vanhempien vastaus-

ten rinnalla. 

 

7.3 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

 

Tutkimuksien luotettavuutta käsitellään usein reliaabelius ja validius- käsitteiden kaut-

ta. Reliaabelius tarkoittaa saatujen mittaustulosten toistettavuutta, eli tutkimuksen ky-

kyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Validius puolestaan tarkoittaa mittarin tai tut-

kimusmenetelmän kykyä mitata haluttua asiaa. Tutkijan kehittämät mittarit tai mene-

telmät eivät aina vastaa sitä, mitä tutkija niiltä haluaa. Hyvänä esimerkkinä menetel-

mästä, joka ei aina vastaa suunniteltua on kyselylomakkeiden laatiminen. Kyselyihin 

vastaajat saattavat käsittää kysymyksen toisella tavalla, kuin tukija on sen tarkoittanut. 

Tällöin saadut vastaukset eivät vastaa aikaisemmin haluttuja asioita. Mikäli tutkija 

käsittelee saadut vastaukset edelleen oman alkuperäisen ajattelumallinsa mukaisesti, ei 

tuloksia voida pitää pätevinä. (Hirsjärvi ym.2000, 213-214.) 
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Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta ei voida mitata samalla tavalla reliaabelius- 

ja validius-käsitteiden avulla, jotka ovat syntyneet kvantitatiivisen tutkimuksen piiris-

sä. Kuitenkin myös laadullisentutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä tulisi arvioida 

jollakin tasolla. Edellä mainittuja termejä ei ole tällöin pakko käyttää. Laadullisen 

tutkimuksen luotettavuutta tutkija voi lukijoille esittää tutkimuksen toteuttamisen sel-

vityksellä. Tällöin aineiston tuottamisen olosuhteet tulee kertoa selvästi ja totuuden-

mukaisesti. Erityisen tärkeää luotettavuuden kannalta on perusteluiden antaminen teh-

dyille tulkinnoille. Tässä luotettavuutta lisää suorat lainaukset haastatteluista tai muis-

ta saaduista aineistoista. Luotettavuutta voidaan lisätä myös ottamalla tutkimukseen 

mukaan useampi henkilö tai käyttämällä samassa tutkimuksessa eri menetelmiä (Hirs-

järvi ym. 2000, 214-215.) 

 

Opinnäytetyön luotettavuutta pohtiessa voi lähestyä aihetta sekä kvantitatiivisen, että 

kvalitatiivisen tutkimuksen kannalta. Laadittujen kyselylomakkeita pohditaan käsittei-

den reliaabelius ja validius avulla. Toimintaa ja siitä tehtyjä tulkintoja puolestaan poh-

ditaan kvalitatiiviseen tutkimukseen kuuluvilla menetelmillä. Kyselylomakkeiden 

kysymykset laadittiin yhdessä päiväkodin työntekijöiden ja Sapere-hankkeen johtajan 

kanssa, jolloin niitä tarkasteltiin useasta näkökulmasta. Tämä lisäsi kysymysten luotet-

tavuutta. Kyselyt käsittelivät vanhempien ja henkilökunnan näkemyksiä ja mielipiteitä 

ravitsemus- ja ruokakasvatuksesta. Koska mielipiteet ja näkemykset voivat muuttua, 

ei kyselyä toistettaessa välttämättä saada samoja tuloksia. Kyselylomakkeita voidaan 

kuitenkin käyttää jonkin muun kohderyhmän kanssa tutkittaessa samoja asioita. Kyse-

lyyn vastanneiden nimettömyys lisää todennäköisesti vastauksien luotettavuutta. Ky-

selyiden tulosten kuvaamisessa on käytetty suoria lainauksia useista eri vastauksista, 

mikä lisää niiden validiutta. Kyselyiden toteutustapa oli kohderyhmälle sopiva, mikä 

nosti vastausprosenttia ja yhtenevien mielipiteiden määrää. Avoimet kysymykset toi-

vat samaan aikaan laajoja vastauksia, mutta osa vastanneista jätti vastaamatta tiettyi-

hin kysymyksiin. 

 

Opinnäytetyössä on käytetty useita tutkimusmenetelmiä, joiden käyttöä on kuvattu 

tarkasti. Tutkimusaineiston kerääminen ja tutkimuksen eteneminen on kuvattu selke-

ästi ja totuudenmukaisesti. Opinnäytetyön lähtökohtien taustalla vaikuttavat yhteistyö 

päiväkotien ja Sapere-hankkeen kanssa. Tutkimusmenetelmien kautta esiin tulleita 

ilmiöitä ja käsitteitä tarkastellaan opinnäytetyössä esitetyn teorian avulla. Edellä mai-

nitut tekijät lisäävät opinnäytetyön luotettavuutta.  
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Tutkimustulosten yleistettävyyttä heikentää kohderyhmän pienuus. Varsinkin henki-

lökunnan osuus kohderyhmässä oli pieni toiminnan rajoittuessa kahteen päiväkodin 

lapsiryhmään. Havainnoinnin lisääminen tutkimusmenetelmiin olisi lisännyt opinnäy-

tetyön luotettavuutta. Tutkijan ollessa osa toimintaa havainnointi ei ole kuitenkaan 

mahdollista. Osallistuvaa havainnointia käytettiin pienimuotoisesti, kuten lasten lau-

sahduksia kerätessä ja huomioiden tekemiseen toiminnasta. Kuitenkaan osallistuvaa 

havainnointia ei haluttu nostaa yhdeksi tutkimusmenetelmäksi tässä opinnäytetyössä, 

vaikka se olisi ollut mahdollista. Opinnäytetyössä haluttiin keskittyä toiminnan toteut-

tamiseen lasten ja vanhempien kanssa sekä kyselyiden tekemiseen. Sapere-toiminnan 

toteuttamisen yhdistyessä opinnäytetyön tekijöiden harjoitteluun, toiminta-aika oli 

melko lyhyt. Tämä vaikuttaa toiminnasta ja kyselyistä saatuihin kokemuksiin ja nä-

kemyksiin rajoittaen niiden yleistettävyyttä. 

 

Eettiset kysymykset 

Opinnäytetyön eettisiä kysymyksiä pohditaan tutkimustehtävän, prosessin ja opinnäy-

tetyön seurausten kannalta. Eettisiä kysymyksiä tulee pohtia koko prosessin ajan aina 

tutkimusaiheen ja tutkimusmenetelmien valinnasta tutkimuksen tavoitteisiin asti. Tut-

kimusaihetta valitessa on hyvä kiinnittää huomiota tutkimuksen yhteiskunnallisiin 

vaikutuksiin. Yleensä tutkimuksesta ei ole taloudellista hyötyä kenellekään. Tutki-

musmenetelmien valintaan vaikuttaa tutkimustehtävä. Tutkimusmenetelmät puoles-

taan vaikuttavat analyysimenetelmiin. Lähtökohtana tutkimuksessa on tutkimustulos-

ten totuudenmukaisuus. Opinnäytetyön toimeksiantajan tavoitteiden ei tule vaikuttaa 

tutkimustulosten kerrontaan vääristämällä tai jättämällä pois negatiivisia tuloksia. 

(Kananen 2008, 133-134) 

 

Opinnäytetyön kirjoittajan on tekstissään selkeästi erotettava eri lähteistä saatu tieto ja 

tutkijan oma ajattelu. Kuitenkin osa tiedosta on niin yleisluontoista, joten siihen ei 

tarvita lähdettä. Laadullisen tutkimuksen eettisyyden kannalta on tärkeää, ettei kyse-

lyiden tai haastatteluiden avulla saatuja tietoja esitetä pelkästään määrällisesti. Suorat 

lainaukset lisäävät tulosten tulkinnan todistusarvoa. Huomiota on kiinnitettävä myös 

yhteistyökumppaneiden ja kyselyihin vastanneiden nimettömyyteen heidän niin halu-

tessaan. (Kananen 2008, 135-136) Toiminnallisen opinnäytetyön arvon kannalta olen-

naista on lähteiden laatu ja soveltuvuus ja niiden tulisi palvella opinnäytetyötä. (Vilk-

ka & Airaksinen 2004, 76). 
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Tässä opinnäytetyössä aiheen valintaan, tutkimusmenetelmiin ja työn tavoitteisiin 

vaikuttivat opiskelijoiden oma mielenkiinto aihetta kohtaan ja taustalla olevan Sapere-

hankkeen toiveet. Opinnäytetyön lähtökohtiin vaikutti näin ollen opinnäytetyön teki-

jöiden lisäksi joukko muita asiantuntijoita ja yhteistyökumppaneita. Tästä tutkimuk-

sesta ei ole taloudellista hyötyä opinnäytetyön tekijöille, yhteistyöpäiväkodeille eikä 

Sapere-hankkeelle, kuitenkin työllä voidaan katsoa olevan merkitystä hankkeelle ja 

yhteistyöpäiväkodeille. Valmis työ liitetään linkiksi hankkeen kotisivuille, josta se on 

kaikkien luettavissa. Tätä kautta työllä voi olla vaikutusta yhteiskunnallisella tasolla. 

 

Saadut tulokset esitetään työssä totuudenmukaisesti käyttäen suoria lainauksia ja vas-

tausten koodaamista, jonka kautta luotettavuutta on pohdittu. Lähteitä on pyritty käyt-

tämään laajasti opinnäytetyön tekijöiden oman koulutusalan näkökulmaa painottaen. 

Lähteiden käytössä on huomioitu niiden luotettavuus ja julkaisuvuosi.  

 

Toimintatutkimuksessa eettisiä kysymyksiä tulee pohtia myös toiminnan toteuttami-

sen aikana. Toiminnan toteuttamisen suunnittelussa mukana on ollut yhteistyöpäivä-

kotien henkilökunta ja heidän ammattitaitonsa. Henkilökunta on myös valvonut toteu-

tettua toimintaa. Näin ollen opinnäytetyön tekijöiden toiminta on ollut päiväkotien 

eettisten periaatteiden mukaista.  

 

 

8 KOKEMUKSET SAPERESTA JA KASVATUSKUMPPA-

NUUDESTA 

 

Tässä luvussa paneudutaan Sapere-toiminnan tuomiin kokemuksiin ja siitä nousseisiin 

näkemyksiin. Aluksi keskitytään opinnäytetyön tekijöiden toteuttamiin lapsille ja van-

hemmille suunnattuihin tuokioihin. Osion lopussa käsitellään kyselyistä esiin noussei-

ta asioita. Lasten toimintatuokioissa korostuu opinnäytetyön tekijöiden näkemykset 

toiminnan toteuttamisesta, kun taas kyselyiden kuvauksessa esiin nousee vanhempien 

ja henkilökunnan mielipiteet. Lasten ja vanhempien toimintahetkien ohessa on valo-

kuvia toteutetusta toiminnasta. 
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8.1 Toiminta yhteistyöpäiväkodeissa 

 

Sapere-menetelmän mukaista toimintaa sovellettiin kahdessa jyväskyläläisessä päivä-

kodissa 3-5-vuotiaiden lapsiryhmissä neljän viikon ajan. Toiminnan pohjana oli päi-

väkotien kyseessä olevien lapsiryhmien henkilökunnan kanssa yhdessä tehdyt suunni-

telmat. Suunnittelussa pyrittiin toteuttamaan aikaisemmin esiteltyä tavoitteellista 

suunnittelua, jolloin toiminta suunniteltiin juuri sille lapsiryhmälle sopivaksi, ottaen 

huomioon heidän sen hetkisen osaamisen ja tarpeet. Molemmissa lapsiryhmissä toi-

minta keskittyi suurilta osin ohjattuun toiminta-aikaan ja ruokailutilanteisiin. Päiväko-

ti 1:ssä vastuu toiminnan ohjaamisesta jaettiin ryhmän henkilökunnan ja opinnäyte-

työn tekijän kesken. Päiväkoti 2:ssa lapsiryhmän henkilökunta osallistui Sapere-

toimintaan mahdollisuuksien mukaan päävastuun ollessa opinnäytetyön tekijällä. 

Toimintahetkien aikana tavoitteena oli herätellä lasten mielenkiintoa ruokien ja aistien 

maailmaan. Lasten omien mielipiteiden korostaminen oli yksi tärkeä teema toiminnas-

sa. Toimintahetkien aikana kerättiin päiväkirjaan lasten lausahduksia, josta vanhem-

mat pystyivät lukemaan niitä lasten tulo- ja hakutilanteissa. Tarkoituksena oli näyttää 

vanhemmille heidän omien lastensa kommentteja toiminnasta (liite 12) ja sitä kautta 

korostaa lasten mielipiteiden arvostusta ja tärkeyttä. Toiminnan suunnittelun tukena 

käytettiin avuksi lasten kirjallisuutta sekä lapsille luettiin ravitsemus- ja ruokakasva-

tusaiheisia lasten kirjoja, joista on lähdeluettelo liitteessä 8. 

 

Päiväkoti 1:ssä Sapere-toiminnan punaisena lankana toimivat värit. Jokaiselle 

neljälle viikolle sovittiin yksi perusväri, jonka ympärille toiminta rakentui. Näin 

ollen aistien ja ruokien rinnalla lapset tutustuivat näiden neljän viikon aikana myös 

väreihin. Käytettävissä ollut aika (neljä viikkoa) pyrittiin käyttämään mahdollisimman 

intensiivisesti Sapere-toimintaan, joten jokaiselle viikonpäivälle suunniteltiin Sapere-

tuokio, mikäli se oli muun toiminnan ohella mahdollista. Viikon värin kautta toimin-

taan saatiin jatkuvuutta ja yhdenmukaisuutta. Viikon väreinä toimivat vihreä, keltai-

nen/oranssi, punainen ja sininen. Väriteeman mukaisesti jokainen maanantai aloitettiin 

viikon värin paljastamisella ja siitä keskustelemalla. Viikon aikana uuteen väriin ja 

värin mukaisiin elintarvikkeisiin tutustuttiin muun muassa piirtämisen ja aistien varai-

sen toiminnan kautta. Lapset saivat myös yhdessä vanhempiensa kanssa tehtäväksi 

etsiä viikon värin mukaisia ruokakuvia lehdistä. Näistä kuvista ja lasten piirustuksista 

koottiin yhteinen näyttely lapsiryhmän ruokailutilaan. Toimintahetkien aikana opittu-
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ja/käsiteltyjä asioita pyrittiin siirtämään myös ruokailutilanteisiin. Esimerkiksi tarkas-

teltiin löytyykö lautaselta viikon väriä, tai tuoksuuko ruoassa sama tuoksu kuin tuok-

supurkissa. Tätä kautta toiminta ei ollut vain toimintahetkien varassa, vaan se kytket-

tiin tosielämään. Tarkemmat toimintasuunnitelmat löytyvät liitteestä 9. 

 

KUVA 1. Vihreän teemaviikon yrtti. 

Päiväkoti 2:ssa Sapere-toiminnassa lähdettiin liikkeelle aistien maailmasta. Toi-

minnan suunnittelussa huomioitiin vuoden aikaan liittyvät tapahtumat ja asiat, 

joten toiminta kytkeytyi lähelle päiväkodin arkea. Suunnittelu eteni viikko kerrallaan 

ja yhteisenä teemana oli vuoden aika ja aistit. Neljän viikon aikana pyrittiin mahdolli-

simman paljon tekemään Sapere-menetelmään pohjautuvaa toimintaa. Ensimmäisen 

viikon aiheena oli erilaisten syötävien kasvien kylväminen ja hoitaminen. Näitä puu-

hia tehtiin toimintatuokioilla pienissä ryhmissä sekä kylvöjen kastelu ja kasvien itämi-

sen seuraaminen tapahtui paljolti iltapäivisin leikkien rinnalla. Lapset saivat kertoa 

omista huomioistaan aamukokoontumisilla keskustelun ohessa. Kevätkylvöjä seurat-

tiin ja hoidettiin yhdessä koko Sapere-toiminnan intensiivinen neljän viikon jakso. 

 

Kevätkylvöjen lisäksi ensimmäisen viikon toimintaan kuului siman valmistaminen 

pienryhmän kanssa, jota maisteltiin seuraavalla viikolla vappujuhlien aikana. Siman 
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valmistamiseen kytkeytyi myös Sapere-henkinen jumppa, joka pohjautui sitruunoiden 

etsimismatka-tarinaan. Siman valmistamiseen liittyen tuoksuteltiin aamukokoontumi-

sella sitruunantuoksua ja tutustuttiin sitruunan ulkonäköön ja keskusteltiin siman val-

mistamisesta. Näin saatiin muutkin lapset mukaan jakamaan siman valmistus koke-

muksiaan. Ensimmäisen viikon jälkeen intensiivisen Sapere-toiminnan loppu aika 

keskittyi reseptivihkon tekemiseen aamu- ja iltapäivisin muun toiminnan ohessa. Sen 

lisäksi tehtiin aistitehtäviä aamukokoontumisilla ja ennen lounasta tapahtuvalla ko-

koontumisella. Reseptivihkoa varten perheet toivat päiväkotiin oman lempireseptinsä 

ja ne kirjoitettiin puhtaaksi ja tulostettiin A4-paperille. Lapset saivat kuvittaa piirtä-

mällä oman reseptinsä. Sen jälkeen ne skannattiin ja tulostettiin ja koottiin vihkoksi, 

jonka lapset antoivat äideilleen äitienpäivänä. 

 

 

KUVA 2. Päiväkoti 2:n reseptivihko. 

