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Tämä opinnäytetyö toteutettiin projektiopinnäytetyönä ja työntilaajana oli Kokkolan kaupungin sivis-

tystoimen varhaiskasvatusjohtaja ja Hakalahden päiväkodin johtaja. Projektiopinnäytetyön tavoitteena 

oli kehittää avointa varhaiskasvatustoimintaa Kokkolassa, Hakalahden leikkikentällä. Kohderyhmänä 

olivat 0–5-vuotiaat lapset ja heidän perheensä. Tämä projektiopinnäytetyö koostuu yhdeksästä ohjatusta 

interventiosta ja kirjallisesta projektiopinnäytetyöstä. Hakalahden avoimen leikkikentän ohjattutoi-

minta oli päättynyt ja tarkoituksena oli avata leikkikenttä uudelleen. Halusin avata Hakalahden leikki-

kentän perheille mahdollistaen heille vertaistuellisen kohtaamispaikan ja lapsille mahdollisuuden leik-

kiin monipuolisessa ympäristössä. Tavoitteena oli myös saada tunnettavuutta leikkikentälle ja sen toi-

minnallisuudelle sekä tutustuttaa perheitä, matalalla kynnyksellä, alueella toimiviin perheitä tukeviin 

palveluihin kutsumalla palveluntuottajat leikkikentälle. 

  

Hakalahden leikkikenttä avattiin toiminnalle torstaisin 30.3–25.5.2017 välisenä aikana. Leikkikenttä 
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voja ja lastenneuvolan terveydenhoitaja. Kansallisena veteraanipäivänä kutsuimme isovanhemmat mu-

kaan leikkikenttätoimintaan ja osallistuimme Sotiemme veteraanit -lipaskeräykseen.  

 

Ensimmäisellä kerralla lapset saivat tarrapassit, joissa oli myös tietoa leikkikentän toiminnasta. Lapset 

ottivat valokuvia leikkikentällä asioista, joista pitivät eniten. Viimeisellä kerralla, kun leikkikenttä oli 

avoinna, valokuvat olivat nähtävillä. Asiakastyytyväisyyttä ja palautetta tässä projektiopinnäytetyössä 

kerätiin toimintaan osallistuvilta lapsilta ja heidän vanhemmiltaan suullisesti. Heillä oli myös mahdol-

lisuus äänestää laittamalla keppi ämpäriin, jossa on kuvattu se toiminta josta he pitivät eniten leikki-

kentällä. 
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This thesis was carried out as a project and it was commissioned by the city of Kokkola. The thesis was 

based on developing open early childhood education in an open playground in Hakalahti, Kokkola. The 

project consisted of nine events and the written thesis report. The supervised playground in Hakalahti 

was closed and my aim was to reopen it. The purpose was to give families a place to meet each other, 

so that they could get peer support from each other and to allow children to play at an inspiring play-

ground. The purpose was also to make the park more well-known. Also, the aim was to introduce some 

well-known organizations to the families in a different setting, so that they might open up for them in 

a different way.  

 

This project resulted so that the playground was opened nine times, from March to May in 2017, each 

time there was a short play intervention. There were visitors from the child and family services reform 

project, the federation of mother and child homes and shelters, the Martha organization and the mater-

nity clinic. Also, we participated in fund raising for our war veterans.  

 

The first time the children came they were given a card, providing them information about the park. 

Each time the child came they got a new sticker in their card. The children took photos in the play-
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KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY 

 

 

Interventio 

Interventiolla tarkoitetaan tässä projektiopinnäytetyössä ohjattua tavoitteellista toimintaa. 

 

Lape-hanke 

Hallituksen kärkihanke 2016–2019, muutosohjelma, jossa uudistetaan lasten, nuorten ja perheiden pal-

velut. 

 

Leikkikenttä 

Leikkimiseen tarkoitettu ulkoilualue, jossa on leikkimiseen tarkoitettuja välineitä. 

 

Messenger 

Facebookin kehittämä ilmainen alusta, jossa voi lähettää yksityis- tai ryhmäviestejä, kuvia tai videoita. 

 

Osallisuus 

Tasavertaisuutta, luottamusta, arvostusta ja mahdollisuutta vaikuttaa. 

 

Vertaistuki 

Tasavertaista ja järjestelmällistä kokemustiedon kautta annettavaa tukea. 

 

WhatsApp 

Ilmainen sovellus, jonka avulla sen käyttäjät voivat pitää toisiinsa yhteyttä. Siellä voi lähettää yksityis-

viestejä tai perustaa erillisiä ryhmiä. Mahdollisuutena on lähettää kirjoitettua tekstiä, kuvia, ääniviestejä 

ja videomateriaalia. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Projektiopinnäytetyön tilaaja oli Kokkolan kaupungin varhaiskasvatuksenjohtaja ja Hakalahden päivä-

kodin johtaja. Idea projektiopinnäytetyöhön syntyi, kun Kokkolan kaupungin varhaiskasvatuspalvelut 

ilmoittivat, että toiminta Hakalahden leikkikentällä loppuu. Projektiopinnäytetyön tavoitteena (TAU-

LUKKO 1) oli avata uudelleen suljettu Hakalahden leikkikenttä, tarjota paikka vertaistukeen ja järjestää 

siellä ohjattuja interventioita, sekä tuoda lapsiperheiden palveluita suoraan perheiden luokse.  Tavoit-

teenani oli tuoda tällä tavoin tukipalveluita ja palvelujärjestelmää perheille tutummaksi. Leikkikenttä 

mahdollisti vanhemmille paikan vertaistukeen, mutta myös lapsille vertaissuhteiden merkitys on suuri 

oppimisen ja hyvinvoinnin lähteenä.   

 

Kiinnostuin aiheesta, koska halusin tuoda perinteiseen leikkikenttä toimintaan lisää avointa varhaiskas-

vatusta. Tavoitteenani oli, että tämä projektiopinnäytetyö osoittaa minun hallitsevan sosionomin var-

haiskasvatustavoitteet, suunnittelu- ja ohjaustaidot. 