Päiväkoti 2:n aistitehtävissä kokoontumisilla mukana olivat ääni- ja hajupurkkeja sekä 

tunnustelupussi sisältöineen. Hajupurkkien kanssa ohessa tuokioilla oli tuoksun aihe-

uttaja, esimerkiksi omena tai kanelitanko, johon lapset saivat tutustua maistamalla, 

katselemalla tai tunnustelemalla. Kokoontumisia ohjasivat lasten reaktiot, huomiot ja 

kertomat kokemukset kyseessä olleesta aiheesta. Aistitehtäviä pohjustettiin lukemalla 

aisteista kertova lastenkirja, jotta aistit käsitteenä tulisi lapsille tutuksi. Sama kirja 

luettiin lapsille päiväkoti 1:ssä. Päiväkoti 2:ssa toteutetut toimintasuunnitelmat löyty-

vät liitteestä 10. 
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KUVA 3. Aistiharjoitteissa käytetyt hajupurkit. 

Kuten aikaisemmin on mainittu, lasten mielipiteiden kuunteleminen ja arvostaminen 

toimintatuokioiden aikana oli osa menetelmän mukaista toimintaa. Erityisesti aistiteh-

tävissä lasten mielipiteitä pyrittiin nostamaan esiin. Kuitenkin tuokioiden aikana oli 

havaittavissa, ettei monikaan lapsi osaa tai uskalla ilmaista omaa mielipidettään. Tä-

män vuoksi on erityisen tärkeää, että tuokion ohjaaja ottaa vastuun lasten kuuntelemi-

sessa kysymällä lapsilta kysymyksiä, joihin lapset osaavat vastata. Yleinen lasten vas-

taus kysymykseen "miltä maistuu" tai "miltä tuoksuu" oli hyvältä tai pahalta. Vaikka 

lapsen tällaistakin vastausta arvostetaan, voi ohjaaja kysyä, miksi se maistuu pahalta 

tai miksi se tuoksuu hyvältä. Toinen huomioitava asia, oli vertaisryhmän vaikutus. 

Yhden lapsen vastatessa kysymykseen "pahalta", vastasivat myös muut lapset samalla 

tavalla. Lapset voivat opetella oman mielipiteen kertomista ja sitä harjoiteltiinkin nel-

jän viikon aikana. Tässäkin lapset oppivat nopeasti toisilta lapsilta, yhden lapsen roh-

kaistuessa kertomaan oma oikea mielipide, toiset seuraavat perässä. Myös aikuinen 

voi auttaa keskustelun syntyä kertomalla esimerkiksi, miltä haisteltava asia hänestä 

tuoksuu. Tässä on kuitenkin varottava, ettei aikuinen ohjaa lapsia oman mielipiteensä 

kautta liikaa. Toimintaa aloittaessa aikuisen rooli voi olla aktiivisempi, lasten rohkais-

tuessa aikuisen esimerkin tarve vähenee. 

 

Vaikka hajujen tunnistaminen on haastavaa, ovat lapset taitavia yhdistämään itselleen 

tuttuja hajuja toisiinsa. "Tuoksuu ihan purkalta" sanoi neljävuotias poika haistaessaan 

tuoretta minttua tai ”Tuoksuu ihan karkilta” 4-vuotias tyttö sanoi haistaessaan rypä-

lemehua. Lasten mielikuvituksen rikkaus korostuu entisestään, kun lasten näkemyksiä 

pysähtyy hetkeksi kuuntelemaan. Keskellä toimintaa voi kuulla muun muassa seuraa-
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vanlaisia lausahduksia: "Mikä on vihreä ja on puussa? Raaka Tarzan” 4-vuotias poika 

kysyi, kun keskustelimme vihreästä väristä. ”Ollaan aika rohkeita, kun uskalletaan 

maistaa kaikkia näitä” 4-vuotias tyttö sanoi puolestaan tehdessään perhe-iltaan tarjoil-

tavia herkkuja. Lapset ilmaisivat mielipiteitään omien tunteiden kautta. Muun muassa 

neljä vuotias poika sanoi syödessään papaijaa: "maistuu ihan iloiselta". 

 

Mielikuvituksen lisäksi lasten puheita kuunnellessa voi havaita, kuinka valtavasti jo 

pienillä lapsilla on tietoa. ”Punainen omena maistuu makeammalta kuin vihreä” 4-

vuotias poika maistellessaan punaisia ja vihreitä omenoita. Tuokioiden aikana huomi-

oitavaa oli, kuinka paljon lapset osasivat yhdistää kotona tehtyjä asioita tuokiolla teh-

tyihin asioihin. Päiväkoti 2:ssa kylvämishetkien aikana lapset kertoivat toisille lapsille 

omista aikaisemmista kokemuksistaan kylvämisestä kotona ja saivat samalla toimia 

ikään kuin "opettajana" toisille lapsille. Lisää lasten lausahduksia löytyy liitteestä 11. 

 

Opinnäytetyön toiminnallisuuden osuuden aikana ohjatun toiminnan lisäksi huomioi-

tiin ruokailutilanteet ja vapaan leikin aika Sapere-menetelmän käytössä. Erityisesti 

päiväkoti 1:ssä pyrittiin kehittämään ruokailutilanteita lapsilähtöisempään suuntaan 

Sapere-menetelmän periaatteiden pohjalta suunnitelmallisesti. Esimerkiksi leivät ja 

maidot sijoitettiin matalammalle pöydälle, josta lapset saivat niitä itsenäisesti hakea. 

Vapaan leikin tilanteesta hyvä esimerkki on päiväkoti 2:ssa lasten leikkimä kauppa-

leikki, jota lapset itse halusivat leikkiä. Leikin idea tuli lapsilta ja näin ollen lapset 

saivat itse suunnitella leikin ympäristön, henkilökunnan tarjotessa vaihtoehtoja. 

 

KUVA 4. Lasten kauppaleikki päiväkoti 2:ssa. 
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8.2 Vanhempien toimintahetket 

 

Kasvatuskumppanuus-teeman mukaisesti Sapere-toimintaa järjestettiin molemmissa 

päiväkodeissa lapsiryhmän perheille. Päiväkoti 1:ssä pidettiin perheille suunnattu toi-

mintailta ja päiväkoti 2:ssa perheille suunnattu toimintailtapäivä. Lisäksi päiväkoti 

1:ssä toteutettiin lasten hakutilanteessa pienimuotoinen toimintahetki, jossa vanhem-

mat saivat maistella lastensa tekemiä peruna-, porkkana- ja lanttulastuja sekä tutustua 

lasten käyttämiin keittiövälineisiin. Lapset saivat kertoa vanhemmilleen lastujen val-

mistamiseen käyttämänsä reseptin. Päiväkoti 2:ssa perheet osallistuivat yhteisen re-

septivihkon kokoamiseen tuomalla perheiden omia lempireseptejä päiväkotiin. Päivä-

koti 1 reseptivihko-idea toteutettiin pienimuotoisempana verrattuna päiväkoti 2:een. 

Vanhemmat saivat tuoda päiväkotiin perheensä lempireseptin. Kaikki tuodut reseptit 

liitettiin yhteen ja jaettiin koteihin harjoittelun lopussa, ikään kuin kiitoksena Sapere-

toimintaan osallistumisesta. 

 

Perheille suunnatuissa toiminnoissa tavoitteena oli tutustuttaa vanhemmat Sapere-

toimintaan ja mahdollistaa vanhempien ja lasten yhteiset kokemukset Sapere-

toiminnasta. Samalla tarkoituksena oli luoda vanhemmille mahdollisuus osallistua 

lastensa toimintaan päiväkodissa, sillä perheilta- ja iltapäivässä käytettiin lapsille en-

tuudestaan tuttuja toimintoja. Perheille suunnattujen toimintahetkien toteuttaminen oli 

opiskelijoiden vastuulla, vaikka lapsiryhmien henkilökunta oli paikalla. Toimintaillas-

ta ja -iltapäivästä tiedotettiin perheille kirjeellä ennen opiskelijoiden harjoittelun alkua 

sekä vielä edellisellä viikolla ennen perheiltaa ja perheiltapäivää. 

 

Päiväkoti 1:n perheillan tavoitteena oli toteuttaa perheille yhteinen toimintahet-

ki, johon sisältyisi sekä Sapere-menetelmän periaatteista kertomista, toiminnalli-

suutta että yhteistä aikaa keskustelulle. Perheilta järjestettiin arki-iltana kello 17.00-

18.00 välisenä aikana. Perheillan valmistelu aloitettiin lasten kanssa muutama viikkoa 

ennen sovittua päivää. Tänä aikana lapset opettelivat laulun Popsi popsi porkkanaa, 

jonka he esittivät perheillan aluksi. Tätä kautta myös lapset saatiin mukaan perheillan 

toimintaan. Lasten mukaan ottaminen huomioitiin myös perheillan tarjoilussa, jonka 

lapset saivat itse tehdä. Perheillan aamupäivänä lapset saivat valmistaa illalla tarjotta-

via porkkana-kurkku-kukkakaalidippejä sekä bataattikeksejä 
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Toimintailta alkoi lasten lauluesityksellä, jonka jälkeen opinnäytetyön tekijät kertoivat 

lyhyesti Sapere-menetelmästä. Tämän jälkeen vanhemmat saivat yhdessä lastensa 

kanssa kiertää aistiradan, joka oli rakennettu päiväkodin jumppasaliin. Ohjeeksi van-

hemmille annettiin haastaa itsensä sekä lapsensa kokeilemaan aistejaan sekä keskuste-

lemaan kokemuksistaan. Aistiradalla, jokaisen aistipisteen kohdalla oli Nalle Puh-

aiheinen aistikortti, joka kertoi, mitä aistia juuri sillä hetkellä tarvitaan. Jokainen aisti-

radan kiertänyt lapsi sai edellä mainittujen aistikorttien tapaiset kortit muistoksi.   

 

KUVA 5. Perheillan näköaistitehtävä. 

Aistiradan jälkeen vanhemmat ja lapset saivat nauttia lasten tekemistä dippi-herkuista. 

Lapsiryhmän henkilökunnan tehtävänä perheillan aikana oli olla vanhempien saatavil-

la. Koska henkilökunnalla ei ollut vastuuta toiminnasta, jäi heille enemmän aikaa kes-

kustella vanhempien kanssa yleisesti päivähoidosta heidän lapsiryhmässään ja mielen-

päällä olevista muista asioista. Näin saatiin perheillan aikana järjestettyä myös aikaa 

yhteiselle keskustelulle, koska kevään aikana ei järjestetty muuta vanhempainiltaa. 

Tarkempi kuvaus perheillan suunnitelmasta ja valmisteluista on liitteessä 12. 
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KUVA 6. Perheillan makuaistitehtävä. 

 

Päiväkoti 2:ssa perheiltapäivän tavoitteena oli lasten ja vanhempien yhteinen 

toimintahetki, jossa vanhemmat saivat tutustua Sapere-toimintaan ja pääsivät 

osallisiksi lapsen kokemuksiin Saperesta päiväkodissa. Vanhemmille ja lapsille oli 

suunniteltu aistirata, jossa he saivat yhdessä tehdä pieniä aisteihin ja Sapereen liittyviä 

tehtäviä. Päiväkodin arjessa vaikuttavien tekijöiden takia päädyttiin toteuttamaan toi-

mintailtapäivä liukuvan ajan periaatteella. Perheiltapäivän periaatteena oli, että van-

hemmat kiersivät aistiradan lasten kanssa hakiessaan lasta, sillä näin useampien van-

hempien oli helpompi osallistua perheiltapäivään. Päiväkoti 2 lapsiryhmän henkilö-

kunta oli lasten kanssa oman ryhmän tiloissa ja aistirata oli rakennettu henkilökunnan 

taukotilaan lähelle kyseisen lapsiryhmän tiloja. Opinnäytetyön tekijät olivat vastuussa 

aistiradasta ja olivat ohjaamassa siellä. Näin ollen perheet ohjattiin joustavasti ryh-

mäntiloista henkilökunnan taukotilaan ja lapsiryhmän henkilökunnalle jäi mahdolli-

suus keskustella päivän kuulumisia vanhempien kanssa. 
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KUVA 7. Perheiltapäivän tuntoaistitehtävä. 

Aistiradalla eri pisteiden toiminnot olivat lapsille ennestään tuttuja, joten monet lapset 

pystyivät kertomaan vanhemmilleen, mitä piti kyseisessä pisteessä tehdä. Aistiradalla 

oli lyhyitä esitteitä aisteista ja Sapere-menetelmästä, joita vanhemmilla oli mahdolli-

suus lukea kiertäessään aistirataa. Näin vanhemmat saivat tietoa Saperesta. Päiväkoti 

1:n tavoin myös päiväkoti 2:n lapset saivat aistiradan päätteeksi ruoka-aiheisen runo-

kortin muistoksi. Perheiltapäivästä tarkempi suunnitelma liitteessä 12. 

 

 

 

KUVA 8. Perheiltapäivän kuuloaistitehtävä. 
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Toimintaillassa ja -iltapäivässä toteutetut aistiratojen toiminnat olivat samanlaisia. 

Näköaistitehtävän kohdalla oli lähikuvia ruoka-aineista, jotka perheiden tuli tunnistaa 

kuvan perusteella. Tuntoaistitehtävässä tunnusteltiin laatikoissa olevia ruoka-aineita 

käsin ja arvailtiin, mitä laatikossa oli. Kuuloaistia harjoitettiin kuulomuistipelin avulla, 

jolloin kahdeksasta purkista tuli löytää äänen perusteella neljä paria. Hajuaistitehtävän 

luona perheet saivat tuoksutella neljää hajupurkkia ja yrittää tunnistaa tuoksu. Neljän 

ruoka-aineen avulla perheet saivat makuaistitehtävässä tunnistaa perusmakuja. Per-

heille aistiradan alussa ohjeeksi annettiin ilmaista sanoilla tuntemuksiaan eri pisteillä. 

Samalla korostettiin, ettei tunnistustehtävissä oikeita vastauksia haeta. 

 

8.3 Vanhempien näkemyksiä kyselyiden pohjalta 

 

Ensimmäinen vanhemmille suunnattu kysely alkoi perheiden ruokailuihin ja ruoan-

valmistukseen liittyvien käytäntöjen tiedustelulla. Kyselyissä tuli ilmi, että perheet 

ruokailevat yhdessä perheen kesken hyvin vaihtelevasti. Vanhempien vastaukset vaih-

telivat kerran viikossa ruokailusta jokapäiväiseen ruokailuun. Useimmissa perheissä 

(17/24) ruokailtiin vähintään yksi ateria päivässä koko perheen kesken. Alle kuusi 

kertaa viikossa yhdessä ruokailevia perheitä kaikista vastanneista oli viisi, joista yh-

dessä perheessä ruokailtiin yhdessä vain kerran viikossa. Syiksi, miksi perheet eivät 

ruokailleet yhdessä, mainittiin harrastukset, vuorotyö ja yksinhuoltajan kiireellinen 

aikataulu. Yksinhuoltajaperheiden vastauksista kävi ilmi, että perheen lapset ruokaile-

vat yhdessä lähes joka päivä, vaikka vanhempi ei ruokailuun osallistuisi. Saatujen 

vastausten mukaan lapset osallistuvat moniin ruokailuun ja ruoanvalmistukseen liitty-

viin toimintoihin perheissä. Eniten lapset osallistuivat kaupassa käyntiin vanhempien-

sa kanssa. Kaupassa lapset muun muassa osallistuivat tavaroiden keräämiseen, hedel-

mien punnitsemiseen, ostoksien lastaamiseen hihnalle ja kotona kauppakassien pur-

kamiseen. Kotona lapset otetaan mukaan ruoanvalmistuksen eri vaiheisiin. Esimerkik-

si leivonnan mainitsi kuusi vastanneista ja pöydän kattamisen seitsemän perhettä.  

 



59 

 

 

TAULUKKO 1. Lapsen osallisuus ravitsemus- ja ruokakasvatuksessa kotona 

LAPSEN OSALLISUUS
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Perheiden vastauksista ilmenee, että lapsien toiveita ruokailuun liittyvissä asioissa 

huomioidaan kyseisissä perheissä monilla eri tavoilla. Pääsääntöisesti lapsen huomi-

oiminen liittyi syötävän ruoan määrään ja ruoan valitsemiseen tarjolla olevasta. Äiti 

11 ja äiti 1 kirjoittivat vastauksissaan lasten toiveiden huomioimisesta: 

 

" Joskus enemmän , joskus vähemmän. Välillä kysytään toiveita ruuan 

suhteen ja annoskokoon voivat vaikuttaa." 

 

" Joskus kysytään mitä haluaisit syödä, mikäli vaihtoehtoja on monta." 

 

Kyselyyn vastanneista perheistä seitsemän huomioi lasten toiveet ruokalistaa tehdessä. 

Perheiden ruokailuun liittyviä periaatteita ja kasvatuskäytäntöjä kysyttäessä puolet 

perheistä mainitsi kaikkien ruokien maistamisen. Ruokarauhan nosti esiin kahdeksan 

perhettä, mutta myös muita ruokarauhaan liittyviä asioita tuotiin esille. Mainittakoon 

näistä television ja kännykän käyttökielto ruokailun aikana ja lelujen pöytään tuomi-

sen kielto. Kaikissa vastauksissa viitattiin jollain tapaa hyviin ruokailutapoihin. Tässä 

on muutamia eniten esille tulleita hyviä tapoja, kuten ruuasta kiittäminen (5/24), ruuan 

kunnioittaminen (6/24), käsien pesu (3/24) ja ruuan syöminen pöydässä (3/24). Kuusi 

perhettä mainitsi ruuan syömiseen periaatteisiin liittyen, ettei ruokaa mielellään saisi 

jättää, mutta ei kuitenkaan ketään pakoteta syömään. 

 

Vanhemmille suunnatun ensimmäisen kyselyn loppuosassa tiedusteltiin perheiden 

kokemuksia yhteistyöstä päiväkodin kanssa ravitsemus- ja ruokakasvatukseen 
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liittyen. Viisi perhettä ei kommentoinut mitenkään kysyttäessä, tarvitsevatko he tukea 

päiväkodilta ruokailuun liittyvissä asioissa. Kolme perheistä oli tyytyväisiä nykyiseen 

tilanteeseen yhteistyössä päiväkodin kanssa. Eniten perheet (10/24) halusivat tukea 

päiväkodin henkilökunnalta uusien ruokien maistamiseen. Äiti 10 kirjoitti vastaukses-

saan: 

" Kaikkia ruokia olisi hyvä maistaa, mutta kaikesta ei tarvitse tykätä. 

Mielestäni on hyvä että periaate on sama myös päiväkodissa." 

 

Useat (7/24) vanhemmat toivat vastauksissaan esille toivovansa päiväkodilta tukea 

hyvien ruokatapojen opetteluun. Äiti 12 toivoi lasta kannustettavan monipuoliseen 

ruokavalioon. Kyselyssä tiedusteltiin vanhemmilta myös, millaista tukea he olivat 

saaneet päiväkodilta ruokailuun liittyen. Lähes puolet (10/24) perheistä eivät vastan-

neet tähän kohtaan. Loppujen perheiden vastauksista nousi selkeästi kaksi asiaa esille, 

jotka olivat uusien ruokien maistaminen (9/24) ja käytöstavat ruokailussa (5/24). Yk-

sittäisiä mainintoja saadusta tuesta olivat ruokailun sääntöjen yhdenmukaisuus kotona 

ja päiväkodissa, neuvot ruokailutilanteiden sujumiseen sekä ruokailuvälineiden käyt-

tämisen opettelu lapsen kanssa. Viimeiseksi vanhemmilta kysyttiin yhteistyö toiveita 

päiväkodin kanssa ruokakasvatukseen liittyen. Myös tähän kysymykseen melkein 

puolet (10/24) vanhemmista eivät vastanneet. Monet (6/24) vanhemmista olivat tyyty-

väisiä nykyiseen yhteistyöhön eikä yhteistyöpäiväkotien lapsiryhmien vanhempien 

vastauksissa ollut eroa. Useimmat (6/24) vanhempien vastauksista noudattivat edellis-

ten kysymysten vastausten linjaa ja esille nousi uudelleen käytöstavat ruokailussa ja 

uusien makujen maistaminen. Yksittäisistä vastauksista nousi esille uusia yhteistyö-

hön liittyviä asioita. Äiti 2 ja äiti 17 ehdottivat vastauksissaan seuraavaa: 

 

" jonkin "urheilijan" kutsuminen päiväkotiin kertomaan että miten tär-

keää on juoda maitoa.....leikkisästi jutellen". 

" …ruokalista voisi olla esillä selkeämmin jotta siitä voisi vaikka jutella 

kotona, yleensä lapsi muistaa vain välipalan kiisselit ja porkkanatikut". 

 

Kaikissa kyselyyn vastanneista perheistä lapset osallistuivat jollain tapaa ruokailuun ja 

ruoanvalmistukseen liittyviin toimintoihin kotona. Kyselyiden vastauksista nousi sel-

keästi kaksi asiaa esille useassa eri kohdassa. Vanhemmat pitivät tärkeinä hyviä ruo-

kailutapoja ja erilaisten makujen maistamista. Vanhempien kommenteissa korostui 

tyytyväisyys yhteistyöhön päiväkodin kanssa ravitsemus- ja ruokakasvatukseen liitty-

vissä asioissa. 
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Toisen vanhemmille suunnatun kyselyn pääpaino oli Sapere-menetelmän tuomissa 

kokemuksissa. Ensimmäinen osio käsitteli lasten osallisuuden ja toiveiden huomi-

oimisen mahdollisia muutoksia, verrattuna ensimmäisen kyselyn aikaan. Muutamis-

sa vastauksissa kävi ilmi, että pientä muutosta on jollain tasolla tapahtunut. Esiin nou-

si, että lapsi on kiinnostunut enemmän ruoan laitosta (äidit 25 ja 26), ollut useammin 

mukana kaupassa (äiti 29), ruoan maistamisessa rohkaistunut (äiti 27) ja kiinnostunut 

eri mauista (äiti 34). Kuitenkin kuudessa vastatussa lomakkeessa mainittiin, ettei muu-

tosta ole tapahtunut, tai sitä ei ole huomattu. 

 

TAULUKKO 2. Lapsen osallisuuden muuttuminen ravitsemus- ja ruokakasvatuksessa 

kotona Sapere-toiminnan aikana 

 

 
 

Neljän viikon harjoittelun ja sitä myötä intensiivisen Sapere-jakson aikana suuria 

muutoksia lasten osallisuudessa tai toiveiden huomioimisessa ei oletettavastikaan ta-

pahdu, ajan ollessa niin lyhyt. Positiivisena asiana voidaan kuitenkin pitää sitä, että 

muutamassa perheessä lapsen uusi kiinnostus ruokaan oli havaittu. Ensimmäisessä 

osassa tiedusteltiin myös, onko lapsi puhunut kotona Sapere-toimintahetkistä. Ainoas-

taan kolmessa vastauksessa mainittiin, ettei lapsi ole puhunut mitään kotona liittyen 

päivän aikana pidettyihin Sapere-toimintahetkiin. Kotona lapset ovat puhuneet muun 

muassa maistelu ja haistelu hetkistä, yleisesti siitä, mitä on tehty, ja mitä on ollut ruo-

kana. Äiti 34 kirjoittaa, että lapsi on oppinut uuden hienon ruokasanan ja kertonut siitä 

kotona. Äiti 29 puolestaan kirjoittaa seuraavasti lapsensa puheista kotona: 

 

"Toimintahetket ovat olleet kiinnostavia ja hauskoja istuttamiset, kasvun 

seuraamiset, haistelut ja maistelut jne.." 
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Näistä saaduista vastauksista voidaan huomata, että lapset puhuvat kotona hoitopäivän 

aikana tapahtuneista asioista vanhemmilleen. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että van-

hemmilla olisi jo etukäteen tietoa siitä, mitä päivän tai viikon aikana päiväkodissa 

tapahtuu. Näin vanhemmat voivat paremmin ymmärtää lapsensa puheita ja sitä kautta 

keskustelu on vuorovaikutuksellisempaa. 

 

Kyselyn toinen osio käsitteli vanhempien mielipiteitä järjestetystä perheillasta ja - 

iltapäivästä. Yhdeksän vastanneista oli osallistunut yhteiseen toimintahetkeen. Päivit-

täisistä Sapere-toiminnoista kertovaa päiväkirjaa kaikista vastanneista oli lukenut kuu-

si vanhempaa. Kokemukset perheillasta/iltapäivästä olivat positiivisia. Äiti 26 kiteytti 

omassa vastauksessaan hyvin useiden vastanneiden mielipiteen: 

 

"Oikein mukava! Ihanaa, että jaksetaan järjestää pieniä elämyksiä niin 

lapsille kuin aikuisillekin". 

 

Äiti 29 puolestaan iloitsi toimimisesta yhdessä lapsensa kanssa: 

 

"Yhteinen toimintailtapäivä oli mukavaa vaihtelua päiväkotiarkeen. Oli 

kiinnostavaa päästä seuraamaan ja kokeilemaan toimintaa yhdessä lap-

sen kanssa". 

 

Myös muiden vanhempien näkeminen oli koettu hyväksi. Isä 32 kirjoittaa: 

 

"Mukava hetki nähdä muita vanhempia ja nauttia terveellisestä ja erilai-

sesta ruokahetkestä".  

 

Yhteistyö päiväkodin henkilökunnan kanssa perheillan/iltapäivän aikana koettiin pää-

sääntöisesti onnistuneena. Kolmessa vastauksessa yhteistyötä henkilökunnan kanssa ei 

ollut kommentoitu tai vastaaja ei osannut luonnehtia yhteistyön sujumista. Muissa 

kahdeksassa vastauspaperissa yhteistyötä pidettiin onnistuneena. Äiti 34 kirjoittaa:  

 

"Kaikki yhteinen toiminta edistää päiväkodin ja kodin yhteistyötä". 

 

 Isä 32 puolestaan kirjoitti, että yhteistyö oli rakentavaa ja erilaista verrattuna arkipäi-

viin. Vanhemmat toivovat yhteistyötä arjessa henkilökunnan kanssa ruokakasvatuk-

seen liittyvissä asioissa arjessa muun muassa lapsen kannustamisessa (äiti 27), salaatin 

syönnin opettelussa (isä 32) ja uusien makujen opettelussa (äiti 27). Äiti 35 toivoisi 
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lisää yhteisiä iltoja, joissa käsiteltäisiin ruokaa ja ruokailutottumuksia eri perheiden 

kanssa. Äiti 33 kirjoittaa: 

 

"Haluaisin tietää mitä on ollut ruokana ja kuinka lapsi on kyseiseen 

ruokaan suhtautunut (syönyt/maistanut/kieltäytynyt)". 

 

Yhteenvetona toisessa kyselyssä korostui vanhempien tyytyväisyys järjestettyyn yh-

teiseen toimintaan ja yhteistyöhön henkilökunnan kanssa. Vanhemmat pitävät yhteis-

työtä henkilökunnan kanssa tärkeänä. Samalla kuitenkin huomioitavaa oli, kuinka 

vähän Sapere-menetelmän käyttö päiväkodissa oli vaikuttanut perheiden ruokailukult-

tuuriin, koskien lasten toiveita ja osallisuutta. Kuten aikaisemmin mainittiinkin, har-

joittelujakso oli vain neljä viikkoa ja aika näin ollen lyhyt suurien muutosten syntymi-

selle. Tavoitteena opiskelijoiden toiminnassa oli saada Sapere-menetelmä juurtumaan 

arkeen ja arjen toimintoihin. Toiminnan jatkuessa mahdollisia muutoksia perheidenkin 

arjessa voi olla huomattavissa, kuten aikaisempien hankkeiden aikana on havaittu. 

 

Kyselyiden avoimet kysymykset jättivät vanhemmille vapauden tuoda esiin heille 

tärkeitä asioita. Osa vanhemmista vastasi kyselyihin lyhyesti ja yleisemmällä tasolla, 

kun taas toiset vanhemmat vastasivat yksityiskohtaisemmin. Silti vastauksista löytyi 

paljon yhteneväisyyksiä. Kyselyyn osallistuneiden yhteistyöpäiväkotien lapsiryhmien 

vanhempien vastaukset eivät eronneet mainittavasti toisistaan, vaan samoja asioita 

löytyi molempien lapsiryhmien vanhempien vastauksista. Päiväkoti 1:n vastauspro-

senttiin todennäköisesti vaikutti lasten erilaiset hoitoajat, joten lapset eivät olleet pai-

kalla toiminta-aikaan, vaikkakin toimintaa pyrittiin järjestämään myös iltapäivisin. 

Vanhemmille suunnatun toisen kyselyn vastausprosentteihin vaikutti ajankohta, sillä 

osa lapsista oli jäänyt kesälomalle ja perheiden kiireet korostuivat toukokuun lopussa, 

jolloin kysely tehtiin. 

 

8.4 Työntekijöiden näkemyksiä kyselyiden pohjalta 

 

Ensimmäinen henkilökunnalle suunnattu kysely pureutui alkuosassa kasvatuskump-

panuuteen tiedustelemalla henkilökunnan näkemyksiä perheiden tuen tarpeista ruo-

kakasvatuksessa. Henkilökunnan vastausten mukaan perheiden kanssa keskustellaan 

monipuolisesti ruokailuun liittyvistä asioista. Pääsääntöisesti keskusteluiden tavoittee-

na on löytää yhteisiä käytäntöjä päiväkodin ja kodin välillä. Työntekijä 1 kirjoitti: 
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"Yritämme, että päiväkodin ja kodin ruokailutottumukset esim. maista-

minen, tavat ainakin jotenkin "natsaisivat" yhteen", 

 

Keskustelun aiheet liikkuvat arkisissa aiheissa, kuten lasten allergioista lasten ruoka-

haluun päivän aikana. Henkilökunta kokee perheiden tarvitsevan tukea ruokailujen 

sujumiseen kotona. Perheitä tuetaan jakamalla kasvatuskäytäntöjä sekä kannustamalla 

ja rohkaisemalla vanhempia. Työntekijä 5 kertoo vastauksessaan: 

 

"Lapsen positiiviset ruokailukokemukset kerrotaan perheille" 

 

Toinen osio käsitteli lapsiryhmien yhteisiä ruokailutilanteita. Ruokailutilanteet ovat 

henkilökunnan mukaan pääsääntöisesti positiivisia, mutta henkilökunnan vaje tai 

kaikkien lasten läsnäolo vaikuttavat ruokarauhaan. Ruokailutilanteiden kiireeseen liit-

tyen työntekijän 3 vastauksessa mainittiin: 

 

”Välillä meteli tahtoo kohota liiaksi ja lapset ovat liian kiireisiä (joutuu 

"jarruttelemaan"), lasten on vaikea keskittyä harvoina juhlahetkinäkin 

esim. jouluaterialla". 

 

Henkilökunnalta kysyttäessä yhteisiä ruokailukäytäntöjä lapsiryhmissä, he mainitsivat 

hyvät käytöstavat, lasten mahdollisuuden vaikuttaa annoskokoon ja kaikkien ruokien 

maistamisen. Ruokien maistamisesta esimerkkinä on työntekijän 3 vastaus: 

 

"Kaikkia pyritään maistamaan (aluksi riittää, jos se herne saa olla lau-

tasella, sitten jos sitä uskaltaa nuolaista ja joskus tulee se hetki, että sen 

uskaltaa syödä)". 

 

Lapset osallistuvat päiväkodeissa useisiin ruokailuun liittyviin asioihin, kuten leivon-

taan, taloustöihin, ruokapöytäkeskusteluihin, annoskoon valintaan ja ruokailuvälinei-

den poisviemiseen. Huomioitavaa vastauksissa oli yksi kommentti (työntekijä 1), jon-

ka mukaan nykyiset hygieniavaatimukset ja keittiön kallis tarvikkeiden hinnoittelu 

ovat lopettaneet monet ennen yleiset puuhailut. Aistien huomioimisesta ruokailutilan-

teessa henkilökunta toi esille kaikki aistit. Lasten kanssa ihaillaan ruoan näköä, hais-

tellaan ruoan tuoksua, maistellaan yhdessä ja kuulostellaan rouskutusta. Vaikka pöy-

dässä ruoalla leikkimistä ei hyväksytä, saavat lapset tunnustella ruokaa. 
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Viimeinen osio ensimmäisessä henkilökunnan kyselyssä keskittyi ruokailutilantei-

den kehittämiseen. Kaikki vastanneista toivoivat ruokarauhan parantamista. Ruoka-

rauhaan liittyviä muita mainittuja asioita olivat kiireettömyys ja tilan luominen, jossa 

ruokailu olisi nautinnollinen hetki. Henkilökunnan yksittäisissä vastauksissa toivottiin 

lisää luomu- ja lähiruokaa (työntekijä 2), aistien käyttöä (työntekijä 4) ja ruokalistaan 

selkeitä ruokia (työntekijä 3), joissa ei kaikkia aineita ole sotkettu yhteen. Aistien käy-

töstä mainittiin esimerkkinä sormilla syöminen (työntekijä 4). 

 

Toinen henkilökunnalle suunnattu kysely paneutui henkilökunnan kokemuksiin Sa-

pere-menetelmän käytöstä. Henkilökunnalta tiedusteltiin heidän osallistumistaan 

Sapere-toimintaan omassa työssään. Tavoitteena oli Sapere-toimintaa aloittaessa, että 

jokainen kyseisten lapsiryhmien työntekijöistä pääsisi toteuttamaan menetelmää yh-

teistyössä opiskelijoiden kanssa. Tämä toteutui, sillä kaikki vastanneet olivat toteutta-

neet menetelmää, toiset enemmän ja toiset vähemmän. 

 

Yhteistyö vanhempien kanssa toimintaillan ja -iltapäivän aikana koettiin positiivisena 

henkilökunnan vastauksissa. Yksittäisissä vastauksissa nostettiin esille joidenkin per-

heiden kanssa käydyt keskustelut (työntekijä 7) sekä perheiden innostuneisuus uuteen 

toimintamuotoon (työntekijä 6). Perheillan vaikutusta yhteistyöhön vanhempien kans-

sa työntekijä 9 kuvasi seuraavasti:  

 

"Edisti. Edisti. Mukava tarjota vanhemmille jotain uutta. Kaikki uusi on 

paikallaan. Taitaa olla kuitenkin niin, että samat vanhemmat ovat aina 

aktiivisia ja toiset eivät tule mihinkään". 