 

Asiakastyytyväisyyttä ja palautetta tässä projektiopinnäytetyössä kerätiin toimintaan osallistuvilta lap-

silta ja heidän vanhemmiltaan suullisesti. Heillä oli myös mahdollisuus äänestää laittamalla keppi äm-

päriin, jossa on kuvattu se toiminta josta he pitivät eniten leikkikentällä. 
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TAULUKKO 1. Projektiopinnäytetyön tavoitteet 

 

 Organisaatio Leikkipuiston kävijät Opinnäytetyön tekijä 

 

Oppimis-

tavoitteet 

 

- Kokkolan kau-

pungin  

varhaiskasva-

tuspalvelut 

pääsevät  

            hyödyntämään 

            opiskelijoiden  

            osaamista 

 

- Lapsiperheet saavat  

paikan, missä kohdata  

            toisiaan 

- Lapset ja aikuiset  

            pääsevät yhdessä  

            ulkoilemaan ja  

            leikkimään 

- Lapsiperheet tutustuvat 

toisiinsa ja leikkikentällä  

            vieraileviin lapsiperheitä  

            hyödyttäviin  

            ammattilaisiin  

 

- Kokemusta  

            yhteistyöstä eri  

            alojen  

            ammattilaisten    

            kanssa 

- Kokemusta  

            interventioiden  

            suunnittelusta ja  

            esimiehenä  

            toimimisesta  

 

 

Tavoitteet 

 

- Kokkolan kau-

punki  

            pystyy  

            avaamaan  

            suljetun  

            leikkikentän  

            lapsiperheille, 

            sekä  

            lisäämään sen  

            tunnettavuutta  

 

 

- Elämykset ja  

            vaihtelevuus  

            leikkikenttätoimintaan.  

- Vanhempien  

            toimiminen yhdessä  

            lasten ja  

            muiden  

            perheiden kanssa 

 

 

- Projektiosaami-

nen 

- Uusien  

yhteistyöverkos-  

tojen luominen  

- Ryhmänohjaa-

mistaidot 

 

Tulos- 

tavoitteet 

 

- Suljetun  

leikkikentän  

            käyttöasteen 

            lisääminen 

  

 

- Lapset saavat tarrapassit, 

            jotka motivoivat käymään 

            leikkikentällä ja joissa on          

            tietoa leikkikentän  

            toiminnasta 

- Perheet saavat 

            kohtaamispaikan 

            leikkikentästä 

- Perheet saavat ohjattuja 

            laulu- ja leikki-  

            interventioita  

- Lapsiperheet tutustuvat 

paikallisiin 

            lapsiperhepalveluihin 

 

 

- Opinnäytetyön  

            valmistuminen  

- Kokemusta  

            tapahtumien  

            organisoimi- 

            sesta ja  

            markkinoinnista   
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2 PROJEKTIOPINNÄYTETYÖN SUUNNITTELU JA KUVAUS 

 

 

Projektiopinnäytetyöni työelämäohjaajana toimivat Kokkolan varhaiskasvatustoimenjohtaja ja Hakalah-

den päiväkodin johtaja, sekä opettajani Centria-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksiköstä. 

Saatuani tietää, että toiminta Hakalahden leikkikentällä loppuu, olin yhteydessä opettajaani ja varhais-

kasvatustoimenjohtajaan, jolloin projektiopinnäytetyö lähti liikkeelle. Muutamassa viikossa leikkiken-

tällä alkoivat ensimmäiset ohjatut interventiot (KUVIO 1).    
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KUVIO 1. Projektiopinnäytetyön vaiheet  

 

- Suunnittelutapaaminen 
opettajani ja 

varhaiskasvatustoimen 
johtajan kanssa

22.2.2017

- Kirjallisuuten 
tutustumista. 

- Interventioiden 
suunnittelua. 

- Pyydän 
luokkakavereita 

ohjaamaan interventiot

8.3.2017

- Markkinointi: mainos ja 
Facebook-ryhmä, yhteys 

paikallislehteen 19.3.2017

-Yhteistyökumppaneiden 
hankkiminen 22.3.2017

- Aihepiirisuunnitelma 
valmis, sen 

esitteleminen luokalle

- Leikkikenttäpassien 
tekeminen

24.3.2017

- Hakalahden leikkikenttä 
avoinna torstaisin 

30.3–25.5.2017

- Projektisuunnitelman 
palauttaminen 

10.9.2018

- Projektiopinnätetyön 
kirjoittaminen ja 
palauttaminen

syyskuu-joulukuu 2019

- Maturiteetti joulukuu 
2019

Projektiopinnäytetyön 
vaiheet
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2.1 Projektiopinnäytetyön suunnittelu 

 

Tavoitteena oli avata Hakalahden leikkikenttä kerran viikossa torstaisin. Leikkikentällä oli yleensä neljä 

haalareihin pukeutunutta sosionomiopiskelijaa. Heidän tehtävänään oli avata leikkikenttä ja ohjata lyhyt 

interventio lapsiperheille. Opiskelijat vaihtuivat joka viikko. Annoin opiskelijoille valmiit suunnitelma-

pohjat, jotka he voivat toteuttaa sellaisenaan tai tehdä  niihin halutessaan muutoksia. (KUVIO 2 & 3, 

LIITE 1 & 2).  

 

 

 

 

KUVIO 2. Interventiorunko, avoin 

 

 

Ohjatun 
intervention 

vaiheet 

- avoin runko-

Etsitään 
Centrian 
maskotti 

ankka

Lauletaan 
yhdessä 

aloituslaulu

Siirrytään 
leikkimisalueelle Laululeikki

Laululeikki

Leikitään 
vauhdikas 

leikki, kuten 
hippa

Toinen 
vauhdikas 

leikki

Lauletaan 
loppulaulu

Ohjatun 
intervention 
arvioiminen, 
palautteen 

kerääminen
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KUVIO 3. Interventiorunko, suomalaisuuden päivä 

 

 

2.2 Projektiopinnäytetyön yhteistyötahot 

 

Projektiopinnäytetyössäni toimin projektipäällikkönä ja vastasin projektista. Tukihenkilönä minulla oli 

ohjaava opettajani. Työryhmääni kuuluivat kaikki opiskelijat luokaltani. Yhteistyökumppaneina minulla 

oli Hakalahden päiväkodin johtaja, Soiten neuvoloiden esimies, Ensi- ja turvakoti Ry:n työntekijä, Kok-

kolan Marttayhdistys Ry:n työntekijä, Kokkolan sotaveteraanit Ry:n puheenjohtaja, Kokkolan K-City-

marketin kauppias ja Soiten Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman työntekijä.  

 

Koin yhteistyökumppaneiden ja sponsoreiden hankkimisen mielekkäänä. Hyödynsin myös jo aikaisem-

masta työelämästä saamiani työelämän kontakteja. Soitin ensin mahdollisille yhteistyökumppaneille ja 

keskusteltuamme lähetin heille vielä sähköpostin, jossa kertasin, mitä olimme sopineet. Kaikkia en ta-

voittanut soittamalla, jolloin lähetin heille sähköpostia ja pyysin heitä lähtemään mukaan vierailijoina 

tai sponsoroimaan tapahtumaa. Huomasin, että pelkän sähköpostin lähettäminen tuotti harvemmin tu-

losta. Kaikki, joiden kanssa keskustelin puhelimessa, lähtivät mukaan. Joidenkin yhteistyökumppanei-

den kanssa sovittiin, että olen lähempänä heihin vielä uudestaan yhteydessä, ettei sovittu päivämäärä 

pääse unohtumaan.   

Suomalaisuuden 
päivä 6.4.2017

Etsitään 
Centrian 
maskotti 

ankka

Lauletaan 
yhdessä 

aloituslaulu

Siirrytään 
leikkimisauleelle

Laululeikki: 
Kas 

metsämökin 
ikkunast

Tarina nallesta, 
nallekuvien 

järjestäminen

X-hippaa

Maa-meri-laiva, 
mutta paikat ovat 
kaupunkeja, esim 
maa = Kokkola

Lauletaan 
loppulaulu

Ohjatun 
intervention 
arvioiminen, 
palautteen 

kerääminen
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3 PROJEKTIOPINNÄYTETYÖN KESKEINEN TIETOPERUSTA 

 

 

Seuraavaksi kerron tarkemmin projektiopinnäytetyön tietoperustasta. Projektiopinnäytetyön suunnitte-

lussa minua ohjasi muun muassa sosionomin varhaiskasvatuksen kompetenssit (KUVIO 4). Toiveeni 

oli, että ohjatut interventiot innostaisivat perheitä jatkamaan samojen leikkien ja laulujen parissa omassa 

arjessaan, jolloin monipuolinen liikkuminen ja leikkiminen tulisi osaksi lapsiperheiden arkea. Tällöin 

lapset ja vanhemmat oppisivat yhdessä nauttimaan kokonaisvaltaisesta yhdessäolosta sisällä ja ulkona. 
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KUVIO 4. Sosionomin varhaiskasvatuksen kompetenssit 

 

Lasten 
oikeudet, 
osallisuus, 

huolenpito ja 
hyvinvointi

Erityisesti nämä sosionomin 
varhaiskasvatuksen 
kompetenssit ovat 

ohjanneet minua tässä 
projektiopinnäytetyössä: 

Yhteisöllisyyden 
lisääminen 

vahvistaen perheitä

Ohjaamisen taito 
moninaisessa 

palvelujärjestelmäs
sä

Varhaiskasvatus
-suunnitelman 

(2016) 
arvoperusta

Suunnitella, 
dokumentoida 

ja toteuttaa 
tavoitteellista ja 

pedagogista 
toimintaa

Osata toimia 
moniammatillisess

a yhteistyössä 

Kehittää 
varhaiskasvatuksen 
toimintakulttuuria 

ja pedagogista 
toimintaa

Johtaa ja kantaa 
vastuuta 

pedagogisesta 
kasvatusyhteisöstää

n

Ymmärtää leikin 
ja 

vertaissuhteiden 
merkityksen 
oppimisen ja 
hyvinvoinnin 

lähteenä

Edistää lasten 
ja vanhempien 

kuuluksi 
tulemista
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3.1 Leikin kehityksen vaiheet ja merkitys 

 

Toimintakulttuurin täytyy olla leikkiin kannustava, koska se on tärkeää lapsen hyvinvoinnille ja oppi-

miselle. Henkilöstön täytyy edistää leikkiin mahdollistavia toimintaympäristöjä, toimintatapoja ja pois-

taa rajoittavia tekijöitä. Henkilöstön ja lasten tulisi yhdessä kokea iloa tekemisen ja leikin kautta. Kaikkia 

kannustetaan mielikuvituksen käyttöön, kekseliäisyyteen, leikkialoitteille, annetaan aikaa ja rauhaa lei-

kille (KUVIO 5). (Opetushallitus  2016, 29.) 

 

Leikki on sellaista, mitä jokainen voi ymmärtää, ja se on käytännönläheistä. Se ei ole leikkiä, jos aikui-

nen on suunnitellut opetustilanteen valmiiksi ja ohjaa sen opettajajohtoisesti. Leikissä lapset voivat suun-

nitella leikin etenemistä leikin lomassa; lapset toteuttavat omia tavoitteitaan, milloin se alkaa ja milloin 

se päättyy. Lapset oppivat leikkimään toisiltaan. Lapsen kehitystasosta riippuen aikuinen voi ohjailla 

leikkiä osallistumalla siihen suoraan tai epäsuorasti. Leikkiessä kunnioitetaan lapsen aloitetta ja leikin 

sääntöjä. (Varhaiskasvatuksen käsikirja 2016, 70–71.) 

 

Leikin tuntuessa kivalta lapsi voi turvallisesti kokeilla erilaisia rooleja ja todellisuuteen palaaminen on 

helppoa. Lasten maailma on hyvin mustavalkoinen, ja siinä hyvät ja pahat usein kohtaavat. Lapsi viihtyy 

parhaiten voittajan roolissa. Lasten ei useinkaan ole helppoa kohdata häviäjän roolia ja siksi sitä pitääkin 

harjoitella. Leikkiessä tunteet, liikkuminen, sosiaaliset suhteet ja ajattelu kehittyvät. Lapsi on leikkies-

sään tavoitteellinen ja aktiivinen. Lapsi leikkii, koska se tuo hänelle iloa ja tyydytystä. Leikki jaetaan 

perinteisesti kolmeen eri vaiheeseen.  Ensimmäisessä vaiheessa lapsi tutustuu havainnoiden ja liikkuen 

ympäristöönsä, sitä kutsutaan toimintaleikkivaiheeksi. Toisessa vaiheessa lapsi matkii tietyn hahmon tai 

aikuisen toimintaa, tätä vaihetta kutsutaan roolileikkivaiheeksi. Kolmatta vaihetta kutsutaan sääntö-

leikiksi. Tämä vaihe kehittyy rauhallisesti roolileikkivaiheen rinnalla. (Autio, Nenonen & Louhiala 

2007, 15–16.) 

 

Jäljittely on lapsille ominainen tapa oppia toisiltaan ja ohjaavilta aikuisilta. On huomattu, että lapset 

osallistuvat mielellään spontaaneihin ohjattuihin liikuntahetkiin, jos ne vain ovat luonteeltaan lasten 

ikään sopivia. Lasten kiinnostuksen voi herättää esimerkiksi itse konttaamalla tunnelin läpi ja sitten pyy-

tämällä muita mukaan. Tai maa-meri-laiva leikin muunnos, jolloin pupu pehmolelu piilotetaan yhteen 

kentän laitaan, nalle toiseen ja norsu kolmanteen. Lasten on helpompi hahmottaa leikki, jossa ovat itse 

saaneet asettaa pehmot eri paikkoihin, tai jos leikki alkaa jo sillä, että lapset etsivät piilotetut pehmolelut. 
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Alle kolmevuotiaiden leikkiä ohjatessa ei-verbaalinen kommunikaatio ja keskittyminen yksittäisiin lap-

siin on hyvin tärkeää. Lapset eivät peittele tunteitaan, eivätkä teeskentele viestinnässään. (Helenius, Ka-

rila, Munter, Mäntynen, Siren-Tiusanen 2001, 204–207.)  