 

Ensimmäisen kyselyn tavoin kysyttiin lapsiryhmien ruokailutilanteista, mutta kes-

kittyen Sapere-menetelmän toteuttamisen aikaan. Ruokailutilanteissa lapset olivat 

ylpeitä itsestään maistaessaan jotain uutta ja lasten kanssa keskusteltiin enemmän ruo-

asta. Eräässä henkilökunnan vastauksessa kävi ilmi Saperen positiivinen vaikutus 

huonosti syöviin lapsiin (työntekijä 9). Toisen vastauksen mukaan menetelmä ei var-

sinaisesti ruokailutilanteita muuttanut, sillä he olivat toimineet samanhenkisesti ai-

emminkin (työntekijä 7). Jo henkilökunnan ensimmäisessä kyselyssä tuli ilmi, että 

kaikkia aisteja käytetään ruokailutilanteissa lasten kanssa. Toisen kyselyn vastaukset 

noudattelivat samaa linjaa. Lisäksi yhdessä vastauksessa toivottiin lisää aikaa aistien 

käyttämiseen ruokailutilanteessa (työntekijä 9).  
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Sapere-menetelmä koettiin henkilökunnan keskuudessa hyvänä menetelmänä, joka 

sopii luontevasti muun toiminnan oheen ja päiväkodin arkeen. Työntekijä 9 koki las-

ten innostuvan Sapere-tuokioista, kun aikuinen on innostunut. Jokainen vastanneista 

aikoo tulevaisuudessa käyttää Sapere-menetelmää työssään. 

 

Henkilökunnan kyselyistä voi yhteenvetona nostaa esille tyytyväisyys Sapere-

menetelmän mahdollisuuksiin toimintamuotona ja vanhempien mukana olon tärkeys. 

Vaikka päiväkodin ruokailutilanteisiin oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä, henkilökunta 

haluaa kehittää niitä vielä. Vanhemmille suunnatuissa kyselyissä tuli ilmi hyvien ruo-

kailutapojen tärkeys, joka mainittiin myös henkilökunnan vastauksissa. Tämä luo poh-

jaa yhteisille käytännöille ruokailussa kotona ja päiväkodissa. 

 

 

9 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

Opinnäytetyön tutkimustehtävänä oli toteuttaa Sapere-menetelmää kahdessa jyväsky-

läläisessä päiväkodissa 3-5-vuotiaiden lapsiryhmien kanssa. Lisäksi tavoitteena oli 

vanhemmille ja henkilökunnille suunnattujen kyselyiden avulla nostaa esiin heidän 

näkemyksiään ravitsemus- ja ruokakasvatuksesta sekä Sapere-menetelmästä. Toteute-

tun toiminnan aikana tehtiin huomioita Sapere-menetelmän toimivuudesta päiväkodin 

arjessa. Seuraavissa kappaleessa tuodaan esille onnistumisia menetelmän toteuttami-

sessa. Samalla rinnalle nostetaan toiminnan toteuttamisen kannalta huomioitavia seik-

koja. 

 

Toiminnan toteuttamisen aikana molemmissa päiväkodeissa huomattiin Sapere-

menetelmän soveltuvuus päiväkodin arkeen. Koska opinnäytetyön tarkoituksena ei 

ollut vertailla päiväkoteja toisiinsa, oli toiminta yhteistyöpäiväkodeissa suunniteltu 

heidän arjen mukaisesti. Kummassakin päiväkodissa toteutettiin jo useita Sapere-

menetelmän mukaisia toimintatuokioita, mutta tavoitteet toiminnalla olivat enemmän 

pedagogiset kuin kokemukselliset. Sapere-menetelmässä toiminta perustuu aisteihin ja 

niiden kautta kokemukselliseen oppimiseen. Toimintaa suunnitellessa ja toteuttaessa 

ohjaajan tulee kiinnittää huomiota omaan ajatteluun ja aistien käyttöön, jotta näkö-

kulma toiminnan toteuttamisessa siirtyisi pedagogisesta ohjaamisesta kokemukselli-

seen oppimiseen. Toiminnan taustalla voivat silti vaikuttaa pedagogiset tavoitteet, 



67 

 

 

vaikka toiminnassa kiinnitettäisiin enemmän huomiota itse tekemiseen kuin lopputu-

lokseen. Sapere-menetelmän toteuttamisessa ohjaajaa auttaa tieto aistien toiminnasta 

(esim. Tuorila & Appelbye 2006, Tuorila, Parkkinen & Tolonen 2008) ja eri kasvatus-

teorioista (ks. luku 6). Yhteistyöpäiväkotien henkilökunnalle suunnatuista Sapere-

koulutuksista työntekijät ja opinnäytetyön tekijät saivat tietoa toiminnan suunnittelun 

pohjaksi, mikä helpotti toiminnan aloittamista. Toiminnan aloittamisessa auttaa avoin 

yhteistyö ruokahuollon henkilökunnan kanssa, siksi ruokahuollon on tärkeää osallistua 

Sapere-menetelmän mukaisiin koulutuksiin. 

 

Lapsen osallisuus ja vertaiskulttuuri nousivat opinnäytetyön toiminnallisessa osuudes-

sa merkittävään rooliin. Toimintatuokioilla toisten lasten malli rohkaisi lasta ylittä-

mään omia rajojaan. Lapsen osallisuus on yhtenä teemana myös opinnäytetyön kyse-

lyissä. Lapsilähtöisyys ja lapsen osallisuuden korostaminen vaikuttivat menetelmän 

onnistumiseen merkittävästi. Lapsi sai itse valita oman osallistumisenasteensa (mm. 

Hujala ym. 1998), jolloin hänellä oli oikeus seurata toimintaa tai toimia aktiivisesti 

mukana. Ohjaaja huomioi lasten mielipiteet ja kiinnostuksen kohteet sekä tarttui nii-

hin. Nämä loivat tuokiolle rennon ja iloisen ilmapiirin ja lapset osallistuivat selkeästi 

toimintaan paremmin mukaan. Tavoitteellisista suunnitelmista huolimatta lasten kiin-

nostuksen kohteet ohjailivat tuokion kulkua. Päiväkodin arjen ja käytäntöjen vuoksi, 

täysin humanistis-kokemuksellinen ote toiminnassa ei ole mahdollista. Vaikka tehtyjä 

suunnitelmia ei noudattaisi sana tarkasti, on toiminnassa hyvä toteuttaa tavoitteellisen 

suunnittelun käytäntöjä. Konstruktivistinen oppimiskäsitys (ks. Hujala ym. 1998) so-

pii hyvin tavoitteellisen suunnittelun pohjaksi päiväkodissa. Tähän vaikuttavat lapsi-

ryhmien koot ja arjen rytmi. Tällöin on tärkeää, että aikuinen ohjaa tilannetta ja tukee 

lasta, vaikka lapsi on toiminnan keskiössä. Opinnäytetyön tekijöiden kokemuksen 

mukaan Sapere-tuokioilla ja toimintaa suunnitellessa on hyvä pitää mieli avoinna uu-

sille näkemyksille. Ohjaajan tulee myös tietoisesti havainnoida omaa toimintaa ohja-

tessaan lapsia, jotta lapsen osallisuus toteutuisi aidosti. Opinnäytetyön tekijät huoma-

sivat toimintaa toteuttaessaan, että uuden menetelmän käyttöönotto vaatii ohjaajalta 

aikaa ja on iso oppimisprosessi myös ohjaajalle. Sapere-menetelmän kohdalla opin-

näytetyön tekijöillä korostui uuden ajattelumallin muodostuminen. 

 

Lasten vanhempien toiminnassa opinnäytetyössä tärkeäksi nousee kasvatuskump-

panuus (ks. luku 5). Kasvatuskumppanuutta on toteutettu perheillan ja -iltapäivän ja 

päiväkoti 1:ssä pienen toimintahetken muodossa. Näiden lisäksi kasvatuskumppanuut-
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ta toteutettiin reseptivihkon, päiväkirjan ja tiedotteiden kautta. Opinnäytetyön ja van-

hempien yhteistyön kannalta opinnäytetyön tekijöiden Sapere-toiminnasta kertovilla 

tiedotteilla oli tärkeä rooli kasvatuskumppanuudessa. Toiminnan eteneminen tiedot-

tamisesta toimintaan koettiin toimivana toimintatapana. Tällöin vanhemmat olivat 

ennen toiminnan aloittamista tietoisia opinnäytetyön tekijöiden roolista ja toiminnan 

tarkoituksesta. 

 

Opinnäytetyön toiminnallisen osuuden järjestäminen opinnäytetyön tekijöiden harjoit-

telun yhteyteen, mahdollisti yhteistyön syntymisen opinnäytetyöntekijöiden ja van-

hempien välille. Opinnäytetyön tekijöiden aito läsnä olo lapsiryhmässä neljän viikon 

aikana teki heidät tutuiksi vanhemmille. Edellä mainittujen seikkojen vuoksi toimin-

taillan- ja iltapäivän aikana ilmapiiri oli avointa ja toisia kunnioittavaa. Opinnäytetyön 

tekijöiden suunnittelema ja ohjaama toimintailta- ja iltapäivä loivat mahdollisuuden 

lapsiryhmän henkilökunnan ja vanhempien välisen kasvatuskumppanuuden edistämi-

seen. Henkilökunnan toisen kyselyn vastauksista ilmeni, että tämän tyylinen järjestely 

jätti aikaa henkilökunnalle käydä keskusteluja vanhempien kanssa opinnäytetyön teki-

jöiden ollessa toiminnasta vastuussa. Henkilökunnan ja vanhempien kyselyiden vasta-

uksissa ilmeni, että toiminnallisuus on yksi hyvä keino toteuttaa kasvatuskumppanuut-

ta. Opinnäytetyön tekijät saivat kyselyiden lisäksi vanhemmilta ja henkilökunnalta 

suullista palautetta perheillasta ja -iltapäivästä. Saatu palaute oli positiivista ja van-

hemmat olivat innostuneita kokemuksestaan yhteistyöstä. Päiväkodin arjessa tavalliset 

keskustelut lasten tulo- ja hakutilanteissa ovat iso osa kasvatuskumppanuutta, jotka 

ovat tärkeitä sekä vanhemmille että työntekijöille (erityisesti Karila 2006). Opinnäyte-

työn rajauksen myötä on keskitytty kyselyistä saatuun palautteeseen eikä keskusteluis-

ta saatua palautetta ole kirjattu. 

 

Perheillan ja -iltapäivän toteuttaminen yhteistyöpäiväkodeissa eri tavalla toi esille 

molempien toteuttamistapojen hyvät ja huonot puolet. Perheilta päiväkoti 1:ssä toteu-

tettiin toiminnallisen vanhempainillan tyylisesti (esim. Kaidesoja, Kirves & Nieminen 

2009, 25) opinnäytetyön tekijöiden puhuessa ensin Sapere-menetelmästä ja sen toteut-

tamisesta kyseisessä lapsiryhmässä kaikille vanhemmille yhteisesti. Sen jälkeen tuli 

toiminnallinen osuus ja vapaata keskustelua. Tämän toteutustavan hyvä puoli oli tie-

donjakaminen kaikille vanhemmille tasaisesti. Heikkoutena voidaan nähdä vanhempi-

en osallistumismäärä, kun on joku määrätty aika olla paikalla. Kaikki vanhemmat ei-

vät pääse tai pysty järjestämään aikaa perheiltaa varten. Jotkut vanhemmat puolestaan 
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eivät halua osallistua tällaiseen toimintaan (mm. Siniharju 2003). Päiväkoti 1:n per-

heiltaan osallistuneet vanhemmat olivat aidosti kiinnostuneita illan aiheesta ja osoitti-

vat sen kyselemällä aiheesta ja osallistumalla toimintaan innokkaasti. 

 

Perheiltapäivä päiväkoti 2:ssa toteutettiin liukuvan ajan periaatteella, jolloin vanhem-

mat kiersivät aistiradan hakiessaan lastaan hoidosta. Tietoa Sapere-menetelmästä per-

heet saivat aistiradan toimintapisteillä olleista esitteistä ja opinnäytetyön tekijöiden 

kanssa keskustelemalla. Hyvä näkökohta tässä toteutustavassa oli perheiden parempi 

osallistumismäärä verrattuna päiväkoti1:ssä käytettyyn toteutustapaan. Lähes kaikkien 

hoidossa olleiden lasten vanhemmista ainakin toinen kävi aistiradalla lapsensa kanssa. 

Toisaalta tiedonjakaminen tasaisesti perheille ei onnistu tällä tavalla kovin hyvin. Jot-

kut vanhemmat saavat enemmän ja toiset vähemmän tietoa riippuen opinnäytetyön 

tekijöiden kanssa käymistään keskusteluista ja vanhempien aktiivisuudesta. Myös 

esitteisiin tutustuminen vaikutti tiedon määrään. Päiväkoti 2ssa perheiltapäivässä aisti-

radalla oli iloinen ilmapiiri ja useat vanhemmat kyselivät Sapere-toiminnasta heidän 

lapsensa päivähoitoryhmässä. 

 

Kasvatuskumppanuuteen liittyvä, teoriaosuudessa mainittu, kontekstuaalisen kasvun 

malli (esim. Hujala-Huttunen & Nivala 1996) korostaa tiedon ja ymmärryksen lisää-

mistä lapsen kasvusta ja kehityksestä, joka edellyttää vanhemmalta omien asenteiden 

ja odotuksien tunnistamista. Vanhemmille suunnatun toiminnan ja kyselyiden tavoit-

teena oli lisätä tietoa lapsen ravitsemuksesta ja herätellä vanhempia pohtimaan omia 

asenteita ravitsemus- ja ruokakasvatuksessa. Opinnäytetyön tekijöiden suunnittelema 

toiminta toi vanhemmille tietoa aistien tärkeydestä ruokailussa, kuitenkaan varsinaista 

uutta tietoa lapsen ravitsemuksesta toiminnan ohessa ei tullut. Vanhempien kyselyissä 

ilmenee, että toiminta ja kyselyt saivat osan vanhemmista pohtimaan omaa näkemys-

tään ravitsemus- ja ruokakasvatuksessa.  

 

Koska Sapere- toimintaa toteutettiin sekä lapsien että vanhempien kanssa, toiminta oli 

kokonaisvaltaista. Vanhempien kyselyiden vastauksissa ilmenee, että lapset puhuivat 

kotona päiväkodissa tehdyistä Sapere-toiminnoista ja olivat olleet kotona kiinnostu-

neita ruoanlaittoon liittyvistä asioista. Näin ollen voidaan ajatella, että vanhempien 

toimintaan kotona voitaisiin vaikuttaa toimimalla lasten kanssa päiväkodissa. Valitet-

tavasti useissa vanhempien vastauksissa kävi ilmi, ettei lapsille suunnattu Sapere-

toiminta ollut vaikuttanut lapsen osallisuuteen kotona. Tähän syynä todennäköisesti on 
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lasten runsas osallisuus kotona ruokailuun liittyvissä asioissa jo ennestään, mikä tuli 

ilmi vanhempien ensimmäisen kyselyn vastauksissa. Kaikissa vastanneissa perheissä 

lapset osallistuivat jollain tavalla ruoanlaittoon. Lisäksi Sapere-toiminnan vaikutta-

vuuteen lapsen osallisuuteen kotona on voinut vaikuttaa lyhyt neljän viikon intensiivi-

nen toiminta-aika. 

 

Kyselyiden pohdintaa 

Kyselyiden pohdinnassa tarkastellaan keskeisimpiä tuloksia saaduista vastauksista. 

Kyselyiden kokonaisvastausprosentti oli opinnäytetyön kannalta hyvä. Organisaation 

kautta menevä kysely tuottaa usein normaalia postikyselyä suuremman vastausprosen-

tin (ks. s. 40). Vanhemmille suunnatun toisen kyselyn pienempään vastausprosenttiin 

luultavasti vaikutti kyselyn ajankohta. Ajankohtaan liittyen päiväkodeissa oli muitakin 

tiedotettavia asioita ja vanhemmille oli paljon postia kotiin vietävänä. Henkilökunnan 

kyselyissä toisen kyselyn vastausprosenttiin vaikutti yhden työntekijän työsuhteen 

päättyminen ennen kyselyn jakamista, mikä myös vaikutti saadun aineiston määrään. 

 

Äitien osuus vastanneista oli suuri odotusten mukaan, mutta joukkoon mahtui myös 

muutama isä. Toimintaillan ja -iltapäivän toiminnassa oli mukana runsaasti isiä, mikä 

ei kuitenkaan näkynyt toiseen kyselyyn vastanneiden isien määrässä. Aineiston ke-

räämiseen iseiltä tiedonkeruumenetelmäksi kyselyä paremmin voisi sopia haastattelu. 

Voisi olettaa, että äidit kantavat vastuuta kasvatuskumppanuudesta päiväkodin kanssa 

isiä enemmän, jolloin kyselyihinkin vastaaminen on äidin tehtävä. Tutkimustehtävän 

kannalta ei ollut olennaista suunnata kyselyä äideille tai iseille (ks. tutkimustehtävä 

luku 7). 

 

Opinnäytetyön kaikissa kyselyissä yhteneväiseksi asiaksi nousi hyvien ruokatapojen 

korostaminen. Vanhempien kyselyissä positiivisena asiana oli lapsen osallisuus ruo-

kailuun liittyvissä asioissa kotona. Toisena asiana vanhempien vastauksissa ilmeni 

ruokailun kunnioittaminen ja siihen liittyvät käytänteet. Vaikka kaikki perheet eivät 

ruokaile viikon aikana useasti koko perheen kesken, kunnioitetaan ruokailutilannetta 

perheessä. Kiire, harrastukset ja vuorotyöt mainittiin syiksi, jotka vähensivät perhei-

den yhteisiä ruokailuhetkiä. 

 

Vanhempien kyselyissä kysymyksiin perheiden tuen tarpeista, yhteistyötoiveista päi-

väkodin kanssa sekä yhteistyön sujumisesta perheillan tai -iltapäivän aikana ei ollut 
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kommentoitu kaikissa vastauksissa. Opinnäytetyön kannalta näihin kysymyksiin vas-

taamatta jättäneiden osuus oli merkittävä. Kysymysten asettelu näissä kysymyksissä 

saattoi olla vanhemmille vaikeasti ymmärrettävä. Oman perheen tuen tarpeita tai yh-

teistyön sujumista päiväkodin kanssa ei tällaisessa kyselyssä välttämättä haluta van-

hempien toimesta pohtia kriittisesti. Tällöin kysymykseen ei vastata ollenkaan. Toi-

saalta vanhemmat saattavat jättää vastaamatta kysymykseen yhteistyötoiveista, jos he 

ovat tyytyväisiä nykyiseen tilanteeseen. 

 

Henkilökunnan kyselyissä korostui ruokailutilanteen sujuvuus. Kyselyiden mukaan 

henkilökunta oli enimmäkseen tyytyväinen ruokailutilanteiden sujumiseen, mutta nii-

hin haluttiin kiinnittää lisää huomiota. Sapere-hankkeen tavoitteissa on saada ruokai-

luhetket kotona ja päivähoidossa rennoiksi ja iloisiksi hetkiksi, mitä myös henkilökun-

ta toivoi. Päiväkoti 1:ssä ruokailutilannetta pyrittiin kehittämään Sapere-toiminnan 

aikana lapsilähtöisempään ja sujuvampaan suuntaan. Kummassakin henkilökunnalle 

tehdyssä kyselyssä nousi esille aistien käyttö ruokailutilanteissa. Näiden kyselyiden 

tuloksia verratessa aistien käytössä ei ole merkittävää eroa. Vaikka aistien käytössä 

ruokailutilanteissa ei ollut merkittävää eroa, uskotaan työntekijän olevan tietoisempi 

niiden merkityksestä koulutuksien ja Sapere-toiminnan jälkeen. Kyselyiden vastausten 

rinnalle voidaan nostaa opinnäytetyön tekijöiden henkilökohtainen kokemus aistien 

käyttämisestä toiminnassa. Tiedon lisääntymisen kautta aistien merkitys kasvoi toi-

minnassa ja niitä huomioitiin aikaisempaa monipuolisemmin. 

 

Sapere-hanke ja ravitsemussuositukset 

Ruokailuhetket voivat olla lapselle hyvinkin haastavia, jos uusien makujen maistami-

nen on lapselle vierasta. Sapere-menetelmän mukaan ottamisen myötä lapsi voi kokea 

hyvän olon tunnetta myös ruokailutilanteissa, vaikka itse syöminen olisikin edelleen 

haastavaa. Sapere-menetelmä on yksi keino toteuttaa ravitsemus- ja ruokakasvatusta 

päivähoidossa. Sapere-menetelmä perustuu ravitsemussuosituksiin (mm. Suomalaiset 

ravintosuositukset 2005, Hasunen ym. 2004). Perustieto lapsen ravitsemuksesta on 

hyvä pohja ravitsemus- ja ruokakasvatukselle, vaikka Sapere-menetelmässä ruokia ei 

arvoiteta terveellisyyden mukaan. 

 

Opinnäytetyössä pyrittiin toteuttamaan Sapere-hankkeen tavoitteita, opinnäytetyön 

toimintaympäristöissä. Opinnäytetyössä ja toteutetussa toiminnassa huomioitiin selke-

ästi seuraavat kolme Sapere-hankkeen tavoitetta: 1. ruoan arvostuksen lisääminen las-
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ten, heidän perheensä ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten keskuudessa, 2. Sapere-

menetelmän juurruttaminen päivähoidon arkeen ja tiedon jakaminen lasten ravitse-

muksesta, sensorisesta oppimisesta ja aistien tärkeydestä ja 3. ruokailuhetkien kehit-

täminen päiväkodissa. Sapere-hankkeen tavoitteet olivat yhteneviä opinnäytetyön teki-

jöiden omien tavoitteiden kanssa, joten ne sopivat hyvin opinnäytetyön taustalle. 

 

Ruoan arvostamisen lisääntymistä pyrittiin toteuttamaan perheillan ja -iltapäivän aika-

na koko perheen ja päiväkodin henkilöstön kanssa herättämällä kiinnostus ruokaan 

aistien kautta. Samalla toteutettiin hankkeen tavoitetta tiedon levittämisestä sensori-

sesta oppimisesta ja aistien tärkeydestä. Lapsille suunnatun toiminnan aikana ruoan 

arvostamista korostettiin tekemisen kautta. Opinnäytetyön aiheen, toteuttamistavan ja 

tutkimusmenetelmien valinnassa on huomioitu Sapere-hankkeen tavoite menetelmän 

juurruttamisesta päivähoitoon. Toiminnallinen opinnäytetyö ja opinnäytetyön tekijöi-

den aito läsnä olo toiminnassa mahdollistivat menetelmän toteuttamisen yhdessä päi-

vähoidon henkilöstön kanssa. Tätä kautta opinnäytetyön tekijöiden lisäksi henkilökun-

ta pääsi toteuttamaan menetelmää, jolloin menetelmää on helppo jatkaa opinnäytetyön 

tekijöiden harjoittelun jälkeen. Kuten aikaisemmin on mainittu, etenkin päiväkoti 

1:ssä ruokailutilanteita kehitettiin lapsilähtöisempää ja sujuvampaan suuntaan. 

 

Sapere-hankkeen kehitysvaiheista kerrottaessa mainittiin Hely Tuorilan toteuttama 

projekti ”Miten huomispäivän kuluttajan elintarvikkeita koskevat laatuodotukset ra-

kentuvat ja säilyvät” (ks. lisää s.8). Siitä saatujen tulosten mukaan lasten tekemät ha-

vainnot elintarvikkeista tarkentuivat projektin myötä huomattavasti. Aistikokemuksia 

ei kuvailtu enää ”hyi” tai ”nam” vaan esimerkiksi käsitteellä ”umamimainen”, joka 

tarkoittaa lihan makua. Aistikoulutus paransi koululaisten kykyä tunnistaa makuja ja 

nimetä haju ja samalla ruoan ulkonäköön ja hajuun kiinnitettiin enemmän huomiota. 

(Aistikasvatuksella uusia eväitä koululaisten reppuun 2007.) Tuorilan havainnoimia 

asioita voitiin huomata myös opinnäytetyön toiminnallisen osuuden aikana. Lasten 

kommentit muuttuivat toiminnan edetessä monipuolisemmiksi ja sanoja ”hyvältä” ja 

”pahalta” käytettiin vähemmän. Päiväkoti 1:ssä lapset kiinnittivät väriteeman mukaan 

huomiota lautasella olevan ruoan väriin. 

 

2007–2008 toteutetun interventiotutkimuksen tulokset -Raportissa on käsitelty Järkipa-

laa-hankkeen tuloksia. Järkipalaa-hanke oli yläkoululaisten ravitsemus- ja hyvinvoin-

tihanke, joka pureutui peruskoulun 7.–8.-luokkalaisten ravitsemukseen ja terveyteen 
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sekä niiden parantamiseen. Hankkeessa käytettiin Sapere-menetelmän mukaisia Ma-

kukoulutunteja. Raportin mukaan ruokailutottumusten kehityksen suuntaa on mahdol-

lista muuttaa. Oppilailta saadun palautteen mukaan Makukoulu koettiin uudeksi ja 

erilaiseksi toimintamalliksi, joka sopi nuorten kanssa työskentelyyn. Sekä opettajien 

että oppilaiden palautteen mukaan käytetty opetusmateriaali oli hyödyllinen ja se koet-

tiin kiinnostavana. (Hoppu, Kujala, Lehtisalo, Tapaninen, Pietinen 2008, 1,91.) Rapor-

tin tuloksissa on paljon samaa opinnäytetyön tulosten kanssa. Esimerkiksi opinnäyte-

työn kyselyissä kävi ilmi, että toimintamalli on koettu sopivana ja ruokailutottumuksia 

on mahdollista muuttaa. Lisäksi opinnäytetyön tekijöiden mielestä Sapere-menetelmää 

oli helppo soveltaa päiväkodin arkeen ja toimintaan lasten kanssa. 

 

Tutkimuksen toteuttaminen 

Toiminnallinen toteutustapa sopi hyvin opinnäytetyön aiheeseen ja sen tavoitteisiin. 

Opinnäytetyön tekijöiden harjoittelun yhdistäminen toiminnan toteuttamiseen mahdol-

listi heidän läsnäolon toimintaympäristössä. Toiminnallista toteutustapaa tuki myös 

opinnäytetyön tekijöiden tehtävä käynnistää Sapere-menetelmän käyttöönottaminen 

yhteistyössä lapsiryhmien henkilökunnan kanssa. Aineiston määrän kannalta oli tärke-

ää, että toimintaa toteutettiin kahdessa eri päiväkodin lapsiryhmässä ja toteutettu toi-

minta oli erilaista. Toiminnan erilaisuuden kautta Sapere-menetelmään löydettiin hy-

viä toimintakäytäntöjä, kuten ryhmän eriyttäminen ja vanhempien osallistaminen toi-

minnan kautta. Opinnäytetyön tekijät tekivät koko toiminnan suunnittelun ja toteutta-

misen ajan tiivistä yhteistyötä keskenään, jolloin hyvät ja huonot kokemukset pystyt-

tiin jakamaan. Tätä kautta toimintaa pystyttiin kehittämään. Toiminnan erilaisuuden 

kautta pystyttiin vastaamaan paremmin lapsiryhmien tarpeisiin. Toiminnassa oli eroa-

vaisuuksien lisäksi muutamia yhteneväisyyksiä, kuten perheillan aistirata. Jotta näitä 

yhteneväisyyksiä saatiin toimintaan, oli tärkeää, että lapsiryhmät koostuivat saman-

ikäisistä lapsista. 

 

Kyselyiden tekeminen toiminnan toteuttamisen lisäksi teki opinnäytetyöstä kokonai-

suuden, joka toi esille toimintaan osallistuneiden näkökulmia. Kyselyiden yhdistämi-

nen toiminnalliseen toteutustapaan tuki kasvatuskumppanuuden edistymistä lapsiryh-

missä. Kuten aikaisemmin on pohdittu, kyselyiden toteuttamisen ajankohtana olisi 

voinut olla parempi joku muu kuin toukokuun loppu. Opinnäytetyön kannalta olisi 

ollut hyvä, jos toiminnan toteuttamiseen olisi ollut enemmän aikaa tai Sapere-

menetelmä olisi ollut päiväkodeille ennestään tuttu. Tällöin toiminnan käynnistämi-
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seen ei olisi mennyt aikaa ja kyselyihin vastanneilla olisi ollut enemmän kokemuksia 

aiheesta. Toiminnan aloittamisen ajankohtana kevään sijasta olisi ollut parempi syksy, 

kun uusi toimintakausi päiväkodeissa alkaa. Syksyllä menetelmän juurruttaminen päi-

väkodin arkeen olisi ollut hedelmällisempää kuin keväällä, sillä toimintaan ei tulisi 

lomien takia katkoa. Lisäksi syksy on otollista aikaa toteuttaa Sapere-menetelmää 

suomalaisesta luonnosta löytyvien raaka-aineiden vuoksi. 

 

Jatkotutkimusideat 

Lasten ja nuorten terveyteen ja hyvinvointiin on kiinnitetty yhteiskunnallisella tasolla 

huomiota muun muassa Terveys 2015 -kansanterveysohjelmassa. Sapere-hankkeen 

tavoitteet tukevat lasten terveyttä ja hyvinvointia. Sapere-menetelmä on suomalaisessa 

varhaiskasvatuksessa melko uusi työskentelymuoto ravitsemus- ja ruokakasvatukses-

sa. Näin ollen sitä ei ole tutkittu kovin paljon, joten ajankohtaisia jatkotutkimusaiheita 

on runsaasti.  

 

Opinnäytetyön pohjalta voisi jatkossa tutkia, miten Sapere-menetelmä on juurtunut 

suomalaisten päiväkotien arkeen. Mielenkiintoista olisi myös selvittää, kuinka ravit-

semus- ja ruokakasvatus näkyvät kasvatuskumppanuudessa ja missä tilanteissa se nä-

kyy. Yhtenä aiheena voisi olla ravitsemus- ja ruokakasvatuksen näkyminen Varhais-

kasvatussuunnitelmien keskusteluissa. Sapere-menetelmään liittyen löytyy tutkittavia 

aiheita paljon varhaiskasvatuksen alueelta, mutta menetelmää voi toteuttaa kaiken 

ikäisten ihmisten kanssa. Edellä mainitut jatkotutkimusaiheet liittyvät kuitenkin kas-

vatuskumppanuuteen varhaiskasvatuksessa. 
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LIITTEET 

Liite 1 Sapere-toiminnasta tiedottava kirje vanhemmille ennen toiminnan alkua 

 

Tervehdys lapsiryhmän vanhemmat! 

 

Olemme kaksi sosionomi-opiskelijaa Erika Kalliomäki ja Mirka Kauhanen Jyväskylän ammattikor-

keakoulusta. Teemme opinnäytetyötä Sapere-menetelmästä ja kasvatuskumppanuudesta päivähoito-

ryhmässä.   

”Sapere on lasten ruoka- ja ravitsemus-kasvatusmenetelmä, jossa lapset tutustuvat ruokamaail-

maan aistiensa välityksellä. Menetelmä perustuu aistikokemuksiin, joiden kautta lapsi oppii uusia 

asioita ruokamaailmasta: elintarvikkeista, ruuasta, ruuan alkuperästä ja sen valmistuksesta. Tunto-

, haju-, maku-, kuulo- ja näköaistia hyödyntämällä lapsi matkailee ruokamaailmaan tutkien, leikki-

en ja kokeillen. 

 

Lapset tarvitsevat iloisia ja myönteisiä kokemuksia ruokamaailmasta niin kotona kuin päivähoidos-

sa kasvaakseen terveiksi ja omasta hyvinvoinnistaan huolehtiviksi nuoriksi ja aikuisiksi. Varhais-

kasvatuksessa Sapere-menetelmän painopiste on lasten kokemuksissa, joita he saavat tutkimalla 

ruokamaailmaa ja sen ilmiöitä.” 

 

Lapsiryhmässä on tarkoitus sukeltaa ruokamaailmaan lasten kanssa erityisesti 12.4.- 7.5.2010 väli-

senä aikana, jolloin Erika suorittaa opintojaan harjoittelun kautta ryhmässä. Haluaisimme, että myös 

te vanhemmat pääsisitte osallisiksi lastenne kokemukseen ruokakasvatuksesta. Näiden neljän viikon 

aikana olisi hyvä, jos varaisitte lasten hakuhetkiinne muutaman ylimääräisen minuutin, jolloin 

voisitte yhdessä lastenne kanssa tutustua ruokamaailmaan aistien avulla. Tämän lisäksi järjestäm-

me yhteisen perheillan, jonne toivomme runsasta osanottoa. Perheilta pidetään 4.5.2010.  

 

Haluaisimme myös kysellä teiltä vanhemmilta perheenne ruokakulttuurista ja päiväkodin kanssa 

tehtävästä yhteistyöstä ruokakasvatuksen parissa. Olisimme kiitollisia, jos te vanhemmat voisitte 

osallistua kahteen lyhyeen kyselyyn vastaamalla kirjallisesti muutamaan kysymykseen. Kyselyt 

ovat nimettömiä ja vapaaehtoisia ja niistä saatavaa tietoa käytämme opinnäytetyöhömme. Selvi-

tämme opinnäytetyössämme vanhempien ja henkilökunnan mielipiteitä harjoittelumme aikana to-

teutetuista Sapere-menetelmän toimintahetkistä. Siksi teidän mielipiteenne olisi meille tärkeää. To-
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teuttaisimme kyselyt kahdessa osassa. Ensimmäinen kysely on tämä kirjeen ohessa ja toinen 

kysely olisi Erikan harjoittelun jälkeen.  

 

Ensimmäisen kyselyn mukana tiedustelemme myös lupaa käyttää lastenne lausahduksia yhtei-

sessä päiväkirjassamme ja opinnäytetyössämme. Päiväkirja on kaikkien luettavissa päiväkoti-

ryhmän eteisessä. Opinnäytetyössämme emme käytä ryhmän lasten nimiä, vaan kerromme vain 

sukupuolen ja iän. Näiden lisäksi haluaisimme kerätä perheiltänne teidän lempireseptinne, jotta 

voisimme tehdä niistä lapsiryhmän oman reseptivihkon. Reseptit voi tuoda missä muodossa vaan, 

sillä kirjoitamme ne puhtaaksi ryhmän omaa reseptivihkoa varten. Näitä reseptejä ja ensimmäisen 

kyselyn voisitte tuoda ryhmänne ohjaajille, mielellään ennen 16.4.2010. Toisen kyselyn jaam-

me 7.5.2010 ja toivoisimme teidän palauttavan sen 17.5.2010.  

 

Olisimme kiitollisia toimintatilanteisiin osallistumisesta, vastauksista ja resepteistä! 

 

Yhteistyöterveisin,  

Erika Kalliomäki erika.kalliomaki.sso@jamk.fi puh. xxx-xxxxxxx  

Mirka Kauhanen  mirka.kauhanen.sso@jamk.fi puh. xxxx-xxxxxx 

 

-------------------------------------------------------leikataan tästä------------------------------- 

 

Lapsen nimi__________________________________________________ 

 

Lapseni nimeä ja kommentteja _____ saa ______ ei saa julkaista ryhmän yhteisessä reseptivihkos-

sa, päiväkirjassa ja opinnäytetyössämme. 