 

 

 

 

KUVIO 5. Leikin toimintakulttuuri ja toimintaympäristö 

  

• Iloa yhteiseen tekemiseen

• Kannustava

• Kannustetaan luovuuteen mielikuvituksen käyttöön

• Keskittyminen ja kommunikaatio

• Tartutaan lasten arkisiin leikkialoitteisiin

• Kasvattaja mukaan leikkeihin, hän ei kuitenkaan saa 
vallata niitä

• Annetaan riittävästi aikaa leikille ja luovuudelle

Leikin 
toimintakulttuuri

• Mahdollistava, poistetaan mahdolliset rajoittavat 
tekijät ja tarjotaan tilalle inspiroivia monipuolisia 
välineitä leikkiin, liikkumiseen, tutkimiseen ja 
itsensä ilmaisuun

• Turvallinen ympäristö kaikenlaisten tunteiden 
näyttämiselle ja niiden harjoittelemiselle

Leikin 
toimintaympäristö
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3.2 Leikkikenttätoiminta Kokkolassa 

 

Kokkolassa on kolme leikkikenttää, joissa järjestetään ohjattua ja valvottua toimintaa alle kouluikäisille 

lapsille. Toiminnan tavoitteena on tarjota lapsille ja aikuisille mahdollisuus yhteiseen leikkiin, uusien 

ihmisien tutustumiseen ja vaihtelua arkeen. Leikkikentät ovat avoinna arkisin kello yhdeksästä kolmeen-

toista, ja lapsilla, jotka ovat yli kolmevuotiaita, on mahdollista osallistua maksulliseen parkkitoimintaan, 

joka maksaa yhdeltä lapselta 2,30 euroa päivässä. Parkkitoiminta tarkoittaa sitä, että lapsi saa jäädä leik-

kikentälle hoitoon, lasta valvoo lastenohjaaja. Leikkikentillä toimintaa painottuu ulkoleikkeihin. Leik-

kikentillä on perhepäiviä, jolloin ei ole parkkitoimintaa, silloin lapsia ei voi jättää sinne hoitoon. Perhe-

päivinä perheet saavat osallistua ohjattuun toimintaan. 

(Kokkola 2019a.) 

 

 

3.3 Varhaiskasvatuksen määritelmä 

 

Varhaiskasvatuslaissa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen. Sitä tarjotaan muun muassa 

kunnissa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan tavoitteellista, suunni-

telmallista kasvatuksen, hoidon ja opetuksen muodostamaa kokonaisuutta, jossa painotetaan erityisesti 

pedagogiikkaa. Tavoitteena on tukea lapsen kehitystä, kasvua, oppimista, edistää hyvinvointia ja tarjota 

myönteisiä oppimiskokemuksia, sekä toteuttaa monipuolista toimintaa, tukien lapsen vanhempaa tai 

huoltajaa kasvatustyössä. Sen tavoitteena on myös edistää tasa-arvon toteutumista ja elinikäistä oppi-

mista, varmistaa turvallinen ja kehittävä varhaiskasvatusympäristö. Sillä halutaan myös antaa yhdenver-

taiset mahdollisuudet edistäen sukupuolten välistä tasa-arvoa, sekä valmiuksia kunnioittaa kunkin omaa 

kulttuurista, kielellistä ja uskonnollista taustaa. Samoin sen tavoitteena on kehittää lapsen vuorovaiku-

tus- ja yhteistyötaitoja, sekä varmistaa lapsen oikeus osallistua itseään koskeviin asioihin. (Opetushalli-

tus 2016, 15–16.) 

 

 

3.4 Avoin varhaiskasvatus Kokkolassa 

 

Avoimella varhaiskasvatuksella tarkoitan tässä projektiopinnäytetyössä opetus- ja kasvatuslautakunnan 

hyväksymää perhekerho, lastenkerho- ja leikkikenttätoimintaa, johon on kotihoidossa olevien lasten 

mahdollista osallistua. Avoimen varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea perheitä lasten kasvatuksessa 

ja hoidossa, sekä tarjota vertaistukea. Kerhotoiminta on perheille maksullinen palvelu. Perhekerhoihin 



12 

perheet saavat osallistua ilman ennakkoilmoitusta, ja se on heille maksutonta. Perhekerho tiedottaa toi-

minnastaan omalla Instagram-tilillään. Lastenkerhon paikkaa haetaan täyttämällä hakemus. Toiminta on 

sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvaa monipuolista ja elämyksellistä toimintaa. Lastenkerhoon ja perhekerhoon 

lapsi saa ottaa omat eväät mukaan. (Kokkola 2019b.) 

 

 

3.5 Projekti ja sen vaiheet 

 

Projektilla tarkoitetaan tässä projektiopinnäytetyössä lyhytkestoista, rajattua, sitoutunutta ryhmätyötä ja 

tavoitteellista kehittämistyötä, jolla voidaan löytää uusi toimiva toimintatapa. Projektissa haasteeksi 

saattaa muodostua motivointi ja sitouttaminen, jos projektiin mukaan lähteminen ei tullut osallistujien 

omasta aloitteesta. Projektimainen työskentely on tullut osaksi monia työyhteisöjä. Yhteisön innosta-

vuutta projektissa lisää luottamus, avoimuus, hyvä vuorovaikutus ja mahdollisuus osallistua päätöksen-

tekoon. Innostava ympäristö työyhteisölle on sellainen, jossa on aikaa ja tukea ideoinnille, sopivasti 

haasteita, vapautta, tasa-arvoisuutta, huumoria ja riskien ottoa. Esimiehen rooli painottuu tarkkailuun ja 

ohjaamiseen.  (Pasivaara, Suhonen & Nikkilä 2008, 7–26.) 

 

Projektilla on kolme vaihetta: ensimmäiseksi suunnittelu, tarpeen tunnistaminen ja aloitusvaihe, toisena 

toteuttamisvaihe ja kolmantena päättämis- ja arviointivaihe. Projektilla on selkeä aloitus ja lopetus. Pro-

jektissa on tärkeää panostaa suunnitteluun, ja isommat projektit tarvitsevat aina projektisuunnitelman. 

On myös tärkeää jo etukäteen miettiä mahdollisia riskejä. Kokematon projektipäällikkö keskittyy hel-

posti sivuseikkoihin, kuten projektisuunnitelman tekstiin, kun työpanos kannattaa laittaa luovaan työ-

hön. Ryhmän johtamisessa täytyy panostaa hyvään ilmapiiriin, myönteisen palautteen antamiseen ja 

osallistavaan johtajuuteen. (Pasivaara, Suhonen & Virtanen 2013, 79–85, 115–117.)  