 

Huoltajan allekirjoitus_______________________________________ 

 

 

mailto:erika.kalliomaki.sso@jamk.fi
mailto:mirka.kauhanen.sso@jamk.fi
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Liite 2 Opinnäytetyön eteneminen 
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Liite 3 Vanhemmille suunnattu ensimmäinen kysely 

Kysely vanhemmille/huoltajille ruokakasvatuksesta/ravitsemuskasvatuksesta 

Perheeseemme kuuluvat_________________________________________________________    

Lasten iät____________   

      Vastaaja (ympyröi): äiti (ä) / isä (i)       Pvm_______ 

 

Minkälaisia käytäntöjä perheellänne on ruokaan ja ruuanvalmistukseen liittyen? 

o Miten usein perheenne ruokailee yhdessä viikon aikana? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

o Miten lapsenne osallistuu ruuanvalmistukseen ja ruokakaupassa käyntiin? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

o Kuinka lapsenne toiveet otetaan huomioon ruokailutilanteissa? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

o Millaisia ruokailuun liittyviä periaatteita ja kasvatuskäytäntöjä perheellänne on? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Miten koette yhteistyön sujuvan päivähoidon kanssa ruokakasvatuksen yhteydessä? 

o Millaisiin ruokailuihin liittyviin asioihin koette tarvitsevanne päiväkodin tukea? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

o Millaisissa lapsenne ruokailuun liittyvissä asioissa olette saaneet tukea päiväkodista?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

o Millaista yhteistyötä päiväkodin kanssa haluaisitte ruokakasvatukseen liittyen? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Liite 4 Lapsiryhmän henkilökunnalle suunnattu ensimmäinen kysely 

Kysely päivähoidonhenkilöstölle ruokakasvatuksesta/ravitsemuskasvatuksesta 

Pvm_______ 

Miten kasvatuskumppanuus ruokakasvatuksessa mielestänne näkyy teidän ryhmässänne? 

o Millaisista ruokakasvatukseen liittyvistä asioista keskustelette perheiden kanssa? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

o Millaista tukea mielestänne perheet tarvitsevat ruokailuun liittyvissä asioissa? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

o Miten olette tukeneet perheitä ruokailuun liittyvissä asioissa päiväkodissa? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Millaisina koette tällä hetkellä ryhmän yhteiset ruokailutilanteet? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

o Millaisia yhteisiä sovittuja käytäntöjä henkilökunnalla on lasten ruokailutilanteissa? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

o Mihin ruokailuun liittyviin asioihin lapset osallistuvat päiväkotiryhmässänne? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

o Miten lasten aistit huomioidaan ruokailujen yhteydessä? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Miten haluaisitte kehittää lasten ruokailutilanteita päiväkodissa? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Liite 5 Vanhemmille suunnattu toinen kysely Sapere-toiminnan jälkeen 

Kysely vanhemmille Sapere- ruoka- ja kasvatusmenetelmän tuomista kokemuksista 

Perheeseemme kuuluu_______________________________________________________   

Lasten iät____________   

Vastaaja (ympäröi): äiti (ä) / isä (i)       Pvm_______ 

Vastasitteko ensimmäiseen Sapere-kyselyyn, joka tehtiin huhtikuussa ennen Sapere-

menetelmän käyttöönottoa lapsiryhmässämme? 

____________________________________________________________________ 

 

Mitä uutta Sapere-menetelmän käyttö päiväkodissa on tuonut perheenne ruokailuun? 

o Miten lapsenne osallistuminen/toiveiden huomioiminen ruuanvalmistukseen ja ruoka-

kaupassa käyntiin on muuttunut? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

o  Mitä lapsenne on kertonut kotona ruokaan liittyvistä toimintahetkistä päiväkodissa? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Osallistuitteko yhteisiin toimintahetkiin? 

____________________________________________________________________ 

o Jos osallistuitte, mitä mieltä perheenne oli yhteisestä toimintaillasta? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

o Miten koitte yhteistyön päiväkodin kanssa toimintaillassa? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

o Millaisina koitte yhteiset toimintahetket lasten hakutilanteissa? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

 

Millaista yhteistyötä haluaisitte päiväkodin kanssa ruokakasvatuksen yhteydessä? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Liite 6 Lapsiryhmän henkilökunnalla suunnattu toinen kysely Sapere-toiminnan jälkeen 

Kysely päivähoitohenkilöstölle Sapere-ruoka- ja kasvatusmenetelmän käyttöönoton jälkeen 

      Pvm_______ 

 

Oletko päässyt toteuttamaan Sapere-menetelmää työssäsi? 

____________________________________________________________________ 

 

Millaisina koitte yhteiset toimintahetket ja toimintaillan vanhempien kanssa?  

o Millainen kokemus yhteistyön tekeminen vanhempien kanssa oli toimintaillassa? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

o Miten Sapere-menetelmään pohjautuva toimintailta edisti yhteistyötä perheiden kans-

sa? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Millaisia yhteiset ruokailutilanteet lapsiryhmässä olivat Sapere-menetelmän aikana? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

o Miten lasten aistit huomioidaan ruokailujen yhteydessä? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Mitä mieltä olette yleisesti menetelmän toimivuudesta? Aiotko jatkaa Saperen toteut-

tamista lasten/vanhempien kanssa? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

o Miltä Sapere-menetelmän toteuttaminen lasten kanssa on tuntunut? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Liite 7 Päiväkirjan sivu 

Sapere-päiväkirja  _____________ 

 

 Päivän puuhamme Saperen parissa: 

 

 

 

 

 

 Puuhiin osallistui: 

 

 

 

 

 Lasten kommentteja puuhailun lomassa: 

 

 

 

 

 

 Vanhempien ja henkilökunnan kommentteja:  

 

 

 

Lisätietoa Saperesta: www.sapere.fi 
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Liite 8 Päiväkodeissa toiminnan toteuttamisessa käytettyjä lastenkirjoja 
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Liite 9 Päiväkoti 1:n lasten toimintatuokioiden suunnitelmat 

 

 

TOIMINTA-/OPPIMISTUOKION SUUNNITELMA 

Päiväkoti 1 

Teema/ohjauksen aihe: Sapere; vihreä väri 

Toiminnan tavoite/tavoitteet: Aloittaa Sapere-toiminta tutustumalla vihreään väriin ja vihreisiin 

ruoka-aineisiin.  

Menetelmät: Keskustelu, piirtäminen 

Toiminta-/oppimisympäristö: Päiväkodin leikkihuone 

Ryhmän koko/eriyttäminen: Eriyttämistä ei tarvita.  

Tarvittavat välineet, materiaalit ja etukäteisvalmistelut: Piirustusvälineet (Vihreää paperia ja 

vihreitä liituja) 

Ryhmän järjestäytyminen, motivointi ja toiminnan aloittaminen: Aamutuokio aloitetaan kes-

kustelemalla vihreästä väristä. Missä esiintyy vihreää? Mitä vihreää voimme syödä? 

Toiminnan eteneminen: Keskustelun jälkeen piirrämme vihreälle paperille vihreitä ruokia, joita 

keskustelun aikana on esiin noussut. Lapset saavat itse päättää, mitä piirtävät.  

Toiminnan lopettaminen: Aikuinen kirjoittaa lapsen ohjeiden mukaisesti, mitä lapsi on paperille 

piirtänyt.  

 

(Ruokailun yhteydessä lapset huomasivat lautasella jotain vihreää; persiljan ja salaatin. Välipalalla 

ruokana oli päärynä-omena kiisseli. Molemmat hedelmät tulivat lapsilta esille aamutuokiolla. Näin 

aamun tuokiota saatiin linkitettyä myös ruokailuhetkiin.) 

 

TOIMINTA-/OPPIMISTUOKION SUUNNITELMA 

Päiväkoti 1 

Teema/ohjauksen aihe: Sapere ja vihreä väri.  

Toiminnan tavoite/tavoitteet: Haju-, näkö- ja makuaistin kautta tutustuminen tuoreeseen mint-

tuun-yrttiin sekä piparminttuun.  

Menetelmät: Keskustelu, aistien kautta tutustuminen.  

Toiminta-/oppimisympäristö: Päiväkodin leikkihuone 

Ryhmän koko/eriyttäminen: Eriyttämistä ei tarvita, mutta on mahdollista tehdä myös pienryhmis-

sä.  

Tarvittavat välineet, materiaalit ja etukäteisvalmistelut: Hajunäyte (kannellinen purkki, pumpu-

lia ja piparminttuesanssia), Minttu-yrtti.  
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Ryhmän järjestäytyminen, motivointi ja toiminnan aloittaminen: Tuokio aloitetaan keskuste-

lemalla jälleen vihreästä väristä. Onko lapsille tullut mieleen lisää vihreitä ruokia? 

Toiminnan eteneminen: Lapset vuorotellen haistavat purkista tuoksua. Kun kaikki on haistanut 

keskustellaan, miltä tuoksui. Aikuisten tehtävänä pyrkiä tuomaan uusia sanoja, jotta haju ei olisi 

ainoastaan hyvä tai paha. Kuitenkin tavoitteena, että lapsi itse sanoo rehellisesti oman mielipiteensä 

hajusta.  

Haju-näytteen jälkeen tutustutaan minttu-yrttiin. Ensin yrttiä katsellaan ja mietitään, mitä siitä voisi 

sanoa pelkän katsomisen perusteella. Tämän jälkeen minttua maistetaan. Maistamisessa toimitaan 

saman periaatteen mukaisesti kuin haju-näytteen kanssa.  

Toiminnan lopettaminen: Lapsille annetaan yhdessä vanhempien kanssa tehtäväksi ”kotitehtävä”. 

Kotona hampaiden pesun yhteydessä tuoksutelkaa hammastahnaa, miltä tuoksuu? (Useissa ham-

mastahnoissa tuoksuu piparminttu) 

 

 

TOIMINTA-/OPPIMISTUOKION SUUNNITELMA 

Päiväkoti 1 

Teema/ohjauksen aihe: Sapere ja vihreä väri.  

Toiminnan tavoite/tavoitteet: Aistien kautta tutustuminen sekä yrttien istuttaminen.  

Menetelmät: Haju- ja makuaistin käyttö sekä istuttaminen.  

Toiminta-/oppimisympäristö: Päiväkodin leikkihuone sekä ruokailutila.  

Ryhmän koko/eriyttäminen: Aamutuokion yhteydessä haju- ja makunäytteiden aikana eriyttämis-

tä ei tarvita. Istuttamisessa lapsiryhmä on hyvä jakaa pienempiin ryhmiin.  

Tarvittavat välineet, materiaalit ja etukäteisvalmistelut: Hajunäyte (kannellinen purkki, pumpu-

lia ja piparminttuesanssia. Piparminttukarkkia. Kasvatettavien yrttien siemenet, multa ja ruukut.  

Ryhmän järjestäytyminen, motivointi ja toiminnan aloittaminen: Tuoksutetaan edellisen päivän 

tavoin piparmintun tuoksua hajunäytteestä. Hajunäyte on lapsille edelliseltä päivältä tuttu, joten 

tavoitteena tarkastella, tunnistavatko lapset hajun.  

Tämän jälkeen maistetaan, miltä piparminttu maistuu suussa. Esimerkkinä on piparminttukarkki.  

Toiminnan eteneminen: Yhteisen aamutuokion jälkeen ryhmä jaetaan kahteen osaan, jolloin toi-

nen puoli lähtee ulos ja toinen puoli jää sisällä istuttamaan yrttejä. Iltapäivällä toimitaan samalla 

tavoin. Näin kaikki lapset saavat osallistua istuttamiseen.  

Istuttaminen aloitetaan tarvittaviin välineisiin tutustumalla. Yhdessä tutkitaan, miltä siemenet näyt-

tävät ja miltä multa tuntuu sormissa. keskustellaan, mitä siemenistä kasvaa.  

Istuttaminen aloitetaan siten, että jokainen lapsi saa lapiolla laittaa ruukkuun multaa. Tämän jälkeen 

lapset laittavat siemenet mullan päälle ja lisäävät multaa siemenien päälle.  
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Toiminnan lopettaminen: Jatkossa seuraamme, miten yrtit lähtevät kasvamaan. Lapset saavat 

osallistua yrttien kasteluun.  

 

 

TOIMINTA-/OPPIMISTUOKION SUUNNITELMA 

Päiväkoti 1 

Teema/ohjauksen aihe: Sapere ja keltainen - ja oranssi väri.  

Toiminnan tavoite/tavoitteet: Lastujen tekemisen kautta tutustua keittiövälineisiin.  

Menetelmät: Eri keittiövälineisiin tutustuminen ja lastujen tekeminen 

Toiminta-/oppimisympäristö: Päiväkodin ruokailutila 

Ryhmän koko/eriyttäminen: Ryhmä on hyvä jakaa pienempiin ryhmiin, jotta välineitä riittää pa-

remmin kaikille.  

Tarvittavat välineet, materiaalit ja etukäteisvalmistelut: Juustohöylä, raastinrauta, kuorimaveit-

si, perunaa, porkkanaa, lanttua, mausteet,  leivinpaperi.  

Ryhmän järjestäytyminen, motivointi ja toiminnan aloittaminen: Lapset tutustuvat ensin käy-

tettävissä oleviin työvälineisiin, ja opetellaan niiden käyttöä. Keskustellaan, mitä perunasta, pork-

kanasta ja lantusta on tarkoitus tehdä.  

Toiminnan eteneminen: Lapset saavat itse tehdä lastuja porkkanasta, lantusta ja perunasta. Tarvit-

taessa aikuiset auttavat. Lastujen maustaminen ja paistaminen tehdään yhdessä. 

Toiminnan lopettaminen:  Lastut paistetaan 200 asteessa 10 minuuttia. Tämän jälkeen ryhmän 

lapset käyvät tarjoamassa lastuja toisen ryhmän lapsille ja kertovat samalla niiden reseptin.  Iltapäi-

vällä lastuja tarjotaan myös lasten vanhemmille.  

 

TOIMINTA-/OPPIMISTUOKION SUUNNITELMA 

Päiväkoti 1 

Teema/ohjauksen aihe: Sapere ja keltainen- ja oranssi väri.  

Toiminnan tavoite/tavoitteet: Tutustuminen sitruunaan.  

Menetelmät: Aistien kautta tutustuminen, leikkiminen.  

Toiminta-/oppimisympäristö: Päiväkodin leikkihuone.  

Ryhmän koko/eriyttäminen: Eriyttäminen ei ole välttämätön, mutta mahdollinen aluksi sitruunan 

tutustuttaessa. Leikin aikana eriyttämistä ei tarvita.  

Tarvittavat välineet, materiaalit ja etukäteisvalmistelut: Hajunäyte (kannellinen purkki, pumpu-

lia ja sitruunasta puristettua mehua), kokonainen sitruuna, sitruunauute pullo.  

Ryhmän järjestäytyminen, motivointi ja toiminnan aloittaminen: Tutustutaan sitruunaan ensin 

hajuaistin avulla. Lapset saavat kertoa, miltä hajupurkissa tuoksuu (lapset eivät tässä vaiheessa tie-
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dä, mitä purkissa on). Tämän jälkeen tutkitaan sitruunaa näköaistin kautta. Viimeisenä maistetaan 

sitruunauutetta.  

Toiminnan eteneminen: Sitruuna-sieppari peli. Yksi lapsista valitaan salapoliisiksi, joka menee 

oven taakse hetkeksi. Sillä aikaa muutaman lapsen käsiin hierotaan sitruunaa. Salapoliisi kutsutaan 

paikalle, tunnistamaan sitruuna-sieppari.  

Toiminnan lopettaminen: Käymme toisen ryhmän ohjaajilta kysymässä, mikä lasten käsissä tuok-

suu. Lapset saavat itse kertoa, mitä heidän käsiinsä on laitettu.  

 

TOIMINTA-/OPPIMISTUOKION SUUNNITELMA 

Päiväkoti 1 

Teema/ohjauksen aihe: Sapere ja keltainen - ja oranssi väri. 

Toiminnan tavoite/tavoitteet: Retkeilyn yhteydessä tutustuminen eksoottisiin hedelmiin   

Menetelmät: Tutkiminen, leikkiminen ja maistaminen. 

Toiminta-/oppimisympäristö: Lähipuisto 

Ryhmän koko/eriyttäminen: Eriyttämistä ei tarvita, mutta retkellä on hyvä olla tarpeeksi aikuisia 

mukana.  

Tarvittavat välineet, materiaalit ja etukäteisvalmistelut: Tuoreita hedelmiä evääksi retkelle. 

Ryhmän järjestäytyminen, motivointi ja toiminnan aloittaminen: Ennen retkelle lähtöä sovitaan 

lasten kanssa yhteisistä säännöistä, joita retkellä noudatetaan.  

Toiminnan eteneminen: Puistossa lapset saavat leikkiä omia leikkejään. Retkellä eväänä on edelli-

seltä päivältä tuttuja tuoreita hedelmiä, mangoa, ananasta ja papaijaa.  

Toiminnan lopettaminen: Jutellaan lasten kanssa hedelmistä.  