 

 

3.6 Motorinen kehitys ja perusliikuntataidot varhaiskasvatuksessa 

 

Motorinen kehitys on koko elämän jatkuva prosessi, jossa omaksumme liikunnallisia taitoja. Motoriik-

kaan vaikuttaa perimä ja elinympäristö. Alussa perimällä on suuri vaikutus, mutta iän karttuessa ympä-

ristön vaikutus kasvaa. Mikäli elinympäristö tarjoaa mahdollisuuksia, liikuntataitojen oppiminen on lap-

sella nopeaa, sillä he ovat innostuneita oppimaan kokeilemisen ja erehtymisen kautta. Uusien motoristen 

taitojen oppiminen on helpompaa jo aiemmin opittujen taitojen päälle. (Jaakola 2016, 19–26.) 
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Motorinen kehitys voidaan jakaa viiteen eri vaiheeseen. Ensimmäisen vaihe on refleksitoiminnan vaihe, 

ja se on 0–1-vuotiailla. Toinen vaihe on alkeellisten taitojen omaksumisen vaihe 1–2-vuotiailla. Kolmas 

vaihe on motoristen perustaitojen omaksuminen, jolloin lapset ovat 2–7-vuotiaita. Neljäs on erikoistu-

neiden liikkeiden vaihe, jolloin lapset ovat 7–14-vuotiaita. Viides vaihe on loppuelämän, omaksuttujen 

taitojen hyödyntäminen. (Jaakola 2016, 19–26.) 

 

Perusliikuntataitoihin kuuluu hyppääminen, juokseminen, heittäminen ja kiinni ottaminen. Nämä ovat 

pohjana erilaisten motoristen taitojen oppimiselle ja toimivat pohjana myöhemmälle liikunnalliselle har-

rastamiselle. Riittävillä lapsena opituilla perusliikuntataidoilla on vaikutusta koko elämänkaaren liikun-

nallisen elämään. Perusliikuntataidoilla on positiivinen vaikutus lasten kokonaisvaltaiseen hyvinvoin-

tiin.  (Jaakola 2016, 19–26.)  
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4 PROJEKTIN PÄÄTEHTÄVÄT 

 

 

Projektiopinnäytetyön tavoitteena oli avata uudelleen suljettu Hakalahden leikkikenttä, tarjota paikka 

vertaistukeen ja järjestää siellä ohjattuja interventioita, sekä tuoda lapsiperheiden palveluita suoraan per-

heiden luokse.  Tavoitteenani oli tuoda tällä tavoin tukipalveluita ja palvelujärjestelmää perheille tutum-

maksi. Leikkikenttä mahdollisti vanhemmille paikan vertaistukeen, mutta myös lapsille vertaissuhteiden 

merkitys on suuri oppimisen ja hyvinvoinnin lähteenä.   

 

 

4.1 Projektiopinnäytetyön markkinointi 

 

Tiedotin leikkikentän avaamisesta useiden eri kanavien välityksellä. Facebookiin perustettiin oma 

ryhmä, Hakalahden leikkikenttä, johon kutsuttiin tykkääjiä. Hyödynsin myös Facebookin valmiita ryh-

miä kuten Mammat, Puskaradio Kokkola, Kokkola-Karleby ja Kokkolassa ja lähialueella tapahtuu. Pyy-

sin Kokkola-lehteä tekemään jutun leikkikentän uudelleen avaamisesta. Olin yhteydessä Centrian mark-

kinointiosastoon ja kysyin, voisivatko he tehdä pienen julkaisun koulun nettisivuille. Tulostin mainoksia 

ja laitoin niitä kauppojen ilmoitustauluille.  

 

Yksi mainos tuli Hakalahden leikkikentälle (KUVA 1). Lisäksi jätin esitteen jossa kerroin alkavasta 

toiminnasta  (KUVA 2). Pyysin päivähoitotoimistoa lähettämään mainoksen Kokkolan päiväkoteihin, 

jotta he voivat laittaa sen ilmoitustauluille. Tarrapassit toimivat myös mainoksina, koska niistä näkee 

myös tulevat kerrat. Toivoin myös, että ihmiset kertoisivat toiminnan alkamisesta toisilleen, jotta se 

houkuttelisi uusia mukaan. Pystytimme Centrian suuret banderollit leikkikentälle, jolloin ohikulkijat 

huomasivat, että siellä on jotain erilaista tekeillä. 
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KUVA 1. Leikkikentän mainos 
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KUVA 2. Toiminnan esittely, esite perheille  

 

 

Hyvät Hakalahden 

leikkikentän kävijät 

 
 

Olen ensimmäisen vuoden sosionomiopiskelija Centria-ammattikorkeakoulun 

NSOS16K luokalta. Minun projektiopinnäytetyöni on avoimen varhaiskasvatustyön 

kehittäminen  

Hakalahden leikkikentällä, jonka toteutan yhteistyössä  

Kokkolan varhaiskasvatuspalveluiden kanssa. 

 

Tavoitteena on avata Hakalahden leikkikenttä torstaisin 30.3-25.5.2017  

kello 10-12. Leikkipuistoon voi tulla 

viihtymään ja osallistumaan opiskelijoiden suunnittelemiin leikkituokioihin. 

 
Tuli tuttu kevätkulta, 

lumen alta pistää multa, 

puro pulppuva rinteillä tanssia saa, 

kevät riemua laulavi ilma ja maa. 

ja ääretön taivaskin seestyy 

ja lämpimän aika eestyy 

ja tuulikin tuoksuja tuo. 
-Larin Kyösti- 

 

 
 

 

Terveisin Jenni Hotakainen 
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4.2 Yhteistyötahojen merkitys projektissa 

 

Tavoitteeni oli, että kokkolaiset perheet voisivat paremmin tutustua oman kaupunkimme lapsiperhepal-

veluihin. Palveluita on paljon saatavilla, mutta niitä ei osaa etsiä, jos niistä ei tiedä. Joskus avun pyytä-

minen virastoista voi tuntua hankalalta, jäykältä tai pelottavalta. Kokkola oli mukana hallituksen kärki-

hankkeessa lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelmassa. Hankkeen työntekijä hyötyi siitä, että he saivat 

haastatella palveluiden käyttäjiä ja samalla kertoa heille niistä muutoksista, joita he toivovat saavansa 

aikaan. Neuvolan työntekijää voi olla vaikea saada kiinni puhelinaikaan, ja puhelimessa puhuminen ei 

ole sama kuin kasvotusten. Neuvolatyöntekijän saapuessa leikkipuistoon perheet voivat kysellä ja kes-

kustella terveydenhoitajan kanssa vaikka anonyymisti. Martat tarjoavat monenlaisia perheen arkea hel-

pottavia palveluita, ja heiltä löytyy vinkkejä monenlaiseen kodinhoitoon ja ruuan valmistukseen liitty-

vissä kysymyksissä. Ensikodin unikoulun työntekijän kanssa voi kasvotusten keskustella ja pyytää tar-

vittaessa vinkkejä oman kodin uniongelmiin. Isovanhempien päivänä osallistuimme veteraanien lipas-

keräyksen, koska silloin oli kansallinen veteraanipäivä. Tavallisesti perheet ovat maksaneet kahvinsa ja 

keksinsä pieneen kassaan, mutta isovanhempien päivänä annoimme kaikki kahvirahat veteraanien lip-

paaseen. 