 

 

TOIMINTA-/OPPIMISTUOKION SUUNNITELMA 

Päiväkoti 1 

Teema/ohjauksen aihe: Sapere ja keltainen ja oranssi väri 

Toiminnan tavoite/tavoitteet: Tutustuminen eksoottisiin hedelmiin 

Menetelmät: Aistien avulla tutustuminen hedelmiin 

Toiminta-/oppimisympäristö: Päiväkodin leikkihuone 

Ryhmän koko/eriyttäminen: Eriyttämistä ei tarvita 

Tarvittavat välineet, materiaalit ja etukäteisvalmistelut:  Kuivattuja hedelmiä. Tuoreita hedel-

miä 
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Ryhmän järjestäytyminen, motivointi ja toiminnan aloittaminen: Lapset tutustuvat ensin tuo-

reisiin papaijoihin, mangoon ja ananakseen. Keskustellaan onko hedelmät tuttuja. Lapset saavat 

tunnustella hedelmiä käsissä ja katsella, miltä ne näyttävät tuoreina.  

Toiminnan eteneminen: Lautaselle laitetaan kuivattuja hedelmiä, joihin on juuri tutustuttu. Lapset 

saavat omaa tahtia maistella hedelmiä ja kertoa, miltä ne heistä maistuvat, tuoksuvat ja näyttävät.  

Aikuinen voi esittää lapsille kysymyksiä joiden kautta pyritään löytämään lapsille uusia sanoja, 

kuten perusmakuja.  

Toiminnan lopettaminen: Tuoreet hedelmät jätetään näytille ja kuivattu hedelmiä saa maistella 

myöhemmin lisää. Ennen ruokailua luetaan Miina ja Manu keittiössä-kirja.   

 

TOIMINTA-/OPPIMISTUOKION SUUNNITELMA 

Päiväkoti 1 

Teema/ohjauksen aihe: Sapere ja punainen väri 

Toiminnan tavoite/tavoitteet: Tutustuminen punaiseen marjaan. Leikin avulla lapsille jo tuttujen 

hedelmien/kasvisten tunnistaminen.  

Menetelmät: Aistien kautta tutkiminen ja leikkiminen 

Toiminta-/oppimisympäristö: Päiväkodin leikkihuone 

Ryhmän koko/eriyttäminen: Leikin aikana ryhmä voidaan jakaa pienempiin ryhmiin.  

Tarvittavat välineet, materiaalit ja etukäteisvalmistelut: Kuivattuja karpaloita, karpalomehua. 

Kim-leikin esineet.   

Ryhmän järjestäytyminen, motivointi ja toiminnan aloittaminen: Haistellaan ja tunnustellaan 

kuivattuja karpaloita. Tuoksuttelun jälkeen maistetaan, miltä karpalo tuntuu suussa. Tämän jälkeen 

maistetaan karpalomehua. Maistuuko mehu ja kuivattumarja samalta? 

Toiminnan eteneminen: Leikitään Kim-leikkiä ruoka-aiheisilla esineillä.   

Toiminnan lopettaminen: Lopuksi kaikki saavat vielä herkutella karpalomehulla ja marjoilla.  

 

TOIMINTA-/OPPIMISTUOKION SUUNNITELMA 

Päiväkoti 1 

Teema/ohjauksen aihe: Sapere ja punainen väri 

Toiminnan tavoite/tavoitteet: Oppia makean ja happaman ero.  

Menetelmät: Tutustutaan kahteen erimakuiseen omenaan, toinen hapan ja toinen makea.  

Toiminta-/oppimisympäristö: Päiväkodin leikkihuone 

Ryhmän koko/eriyttäminen: Eriyttämistä ei tarvita 

Tarvittavat välineet, materiaalit ja etukäteisvalmistelut: Makea ja hapan omena 
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Ryhmän järjestäytyminen, motivointi ja toiminnan aloittaminen: Tutkitaan kahta omenaa, toi-

nen on vihreä ja toinen punainen. Mitä voimme sanoa omenista päältäpäin katsottuna? 

Toiminnan eteneminen: Lapset kuuntelevat sadun, jonka aikana yksi aikuisista leikkaa omenat 

lautasille palasiksi. Tämän jälkeen maistellaan omenoita ja yritetään arvata, kummalla lautasella oli 

punaista omenaa. Maistuuko omenat samalta? 

Toiminnan lopettaminen: Keskustellaan, miltä omenat maistuvat. Miltä kuulostaa, kun kaikki syö 

yhtä aikaa omenaa? 

 

TOIMINTA-/OPPIMISTUOKION SUUNNITELMA 

Päiväkoti 1 

Teema/ohjauksen aihe: Sapere ja sininen väri 

Toiminnan tavoite/tavoitteet: Tutustuminen siniseen marjaan 

Menetelmät: Aistien avulla tutkiminen 

Toiminta-/oppimisympäristö: Päiväkodin leikkihuone 

Ryhmän koko/eriyttäminen: Eriyttämistä ei tarvita 

Tarvittavat välineet, materiaalit ja etukäteisvalmistelut: Satu-kirja, mustaherukkaa 

Ryhmän järjestäytyminen, motivointi ja toiminnan aloittaminen: Luetaan kirja Nalle Puhista ja 

aisteista. Keskustellaan aisteista.  

Toiminnan eteneminen: Maistellaan ja tuoksutellaan mustaherukkaa.  

Toiminnan lopettaminen: Lapset saavat vuorotellen kertoa, jotain mustaherukasta (miltä maistuu, 

mitä tulee mieleen, onko syönyt ennen, jne. ) 
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Liite 10 Päiväkoti 2:n lasten toimintatuokioiden suunnitelmat 

 

TOIMINTA-/OPPIMISTUOKION SUUNNITELMA 

Päiväkoti 2 

Teema/ohjauksen aihe: Siementen kylväminen kevätpuuhana. Lapset tutustuvat kylvämiseen ja 

ruoanalkuperään itse kasvattamalla syötäviä kasveja. 

Toiminnan tavoite/tavoitteet: Tutustuttaa lapset kylvämiseen ja ruoanalkuperään. Yhdessä lasten 

kanssa seurataan siementen itämistä ja versojen puhkeamista. Kylvetään syötäviä kasveja.   

Menetelmät: Keskusteleminen lasten kanssa tarttumalla lasten esille tuomiin seikkoihin ja kylvä-

minen. 

Toiminta-/oppimisympäristö: Ryhmäntila, jossa on vesipiste ja lapsille sopiva pöytä. 

Ryhmän koko/eriyttäminen: Kaksi lasta kerrallaan. Voi ottaa leikin lomassa kylvämään, joten 

moni pääsee osallistumaan päivän aikana. Voidaan toteuttaa myös iltapäiväleikkien aikaan.  

Tarvittavat välineet, materiaalit ja etukäteisvalmistelut: Multaa, astioita, siemeniä, lapio, suih-

kupullo, teippiä (astioihin voi merkitä kuka kylvi ja mitä ja milloin), kynä. 

Ryhmän järjestäytyminen, motivointi ja toiminnan aloittaminen: 

Ohjaajan on hyvä etsiä tarvikkeet valmiiksi, koska aikuisen läsnäolo on välttämätön lasten kylväes-

sä. Näin voidaan keskustella lasten kanssa ja esittää lapsille kysymyksiä. Oletko aiemmin kasvatta-

nut itse jotain? Kasvattaako äiti tai isä tai joku muu kasveja? Missä voi kasvattaa porkkanaa, peru-

naa, herneitä, tomaattia jne.  

Toiminnan eteneminen: 

Kaksi lasta kerralla kylvämään. Keskustelun aiheita lasten kanssa kylvettäessä voi olla: Oletko ai-

emmin kasvattanut itse jotain? Jos on aiemmin kylvänyt niin, mitä? Mitä me yhdessä kylvämme ja 

miksi teemme mitäkin kylvämisen edetessä? Tai mitä näistä kasvaa ja mitä niistä voi tehdä vai syö-

däänkö ne sellaisenaan? Ollaanko me koskaan maistettu sitä? Lasten kanssa keskustelulla Saperen 

toiminta-ajatusta voi toteuttaa ja lapset tutustuvat ruoka-aineisiin monipuolisemmin. 

Toiminnan lopettaminen: 

Toiminta jatkuu taimen alkuja hoitamalla ja kastelemalla. Joka päivä lasten kanssa tutkitaan miten 

meidän kasvit ovat kasvaneet ja tarvitseeko niitä kastella. Kasvien versoja voi maistella, kuten esi-

merkiksi herneenversoja voi maistaa, kun ne ovat tarpeeksi isoja. Kylvämisprojekti ja taimien hoi-

taminen on kauan aikaa vievä tehtävä ja opettaa lapsille monia asioita. Tärkeää on säilyttää tutkiva 

ote ja kannustaa lapsia tutkimaan ja ihmettelemään asioita. 
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TOIMINTA-/OPPIMISTUOKION SUUNNITELMA 

Päiväkoti 2 

Teema/ohjauksen aihe: Siman tekeminen lasten kanssa Sapere-menetelmää käyttäen 

Toiminnan tavoite/tavoitteet: Tutustua lasten kanssa siman tekemiseen tarvittaviin aineisiin. Val-

mistaa simaa lasten kanssa. 

Menetelmät: Tutkiminen, keskustelu, yhdessä tekeminen 

Toiminta-/oppimisympäristö: Tila, jossa on matala pöytä. Lapset näkevät eri vaiheet paremmin. 

Hella ei ole välttämätön, sillä veden simaa varten voi lämmittää turvallisemmin vedenkeittimellä. 

Ryhmän toiminta/ruokailutila käy hyvin. 

Ryhmän koko/eriyttäminen: 2-4 lasta, näin kaikille riittää tekemistä siman valmistamisessa ja 

pienessä ryhmässä ruoka-aineiden tutkiminen ja niistä keskusteleminen on helpompaa ja lapsien 

huomiot pääsevät paremmin esille. 

Tarvittavat välineet, materiaalit ja etukäteisvalmistelut: 

Siman valmistukseen tarvittavat välineet, ämpäri tai iso astia, siivilä, sitruspuristin, mittakuppeja, 

vedenkeitin, esiliinat, hatut, sokeria (fariini- ja taloussokeria), sitruunoita, vettä, hiivaa 

Ryhmän järjestäytyminen, motivointi ja toiminnan aloittaminen: 

Ensimmäiseksi huolehditaan hygieniasta ja laitetaan suojavaatteet ja pestään kädet. Lasten kanssa 

voi kerätä tarvittavat välineet ja aineet keittiöstä yhdessä tai ohjaaja voi tehdä sen valmiiksi. Lapsis-

ta on kuitenkin jännittävää vierailla päiväkodin keittiössä oikeilla asioilla. Laitetaan lasten kanssa 

ruoka-aineet esille lautasille (pieni määrä tarkasteltavaksi) ja laitetaan vesi kiehumaan vedenkeitti-

meen.  

Toiminnan eteneminen: 

Seuraavaksi voidaan tutkia lasten kanssa lautasilla olevia ruoka-aineita; fariini- ja taloussokeria, 

sitruunaa (viipaleina, kokonaisena), hiivaa. Tunnustellaan sormilla, tuoksutellaan ja vertaillaan toi-

siinsa. Näitä aineita ei laiteta suuhun, joten maisteluun täytyy olla erikseen ruoka-aineet eri astiassa. 

Miltä maistuu? Miltä tuoksuu? Mitä tulee mieleen? Miltä näyttää? Ruoka-aineisiin tutustumisen 

jälkeen aloitetaan siman valmistaminen. Jaetaan tehtävät lasten kanssa, jotta kaikki pääsevät teke-

mään. Valmistetaan simaa ohjeen mukaan ja seurataan samalla nesteen muuttumista, kun lisäämme 

siihen ruoka-aineita. Keskustellaan samalla lasten kanssa ja tartutaan lasten huomioihin. Lasten 

omista ruoanlaitto kokemuksista on luontevaa puhua toiminnan lomassa.  

Toiminnan lopettaminen: 

 Siman valmistuttua viedään se kylmään. Lapsien kanssa voi myöhemmin kertoa vanhemmille si-

man valmistamisesta lapsenhakutilanteessa. Siman tekoon osallistuneet lapset voivat kertoa toisille 

lapsille siman valmistamisesta vaikkapa kokoontumisella. 
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TOIMINTA-/OPPIMISTUOKION SUUNNITELMA 

Päiväkoti 2 

Teema/ohjauksen aihe: Sapere-menetelmä yhdistettynä jumppaan, jossa toiminnan taustalla tarina, 

joka liittyy ruokaan. Tällä kertaa lähdemme tarinan mukaan etsimään sitruunoita Chilestä, koska 

seuraavana päivänä teemme simaa niistä. 

Toiminnan tavoite/tavoitteet: 

Sapere-menetelmän osalta tavoitteena elämyksien luominen lapsille ja lapsen kehityksen kannalta 

lapsen karkea motoriikan kehityksen tukeminen, oman kehon hahmottaminen ja sen hallinta sekä 

sosiaalisten taitojen kehittyminen. 

Menetelmät: 

Lentokoneella matkustaminen Chileen 

Äänimerkkileikki ( liikkuminen eri tavoilla musiikin tahdissa) 

Pallojen pesään kerääminen (sadon kerääminen puutarhasta eri värisiä palloja lajitellen) 

Polttopallo 

Pallonheittäminen maaliin eri tavoilla 

Silakat paistinpannulla rentoutus; josta poistuminen silakkalapsen kypsyttyä. 

Lentokoneella matkustaminen takaisin päiväkotiin 

Toiminta-/oppimisympäristö: Jumppasali 

Ryhmän koko/eriyttäminen: 4-6 lasta, riippuen ryhmästä 

Tarvittavat välineet, materiaalit ja etukäteisvalmistelut: 

Musiikkia, cd-soitin, pehmeitä palloja, erivärisiä palloja ja vanteet (pallojen pesään kerääminen), 

patjoja (rentoutuminen), maali, ”lentokone” (rakensimme superlonikuutioista penkit ja sisääntulona 

oli tunneli) 

Ryhmän järjestäytyminen, motivointi ja toiminnan aloittaminen: 

Lasten motivoiminen kertomalla, että lähdemme lentokoneella Chileen ja lasten ohjaaminen lento-

koneeseen pitkän kangasputken (tunneli) läpi. Turvavyöt kiinni ja yhdessä tehdään lentokoneen 

ääntä. Laskeudutaan Chileen ja mennään varatuille paikoille istumaan. 

Toiminnan eteneminen: 

Äänimerkkileikin aikana etsitään eri tavoilla liikkuen sitruunoita aina musiikin soidessa ympäri 

salia. Puutarhan löydettyämme leikimme pallojen (hedelmäsadon) keräämistä moneen eri pesään 

värejä (hedelmiä) lajitellen, mahdollisen nopeasti (ettei kukaan huomaa meitä). Polttopalloa pela-

taan tavalliseen tapaan. Sen jälkeen heitetään palloa maaliin eri tavoilla, pään päältä, jalkojen välistä 

etu- ja takaperin. Tämän jälkeen voi liikkua vapaasti palloa kuljettaen omalla tavalla ympäri salia. 

Samalla etsitään salista seuraavana päivänä valmistettavan Siman Salaista Ohjetta. Ohjeen löydyt-
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tyä luetaan se ja samalla voidaan miettiä raaka-aineita. Mitä ne ovat? Onko joku joskus maistanut 

niitä tai simaa? 

Toiminnan lopettaminen: 

Lopuksi Silakat pannulla -rentoutus musiikin kera. Lapset ovat silakoita ja asettuvat paistinpannulle 

(voimistelumatot), jossa aikuiset heitä voitelevat pensselillä ja kääntävät välillä. Sen jälkeen lento-

koneella kotiin ja ryhmään palaaminen yhdessä. 

 

 

TOIMINTA-/OPPIMISTUOKION SUUNNITELMA 

Päiväkoti 2 

Teema/ohjauksen aihe: Sapere-menetelmä: Aisteihin tutustuminen sadun kautta kokoontumisella 

aamulla tai ennen ruokaa. 

Toiminnan tavoite/tavoitteet: Tavoitteena on tutustua aisteihin sadun kautta. Lapsille aukeaa aisti-

sana käsitteenä tämän kirjan tarinan kautta hyvin. Aiheesta on hyvä keskustella lasten kanssa, jotta 

he ymmärtävät, mihin ihminen käyttää aistejaan esim. ruokailussa Sapereen liittyen ja mitä aisteja 

meillä on. 

Menetelmät: Keskustelu, kirjan lukeminen lapsille. 

Toiminta-/oppimisympäristö: Nukkari tai muu rauhallinen paikka 

Ryhmän koko/eriyttäminen: Esimerkiksi aamukokoontumisella koko ryhmän kanssa, jos lapset 

keskittyvät tuokioilla hyvin tai pienemmän ryhmän kanssa rauhallisessa paikassa. Esimerkiksi ko-

koontumisella ryhmän voi jakaa kahdelle ohjaajalle ja toinen ryhmä voi lukea kirjan ja  keskustella 

sillä kertaa ja toinen ryhmä tekee muuta. Kirjan voi lukea toisella kertaa toisen ryhmän kanssa.  

Tarvittavat välineet, materiaalit ja etukäteisvalmistelut: Nalle Puh: Ihmeelliset aistit-kirja, apu-

kysymyksiä keskustelun pohjaksi 

Ryhmän järjestäytyminen, motivointi ja toiminnan aloittaminen: 

Ryhmän kokoontumisiin liittyvien rutiinien tekeminen.  

Toiminnan eteneminen: 

Ennen kirjan lukemista on hyvä keskustella lasten kanssa aisteista. Tietävätkö he mitä aistit on? 

Mitä aisti tarkoittaa? Mitä aisteja ihmisellä on? Sen jälkeen Nalle Puh -kirjan lukeminen lapsille. 

Lukemisen jälkeen kerrataan lasten kanssa kirjassa esille tulleita asioita. Lasten kommentteihin 

kannattaa kiinnittää huomiota. Apukysymyksinä voivat olla; Mitä aisteja ihmisellä on ja mitä ne 

aistit edes ovat? Missä meissä jokaisessa on näkö aisti? Mitä aisteja me käytämme syödessämme? 

Ohjaaja voi näyttää itsestään aistin ”paikan”, näin aistin olemassa oleminen tulee konkreettisem-

maksi ja lapsi osaa yhdistää näkemisen aisteihin kuuluvaksi. Aistien termit tulevat tutuiksi. Silmät 
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kiinni on hyvä tutkiskella esim. kuulo ja tunto aisteja. (Lapsille voi antaa tehtäväksi käyttää aiste-

jaan seuraavalla ruokailuhetkellä, vaikkapa yhtä aistia.)  

Toiminnan lopettaminen: 

Tämän jälkeen jatketaan päivänpuuhiin. 

 

 

TOIMINTA-/OPPIMISTUOKION SUUNNITELMA 

Päiväkoti 2 

Teema/ohjauksen aihe: Omenaan tutustuminen näkö-, haju- ja makuaistin välityksellä 

Toiminnan tavoite/tavoitteet: Tuoda lapsille uusia elämyksiä aistien kautta ja innostaa lapsia tut-

kimaan omenaa aistien kautta ja mahdollisesti tarjota lapsille omenaa uudessa muodossa. Tässä 

käytimme kuivattua omenaa. 

Menetelmät: Hajupurkissa omenan haju (kuivattu omena) tuoksuttelua varten, näköaistin välityk-

sellä vertaillaan kuivattua ja tuoretta omenaa ja maistetaan kuivattua omenaa. Keskustellaan lasten 

kanssa tarttuen lasten omiin aistien herättämiin ajatuksiin ja mielikuviin. 

Toiminta-/oppimisympäristö: Toimintaympäristöksi käy tila, jossa on pöytä ja tuoleja. Tilan tar-

vetta määrittelee se, kuinka monen lapsen kanssa toiminnan toteuttaa. Teimme tämän koko ryhmän 

kanssa (n. 15 lasta) ja tilana meillä oli nukkarin kokoontumisnurkka. 

Ryhmän koko/eriyttäminen: Toteutimme koko ryhmän kanssa. Pienemmässä ryhmässä jää 

enemmän aikaa keskustella ja useammat lapset saavat huomiota ja ilmaista oman mielipiteensä. 

Tarvittavat välineet, materiaalit ja etukäteisvalmistelut: Hajupurkki ja haju, kuivattua omenaa, 

tuore omena, roskakori 

Ryhmän järjestäytyminen, motivointi ja toiminnan aloittaminen: Ryhmä kootaan kokoontumi-

selle. Toiminta voi tapahtua kokoontumishetkillä tai toimintatuokioilla.  

Toiminnan eteneminen: 

Aloitetaan tuoksuttelemalla omenan hajua ja miettimällä; mille se tuoksuu? Mille muulle kuin hy-

välle tai pahalle? Apusanoina voi käyttää makeaa, pistävää, jne.  Lopuksi aikuinen voi itse kuvailla 

hajua, jotta lapset saisivat mallin aistikokemuksen sanoittamisesta. Kuivattua omenaa ja tuoretta 

omenaa tarkastellaan näköaistin avulla ja miltä ne näyttää? Miten ne eroavat toisistaan? Jos ne ovat 

erinäköisiä niin, maistuvatko ne erilaisilta? Maistellaan kuivattua ja tuoretta omenaa. Ne lapset saa-

vat maistaa, jotka haluavat. Pakko ei ole maistaa, kuten Sapere-menetelmän periaatteisiin kuuluu. 

Nuolastakin voi, jos ei uskalla maistaa. 

Toiminnan lopettaminen: 

Tuokion jälkeen jakaudumme päivän puuhiin. Tuokioon liittyviä asioita voi muistella myöhemmin 

lapsen kanssa kertomalla yhdessä vanhemmille tuokiosta. 
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TOIMINTA-/OPPIMISTUOKION SUUNNITELMA 

 

Teema/ohjauksen aihe: Perheiden lempireseptien kuvittaminen lasten kanssa. 

Toiminnan tavoite/tavoitteet: Perheiden kanssa yhteistyön tekeminen. 

Menetelmät: Piirtäminen, keskustelu. 

Toiminta-/oppimisympäristö: Toiminta/ruokailuhuone. 

Ryhmän koko/eriyttäminen: Pari lasta kerrallaan piirtämään muiden leikkiessä. Voidaan toteuttaa 

myös iltapäivällä. 

Tarvittavat välineet, materiaalit ja etukäteisvalmistelut: Puuvärit tai tussit, riippuen lasten tai-

doista (skannausta varten piirrettyjen kuvien täytyy olla voimakas värisiä, hennot viivat ai näy kun-

nolla), puhtaaksi kirjoitettu resepti tulostettuna A4:lle, alustat. 

Ryhmän järjestäytyminen, motivointi ja toiminnan aloittaminen: Kaksi lasta kerrallaan ensiksi 

piirtämään. Lapsille kerrotaan mitä tehdään ja mihin tarkoitukseen. Eli luetaan lapselle hänen per-

heen resepti ja voidaan jutella siitä. Kun kummallekin lapselle on luettu resepti, he voivat aloittaa 

piirtämisen.  

 

Toiminnan eteneminen: Lasta kannattaa pyytää painamaan kovempaa kynää, jos jälki on liian 

hentoa. Lasten kanssa keskustellaan piirtämisen ohessa: mitä he piirtävät, mitä ruoka-aineita niissä 

on jne.  

Toiminnan lopettaminen: Kun lapsen mielestä kuva on valmis, hänet ohjataan tilanteen mukaan 

leikkimään, ulkoilemaan tai muihin toimintoihin. (Myöhemmin lapsille voi näyttää skannattuna 

heidän kuvittamat reseptit.) 
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Liite 11 Lasten lausahduksia toiminnan aikana 

”Tuleeko näistä herneistä ihan oikeesti syötäviä?” kysyi 4-vuotias tyttö, kun kylvimme herneen 

siemeniä. 

”Tuoksuu ihan lakritsalta”, sanoi 3-vuotias poika, kun lisäsimme veteen fariinisokeria ja haistoim-

me sitä simaa tehdessämme. 

”Tuoksuu ihan luumulta,” sanoi 4-vuotias tyttö omenan tuoksusta  

”Tuoksuu hyvältä,” sanoi 3-vuotias tyttö omenan tuoksusta  

”Tuntuu kovalta,” sanoi 3-vuotias tyttö tunnusteltuaan salaatinlehteä tunnustelupussissa 

”Tuoksuu riisipuurolle ja omenalle,” sanoi 4-vuotias poika kanelin tuoksusta 

”Tunturilta,” kuvaili ääntä  3-vuotias poika helistäessään herneitä äänipurkissa 

”Hiiriltä,” kuvaili 3-vuotias tyttö ääntä helistäessään riisiä ja ohran jyviä äänipurkissa 

”Hirviltä,” kuvaili 3-vuotias poika helistäessään riisiä ja ohran jyviä äänipurkissa 

”Voisikohan tätä maissia maistaa?”, mietti 4-vuotias poika ruokapöydässä syödessään Minestrone-

keittoa, jossa oli maissia 

”Mikä on vihreä ja on puussa? Raaka Tarzan” 4-vuotias poika kysyi, kun keskustelimme vihreästä 

väristä 

”Tuoksuu mansikalta” 4-vuotias tyttö piparmintun tuoksusta 

”Haisee purkalta” 4-vuotias poika piparmintun tuoksusta 

”Maistuu ihan purkalta” 4-vuotias poika maistaessaan tuoretta minttua 

”Tuoksuu ihan munkilta” 4-vuotias poika sitruunan tuoksusta 

”Näyttää ihan vesimelonilta” 4-vuotias poika nähdessään papaijan 

”Punainen on parhaan makuinen” 4-vuotias poika kuivattuja hedelmiä syödessään 

”Maistuu ihan iloiselta” 4-vuotias poika syödessään papaijaa 

”Kylmää ja pehmeää” 4-vuotiaan tytön mielipide tuoreesta ananaksesta 

”Maistuu ihan makealta” 4-vuotias poika syödessään kuivattua karpaloa 

”Näyttää ihan rusinalta” 3-vuotias tyttö nähdessään kuivatun karpalon 

”Maistuu vadelmalta” 4-vuotias tyttö syödessään kuivattua karpaloa 

”Ollaan aika rohkeita, kun uskalletaan maistaa kaikkia näitä” 4-vuotias tyttö tehdessämme perhe-

iltaan tarjoiltavia herkkuja 

”Punainen omena maistuu makeammalta kuin vihreä” 4-vuotias poika maistellessaan punaisia ja 

vihreitä omenoita 

”Ei maistu yhtään kirpeältä” 4-vuotias tyttö maistaessaan mustaherukkaa 

”Maistuu ihan samalta kuin vihreät rypäleet” 3-vuotias poika syödessään tummia viinirypäleitä 

”Tätä mehua voisi ostaa aina kaupasta” 3-vuotias tyttö juodessaan rypälemehua 

”Tuoksuu ihan karkilta” 4-vuotias tyttö haistaessaan rypälemehua 
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Liite 12 Perheillan ja –iltapäivän toimintasuunnitelmat 

 

TOIMINTA-/OPPIMISTUOKION SUUNNITELMA  

Päiväkoti 1 

Teema/ohjauksen aihe: Sapere perhe-illan valmistelu 

Toiminnan tavoite/tavoitteet: Tutustuminen keittiövälineisiin. Oppia käyttämään keittiövälineitä.  

Menetelmät: Perhe-iltaan tarjottavien dippi-naposteltavien teko 

Toiminta-/oppimisympäristö: Päiväkodin ruokailutila 

Ryhmän koko/eriyttäminen: Ryhmä kannattaa jakaa pienempiin ryhmiin.  

Tarvittavat välineet, materiaalit ja etukäteisvalmistelut: Porkkanaa, kukkakaalia, kurkkua, pa-

taattia, mausteet, leikkuuveitset, leikkuualustat, piparkakkumuotit. Aikuiset ovat kuorineet vihan-

nekset valmiiksi ja viipaloineet pataatit uhuiksi viipaleiksi.    

 

Ryhmän järjestäytyminen, motivointi ja toiminnan aloittaminen: Keskustellaan, mitä ruokia 

laitamme illalla esille vanhemmille. Jutellaan, kuinka käytetään turvallisesti veitsiä ja muita keittiö-

välineitä.  

Toiminnan eteneminen: Toiminta aloitetaan pataattikeksien teosta. Lapset painavat piparkakku-

muotin avulla pataattiviipaleista keksejä, jotka paistetaan uunissa. Tämän jälkeen kukkakaalista 

”revitään” sopivia paloja irti ja leikataan kurkut ja porkkanat.  

Toiminnan lopettaminen: Ruoat laitetaan kauniisti esille ja viedään kylmään odottamaan iltaa. 

Aikuiset tekevät illan tarjoilut loppuun.  

 

 

TOIMINTA-/OPPIMISTUOKION SUUNNITELMA  

Päiväkoti 1 

Teema/ohjauksen aihe: Perhe-ilta 

Toiminnan tavoite/tavoitteet: Tutustuttaa vanhemmat Saperen pariin 

Menetelmät: Lyhyt tietoisku Saperesta, aistirata, lasten tekemien ruokien syöminen 

Toiminta-/oppimisympäristö: Päiväkodin liikuntasali 

Ryhmän koko/eriyttäminen: Ryhmää ei jaeta pienempiin ryhmiin. Lapset ja vanhemmat toimivat 

yhdessä perheenä. Aistiradalla on viisi eri pistettä, joihin perhe voi tutustua omaan tahtiin.  

Tarvittavat välineet, materiaalit ja etukäteisvalmistelut: Aistiradalle: tunnustelulaatikot, valo-

kuvia hedelmistä/vihanneksista, makunäytteet, kuulomuistipeli ja hajunäytteet. Tarjottavien herkku-

jen valmistelu.   
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Tunnustelulaatikot: lahjapaperilla 4 päällystettyä kenkälaatikkoa, joiden sisällä pe-

runa, inkivääri, näkkileipä ja omena. 

Valokuvakortit: Läheltä otetut kuvat banaanista, näkkileivästä ja omenasta  

Makunäytteet: muffinsi-vuoassa pieni pala ruisleipää, kuivattu karpalo, kuivalihaa ja 

rucolaa. Suun huuhteluun makujen välissä vesi. 

Kuulomuistipeli: Pilttipurkkien sisälle riisiä, makaronia, puuro hiutaleita ja herneitä 

siten, että jokaisella purkilla on pari. 

Hajunäytteet: Vanhoihin filmirullien purkkeihin pieni pala pumpulia, johon on lisätty 

piparminttu-esanssia, karvasmanteli-esanssia, ja sitruunaa. Jokaiselle tuoksulle oma 

kannellinen purkki. 

 

Ryhmän järjestäytyminen, motivointi ja toiminnan aloittaminen: Perheilta aloitetaan yhteisellä 

hetkellä, jonka aikana vanhemmille esitellään perustiedot Saperesta. Samalla esitellään lasten töitä 

ja kerrotaan, mitä muuta Sapere-viikkojen aikana olemme tehneet.  

 

Toiminnan eteneminen: Perheet lähtevät kiertämään aistirataa. Ryhmän ohjaajilta voi kysyä tarvit-

taessa apua. Aikuisia kannustetaan käyttämään kaikkia aisteja ja antamaan lapsille esimerkkiä toi-

minnasta.  

 

Toiminnan lopettaminen: Aistiradan jälkeen saa siirtyä maistelemaan herkkuja, joita lapset ovat 

aikaisemmin päivällä valmistaneet.  

 

TOIMINTA-/OPPIMISTUOKION SUUNNITELMA 

Päiväkoti 2 

Teema/ohjauksen aihe: Perheiltapäivä 

Toiminnan tavoite/tavoitteet: Tutustuttaa vanhemmat Saperen pariin  

Menetelmät: Aistirata, jonka toimintapisteissä tietoa Saperesta 

Toiminta-/oppimisympäristö: Henkilökunnan taukohuone 

Ryhmän koko/eriyttäminen: Vanhemmat kiertävät aistiradan tullessaan hakemaan lapsen hoidos-

ta. Aistiradalla viisi eri pistettä, joihin perheet voivat tutustua omaa tahtia. Molemmat opinnäytetyö-

tä tekevät opiskelijat paikalla aistiradalla keskustelemassa ja ohjaamassa perheitä. Lapsiryhmän 

henkilökunta on lasten kanssa ryhmän tiloissa.  

Tarvittavat välineet, materiaalit ja etukäteisvalmistelut: Aistiradalle: opasteet, tunnustelulaati-

kot, valokuvia hedelmistä/vihanneksista, makunäytteet, kuulomuistipeli ja hajunäytteet. Päiväkirja 
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on esillä, jotta vanhemmat voivat tutustua myös siihen. Vanhemmille tiedottaminen kirjeellä per-

heiltapäivästä. 

Tunnustelulaatikot: lahjapaperilla 3 päällystettyä kenkälaatikkoa, joiden sisällä sit-

ruuna, inkivääri ja näkkileipä. 

Valokuvakortit: Läheltä otetut kuvat appelsiinistä, banaanista, näkkileivästä ja ome-

nasta  

Makunäytteet: muffinsi-vuoassa pieni pala ruisleipää, kuivattu karpalo, kuivalihaa ja 

rucolaa sekä pienessä muovilasissa tomaattimehua . Suun huuhteluun makujen välissä 

vesi. 

Kuulomuistipeli: Pilttipurkkien sisälle riisiä, makaronia, puuro hiutaleita ja herneitä 

siten, että jokaisella purkilla on pari. 

Hajunäytteet: Piltti-purkkeihin pieni pala pumpulia, johon on lisätty sitruunanpala ja 

puristettu tippa sen mehua, karvasmanteli-esanssia, kanelia ja kuivattua omenaa. Jo-

kaiselle tuoksulle oma kannellinen purkki. 

Ryhmän järjestäytyminen, motivointi ja toiminnan aloittaminen: 

Perheiltapäivän aistiradalle vanhemmat tulevat lastensa kanssa hakiessaan lastaan. Ne lapset joiden 

vanhemmat eivät pääse osallistumaan aistirataa, kiertävät radan opiskelijoiden kanssa. Näin hekin 

pääsevät aistiradalle. Aistirataa kierretään pisteeltä pisteelle ja opiskelijat ohjaavat perheitä tarvitta-

essa.   

 

Toiminnan eteneminen: 

Tilassa on esillä Sapere-toiminnasta pidetty päiväkirja sekä lasten kylvämiä kasveja, joita lapset 

voivat esitellä vanhemmilleen. Aistiradan toiminnot ovat lapsille toimintatuokioilta ennestään tuttu-

ja, joten he osaavat ohjata vanhempiaan radalla. . Aikuisia kannustetaan käyttämään kaikkia aisteja. 

 

Toiminnan lopettaminen:  

Radan kierrettyään lapset saavat muistoksi kortin, jossa on ruoka-aiheinen runo, jonka vanhemmat 

voivat kotona lukea lapselleen. 

 