 

 

4.3 Leikkikentän tarrapassit 

 

Ensimmäisellä kerralla kun perheet saapuivat leikkikentälle, lapset saivat omat leikkikenttätarrapassinsa 

(KUVA 3). Joka kerta kun lapsi saapui leikkikentälle, hän sai passiinsa uuden tarran. Tarrapassin avulla 

varmistetiin, että jokainen lapsi tulee huomatuksi, siinä samalla oli myös helppoa jatkaa keskustelua, 

sekä kertoa päivän ohjelmasta. Tarrat saimme Kokkolan Citymarketin kauppiaalta lahjoituksena. Tarra-

passissa lukee myös kaikki tulevat leikkikentän tapaamiskerrat, jolloin perheiden on helppo osallistua 

uudestaan. 
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KUVA 3. Leikkikentän tarrapassit 

 

 

4.4 Valokuvaaminen ja valokuvanäyttely 

 

Minulla oli mukanani kamera, jolla me otimme lasten kanssa kuvia leikkikentällä. Pyysin lapsia kerto-

maan mikä heidän mielestään leikkipuistossa oli mukavinta ja sitten me otimme siitä yhdessä kuvan. 

Tätä valokuvausta käytettiin apuna dokumentoinnissa, osoittamassa mikä lapsille oli mielekästä ja tär-

keää. Viimeisellä tapaamiskerralla kaikki valokuvat olivat nähtävillä (KUVA 4). Lasten ottamissa ku-

vissa näkyi selkeästi heidän kiinnostuksensa kohteet, joita oli leikkivälineet ja eväät. 
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KUVA 4. Valokuvanäyttely 

 

4.5 Interventiot ja niiden toteutus 

 

Tavoitteena oli avata Hakalahden leikkikenttä kerran viikossa torstaisin. Leikkikentällä oli yleensä neljä 

haalareihin pukeutunutta sosionomiopiskelijaa. Heidän tehtävänään oli avata leikkikenttä ja ohjata lyhyt 

interventio lapsiperheille. Opiskelijat vaihtuivat joka viikko. Annoin opiskelijoille valmiit suunnitelma-

pohjat, jotka he voivat toteuttaa sellaisenaan tai tehdä  niihin halutessaan muutoksia. (KUVIO 2 & 3, 

LIITE 1 & 2). Osa opiskelijoista halusi noudattaa valmista interventio suunnitelmapohjaa. Osa opiske-

lijoista motivoitui ohjauksen paremmin, kun sai valita itselleen tuttuja lauluja ja leikkejä. Opiskelijat 

saivat perehdytyksen minulta koulussa. Lisäksi pidin heihin yhteyttä etukäteen WhatsApp- ja Messen-

ger-sovelluksen (LIITE 3), sekä Facebook-ryhmän kautta. Ohjattuja interventioita ei voi suunnitella liian 

tarkasti, koska leikkipuistoissa käy kovin eri-ikäisiä ja taitoisia lapsia. Jos he huomasivat, että tarve on 

jonkinlaiselle muulle toiminnalle, he voivat niin tehdä. Lapsilähtöisyyttä voi toteuttaa siten, että lapsilta 

kysytään leikkien välissä toiveita tai kysytään toiveita seuraaville kerroille. Interventioita ohjatessa täy-

tyy huomioida koko perhe, koska koko perheen asenne voi vaikuttaa leikkijän motivaatioon. Tavoitteena 

oli, että interventiot olisivat niin lapsilähtöisiä hauskoja ja yksinkertaisia, että ne kannustaisivat perheitä 

leikkimään niitä kotonaankin. Tapasimme ohjaajien kanssa leikkipuistossa ennen avaamista, jolloin 
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meillä oli mahdollista käydä läpi interventio ja mahdollisesti myös harjoitella. Osallistuin leikkikentän 

toimintaan melkein joka kerta. Tavoitteenani oli keskittyä havainnointiin ohjaamisen sijaan. 

  

Leikkikentälle tulevat lapset saivat tarrapassin ja siihen tarran jokaisesta käynnistään. Tarrapassissa oli 

tietoa leikkikentän toiminnasta. Leikkikentälle kutsuttiin lapsiperheille tärkeitä toimijoita, kuten lasten-

neuvolan terveydenhoitaja, Ensi- ja turvakodin unikoulun ohjaaja ja lapsi- ja perhetyöhankkeen työnte-

kijä. Työntekijä oli leikkikentällä paikalla kuuntelemassa ja keskustelemassa perheiden kanssa ja kerto-

massa heidän toiminnastaan. Leikkikenttä avattiin klo 10, ohjattu interventio oli noin klo 11. Interventio 

alkoi Centria-ammattikorkeakoulun maskottiankan etsimisellä, minkä jälkeen ohjaaja lauloi lasten 

kanssa alkulaulun. Sen jälkeen he jatkoivat suunnitelman mukaisesti huomioiden mahdollisuuksien mu-

kaan lasten yksilölliset tarpeet, ikätason, leikin, taiteen, tutkimisen ja ympäristön. Ohjaajilta vaaditaan 

tämän suhteen joustavuutta ja arviointikykyä, jotta he voivat tarvittaessa pikaisesti vaihtaa interventioi-

den sisältöä. 

 

Intervention alussa oli usein reipas leikki, kuten yksi tai kaksi hippaa, seuraavaksi rauhallisempi toi-

minta, kuten laululeikki. Ohjaajia oli ohjeistettu myös kysymään lapsilta ja heidän vanhemmiltaan toi-

veita laulujen ja leikkien suhteen. Interventioon yritettiin kannustaa mukaan kaikki lapset ja heidän van-

hempansa. Intervention lopuksi oli loppulaulu, jonka jälkeen keräsimme palautteen. Asiakastyytyväi-

syyttä ja palautetta kerätiin toimintaan osallistuvilta lapsilta ja heidän vanhemmiltaan suullisesti. Heillä 

oli myös mahdollisuus äänestää laittamalla keppi ämpäriin, jossa on kuvattu se toiminta, mistä he pitivät 

eniten leikkikentällä. Interventiot tehtiin Hakalahden leikkikentällä hyödyntäen koko aluetta, aidattua 

jalkapallokenttää ja hyödyntäen leikkikentän omaa välineistöä. 
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5 PROJEKTIOPINNÄYTETYÖN ARVIOINTI 

 

 

Lähdin toteuttamaan tätä projektiopinnäytetyötä yksin ensimmäisenä kouluvuotenani. Olisin kaivannut 

paria jakamaan työtaakkaa ja antamaan omia ideoitaan. Uskon, että aikataulussa pysyminen olisi ollut 

helpompaa, kun parin kanssa olisimme huolehtineet suunnitelmassa pysymisestä. Minulle rajaaminen 

oli haaste. Matkan varrella on tullut paljon lisää ideoita, joita olisin halunnut ottaa mukaan tähän proses-

siin. Tunnistin kuitenkin omat voimavarat ja koin selkeimmäksi pysyä alkuperäisessä suunnitelmassa, 

enkä ottanut mukaan uusia elementtejä. Projektityöskentely on minulle mieluinen tapa toimia. Mielelläni 

ideoin, suunnittelen, etsin tietoa ja toteutan, mutta kirjallisen työn osuus on tuntunut haastavalta. Arki 

vie helposti mennessään, mutta onneksi suuri motivaatio valmistumiseen, samoin kuin ystävien, perheen 

ja työpaikan kannustus on auttanut jaksamaan eteenpäin. Paras tapa säilyttää muistiinpanot näin pitkän 

projektin aikana oli hyödyntää Word-tiedostoja, Messenger-, WhatsApp-keskusteluita ja Facebookin 

ryhmiä. Omat muistivihot ja kalenterit voivat hukkua, mutta sähköiset säilyvät. 

 

Projektiopinnäytetyön tavoitteena oli avata uudelleen suljettu Hakalahden leikkikenttä, tarjota paikka 

vertaistukeen ja järjestää siellä ohjattuja interventioita, sekä tuoda lapsiperheiden palveluita suoraan per-

heiden luokse.  Tavoitteenani oli tuoda tällä tavoin tukipalveluita ja palvelujärjestelmää perheille tutum-

maksi. Leikkikenttä mahdollisti vanhemmille paikan vertaistukeen, mutta myös lapsille vertaissuhteiden 

merkitys on suuri oppimisen ja hyvinvoinnin lähteenä.   

 

Toivoin, että ohjatut interventiot saisivat kannustettua mahdollisimman monia perheitä käyttämään ak-

tiivisemmin puistoja ja leikkikenttäpalveluita. Toivoin myös, että toiminnan uudelleen käynnistämisen 

myötä voisi löytyä uusi työntekijä, joka olisi halukas työskentelemään siellä.  On kurjaa nähdä hyväkun-

toinen ja monipuolinen leikkikenttä tyhjillään. Toivottavasti tämä lisäisi muidenkin leikkikenttien tun-

nettavuutta ja käyttöastetta. Tulin hyvin iloiseksi, kun leikkikentälle löytyi työntekijä. Hän aloitti työs-

sään pian meidän toimintamme aloituksesta, hän piti leikkikenttää avoinna muina arkipäivä, useamman 

kuukauden ajan. 

 

Avasimme Hakalahden leikkikentällä toiminnan mahdollisimman pian sen sulkemisen jälkeen. Valitsin 

käyttöömme yhden kiinteän päivän, torstain. Se oli perheiden helppo muistaa, ja sille päivälle ei ollut 

kilpailua keskustan alueella olevasta toisesta leikkikentästä. Vaikka toiminta aloitettiin nopeasti, oli mi-
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nulle tärkeää, että interventiot ovat monipuolisia, pedagogisia ja tavoitteellisia, huomioiden lasten osal-

lisuuden. Toivoin, että vanhemmat tulisivat mukaan interventioihin edistäen lapsen ja vanhemman vä-

listä hyvinvointia. Kävijöitä oli leikkikentällä alussa todella paljon. Mitä lähemmäksi menimme kevättä 

ja ilma muuttui lumisesta sateiseksi, meillä kävi vähemmän ja vähemmän vierailijoita. 

  

Avasimme Hakalahden leikkikentän yhdeksän viikon ajan torstaisin, aivan kuten oli suunniteltu. Itse en 

ollut joka kerta mukana. Olimme keskustelleet interventioita ohjaavien opiskelijoiden kanssa pääosin 

Messengerissä, varsinkin jos emme olleet ennättäneet keskustella koululla. WhatsApp-ryhmässä oli te-

kemäni video alku- ja loppulauluista, jotta kaikilla oli mahdollisuus ne opetella. Leikkikenttäkerrat olivat 

samaan aikaan, kun me olimme työharjoittelussa, minkä vuoksi meillä ei ollut mahdollista kaikkien 

kanssa tavata etukäteen. Oli harmi, että leikkikenttäpäivät menivät päällekkäin meidän ensimmäisen 

työharjoittelumme kanssa. Osalla meidän luokkalaisistamme ei myöskään ollut yhtään ohjaamisen ko-

kemusta entuudestaan, joten he kokivat ohjaamisen hankalana. Tarkoituksenani oli, että itse toimisin 

tarkkailijana ja muut ohjaisivat. Tässä emme kuitenkaan aina onnistuneet, sillä osa meidän opiskelijois-

tamme ei halunnut ohjata, enkä saanut heitä siihen motivoitua.  

 

Keräsimme palautetta suullisesti ja pyytämällä vierailijoita laittamaan kepin siihen ämpäriin, mistä toi-

minnasta pitivät eniten. Ämpäreissä oli kuvia kuten eväät, ohjattu leikki, hiekkalaatikko.  Keppiäänes-

täminen oli hyvin suosittu tapa lapsille äänestää, mutta he myös tykkäsivät napata keppejä omiin leik-

keihinsä, jolloin oli vaikea pysyä laskuissa. Jokaisella kerralla äänestyksen tulos oli kuitenkin se, että 

lapset kokivat eväiden syömisen mukavimmaksi osaksi leikkikentällä käymistä. Pyysimme vanhemmilta 

palautetta suullisesti. Heidän suosituin vastauksensa oli, että he toivoivat makkaranpaistoa joka kerralle. 

Lasten ja heidän vanhempien osallisuus ja kuuleminen on tärkeää, joten järjestimme makkaranpaistoa 

useammin kuin alun perin oli suunniteltu. Vanhemmat perustelivat toivettaan sillä, että leikkikentällä 

oleminen osuu juuri lounasaikaan ja heidän kotoaan ei löydy grillausmahdollisuutta. Todellisuudessa 

vanhemmat toki grillasivat muutakin kuin pelkkiä makkaroita. Jälkeenpäin ajateltuna palautetta olisi 

pitänyt kerätä vieläkin rohkeammin ja tehokkaammin. 

 

Osa vanhemmista oli tyytyväisiä ohjattuihin interventioihin, osa kertoi tulevansa niiden takia. Osa koki 

interventiot turhiksi, koska lapsi viihtyi hyvin yksinkin hiekkalaatikolla. Leikkikentän uudelleen avaa-

minen sai perheiltä kiitosta. Passien tarrat saivat kiitosta. Isovanhempien päivänä, jota vietettiin kansal-

lisena veteraanipäivänä, saimme kiitosta herkullisesta pullataikinasta, jonka saimme Kokkolan Mart-

tayhdistys Ry:ltä. Vanhemmilla ei ollut yleensä mitään moitittavaa leikkien suhteen. Kuitenkin erään 

intervention jälkeen yksi aikuisista tuli kertomaan, ettei pitänyt Pupu ja kettu -hipasta, koska siinä hänen 
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mielestään lietsotaan kettupelkoa lapsiin. Joillakin vanhemmilla oli meille opiskelijoille kysymyksiä las-

tenhoitoon liittyen. Eräs vanhempi kertoi, että oli tullut silloin ensimmäistä kertaa leikkikentälle ja tie-

dusteli, olisiko hänen turvallista antaa kaksivuotiaan lapsensa liikkua itsenäisesti? Siihen päivään men-

nessä he olivat käyneet pihalla vain vaunulenkeillä. Saimme seurata lapsen ensimmäiset askeleet hiek-

kaisella pihalla. Jotkut vanhemmat kertoivat, että perhekerhoissa ja leikkikentillä käyminen on heidän 

arkensa ainut sosiaalinen kontakti. 

 

Projektiopinnäytetyön budjetti oli pieni ja lähes omavarainen. Kuluja tuli papereiden tulostamisesta, pu-

heluiden soittamisesta, autolla liikkumisesta, leikkikenttäpassien valmistamisesta, valokuvien teettämi-

sestä ja ämpäreiden ostamisesta. Lisäksi täytyy huomioida aikakustannukset ja käytetyt työtunnit. Val-

miista projektiopinnäytetyöstä saa 15 opinnäytepistettä, joka vastaa noin 400 työtuntia. 

  

Koen luontevaksi työskennellä lasten ja heidän vanhempiensa kanssa. Koin kiinnostavaksi sen, että 

opinnäytetyössämme meillä oli mahdollisuus oikeasti kehittää jo jotain olemassa olevaa toimintaa. 

Koen, että tämän projektiopinnäytetyön avulla olen oppinut paljon esimiestaitoja, tunnistamaan omia 

vahvuuksia ja heikkouksia, luomaan suhteita ympäröivään palvelukenttään ja toteuttamaan jotain ainut-

laatuista. Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri ja hallinto on tullut minulle tutummaksi, joten koen 

luontevaksi kääntyä heidän puoleensa seuraavan kerran, kun suunnittelen jotain vastaavaa projektia.  

Näen leikkikentässä paljon hyviä mahdollisuuksia, jolloin sitä voitaisiin hyödyntää paljon nykyistä 

enemmän. Toivon, että tulevaisuudessa yhteistyöllä leikkikenttä saataisiin käyttöön joka arkipäivä. Us-

kon, että se olisi mahdollista, esimerkiksi jos yhtenä arkipäivänä leikkikentästä olisi vastuussa oppilaitos 

ja sen oppilaat, toisena päivänä seurakunta, kolmantena yhdistys tai vanhempaintoimikunta ja viidentenä 

päivänä varhaiskasvatuspalvelut. Leikkikentälle olisi todennäköisesti mahdollista löytää vapaaehtoisia 

toimijoita, kuten perhekahviloihinkin. Vapaaehtoiset tarvitsevat vain jonkun koordinoimaan toimintaa. 

 

Valitsin arviointimenetelmäksi SWOT analyysin, koska sen avulla voin tarkastella projektiopinnäyte-

työn vahvuuksia ja heikkouksia, sekä mahdollisuuksia ja uhkia (KUVIO 6). SWOT-sana tulee englan-

ninkielen sanoista Strenghts, weaknesses, opportunities ja threats. SWOT-analyysin tarkoituksena on 

auttaa tarkastelijaa löytämään vahvuudet ja mahdollisuudet, sekä kääntämään heikkoudet vahvuuksiksi 

tai ainakin minimoimaan niitä. (Onnistu yrittäjänä 2019) 

 

 

 

 



24 

 

KUVIO 6.   SWOT-arviointimenetelmä 

Vahvuudet:

- Opiskelijoiden hyödyntäminen 
työntekijöinä ei aiheuta palkkakustannuksia

- Kaupungin tyhjien tilojen 
hyötykäyttäminen

- Vertaistuki lapsiperheille

- Perheiden tutustuminen sosiaali- ja 
lapsiperhepalveluihin

- Opiskelijat saivat kokemusta avoimesta 
varhaiskasvatustoiminnasta ja ohjaamisesta

- Sponsoreiden ja yhteistyökumppaneiden 
hankkiminen

- Markkinoinnin laajuus ja monipuolisuus

- Selkeä tavoite

- Ammatillisen kasvun kehittyminen

Heikkoudet:

- Epäonnistuminen motivaation 
herättämisessä interventioita ohjaavien 
opiskelijoiden suhteen

- Tarkkailijan roolissa pysyminen

- Interventioiden toimittaminen ohjaajille 
oikea-aikaisesti

- Opiskelijoiden kokemattomuus 
interventioiden ohjaamisessa

- Aikataulussa pysyminen

- Kokemattomuus projektityöskentelyssä

Mahdollisuudet:

- Toiminta kopioitavissa, toteutuskelpoinen 
uudestaan jollakin toisella opiskelija-
ryhmällä

- Toiminta mahdollista toteuttaa nopealla 
aikataululla

- Yksinkertainen konsepti

- Esimiestaitojen harjoitteleminen

- Projektityöskenetelystä oppiminen

- Moniammatillisuuteen oppiminen

- Paikallisesta palvelujärjestelmästä 
oppiminen

- Vahvistuminen varhaiskasvatuksen 
ammattilaisena

Riskit ja uhat:

- Huono sää

- Motivaatio

- Interventioihin osallistuvien lasten laaja 
ikäskaala (0–5v)

- Monena viikkona järjestettävät 
interventiot (9 viikkoa)

- Yhteydenpito opiskelijoihin, jotka ovat eri 
kaupungeissa ja kaikki omissa 
työharjoitteluissaan

- Tuntemattomat lapset

- Osallistujamäärä

- Reilun 30 opiskelijan ohjaaminen

SWOT-analyysi
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III Pääsisäinen 

13.4.2017

Etsitään Centrian 
maskotti ankka

Lauletaan yhdessä 
aloituslaulu

Siirrytään 
leikkimisauleelle

Laululeikki: Jänis 
istui maassa

Eläytymistarina 
pääsiäisestä

Pupu hippaa

Maa-meri-laiva, 
mutta nyt 

pääsiästeemalla 
pupu-kukko-noita

Lauletaan 
loppulaulu

Ohjatun 
intervention 
arvioiminen, 
palautteen 

kerääminen
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Isovanhempien päivä 
27.4.2017

Etsitään Centrian 
maskotti ankka

Lauletaan yhdessä 
aloituslaulu

Lauletaan: piiri 
pieni pyörii

Tikkupullien 
paistamista

Makkaranpaistoa 
ja omien eväiden 

syömistä 

Veteraanilipas-
keräys

Palaute ja 
arviointi
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