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1 JOHDANTO 

Onnistunut varhaiskasvatuksen oppimisympäristö antaa lapselle monenlaista miele-

kästä tekemistä: erilaisia tapoja liikkua, leikkejä ja pelejä sekä mahdollisuuden rauhoit-

tumiseen ja lepoon. Lapsiryhmän muuttuvat tarpeet ja toiveet sekä oppimisympäristö 

ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään ja ympäristö muovautuu lasten vaiku-

tuksesta. Oppimisympäristössä voidaan toteuttaa monipuolista pedagogista toimintaa, 

joko suunnitellusti tai arjen toiminnan ohessa. (Opetushallitus 2018, 81.) 

Tämän kehittämistyön aihe on luontopäiväkoti Pilke Kurjen piha-alueen kehittäminen pe-

dagogisena oppimisympäristönä. Kehittämistehtäväksemme muodostui ideapankin luo-

minen ulkona tapahtuvan pedagogisen toiminnan suunnittelun tueksi. Toimeksianta-

jamme päiväkoti Kurki halusi erityisesti ideoita tilojen jakamiseen ulkona ja luonnon tuo-

mista niin sanotusti lähemmäksi päiväkotia, sillä heillä ei ollut lähellä helposti saavutet-

tavaa luontoympäristöä. 

Valitsimme tämän aiheen puhtaasti oman kiinnostuksemme pohjalta. Molemmilla meistä 

on vahva suhde luontoon ja nautimme ajan viettämisestä erilaisissa luontoympäristöissä. 

Luonnossa toimiminen on molemmille tuttua työn sekä harrastuksen kautta, minkä 

vuoksi olemme ottaneet luontoympäristön saatavuuden jopa itsestäänselvyytenä. Kun 

portista ei pääsekään suoraan metsään, on luontokasvatuksellisen toiminnan pedagogi-

nen suunnittelu erilaista. Aihe oli hyvä herättelemään myös omia toimintatapoja ja jous-

tavuutta tällaisessa tilanteessa.  

Tietoperustaa rakensimme monipuolisesti eri lähteiden avulla. Löysimme ympäristö- ja 

luontokasvatukseen liittyvää lähdekirjallisuutta melko hyvin ja laajasti eri vuosilta. Tästä 

voi siis päätellä, että aiheesta puhutaan paljon ja se on tälläkin hetkellä pinnalla. Sitä on 

myös tutkittu paljon jo muutama vuosikymmen sitten. Oppimisympäristöistä kertovaa 

lähdekirjallisuutta löytyi myös paljon, mutta hyvin useasti teokset olivat kytköksissä pel-

kästään koulumaailmaan ja siellä oleviin oppimisympäristöihin. Ajankohtaisin tieto var-

haiskasvatuksen oppimisympäristöistä löytyy kuitenkin Opetushallituksen laatimista Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteista (2018).  

Teksti rakentuu johdannon lisäksi kuudesta pääluvusta. Avaamme kehittämistyön lähtö-

kohtia lisää kappaleessa kaksi. Käsittelemme siinä toiminnallista opinnäytetyötä 
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kehittämistyönä, työn tavoitteita ja aiheen rajausta. Nostamme esiin aiheen merkityksen 

kohderyhmälle, sekä henkilöstölle että lapsille. 

Tietoperustaan valitsimme pääkäsitteiksi ympäristö- ja luontokasvatuksen, mukaan lu-

kien kestävän kehityksen näkökulman. Näitä käsittelemme kappaleessa kolme. Neljäs 

kappale käsittelee pedagogiikkaa ja oppimisympäristöjä. Teksti on rakennettu määrittä-

mällä ensin päälukujen laajemmat käsitteet, jonka jälkeen teksti etenee yksityiskohtai-

sempaan tietoon aiheesta. Tietoperustan jälkeen luvussa viisi käsittelemme kehittämis-

työn toteutusta eli kehittämismenetelmiä ja prosessin aikataulua. Luvussa kuusi käsitte-

lemme kehittämistyön tuotosta kuvaamalla sitä tarkemmin ja perustelemalla sen sisällön 

pedagogisesti. Luku seitsemän sisältää pohdintaa ja tuotoksen arviointia. Tuotoksen on 

arvioinut osa päiväkodin henkilökunnasta, minkä lisäksi arvioimme tuotosta itse kriitti-

sestä näkökulmasta. Lopuksi arvioimme omaa oppimisprosessia sekä ammatillista kas-

vua ja etiikkaa. Viimeisimpänä raportissa ovat lähteet ja liitesivut. Liitteinä on kehittämis-

työn tuotos kokonaisuudessaan (Liite 1), tuokiosuunnitelma (Liite 2) ja palautelomake 

(Liite 3). 
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2 KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Toiminnallinen opinnäytetyö  

Kehittämistyömme on toiminnallinen opinnäytetyö. Toiminnallisen opinnäytetyön tavoit-

teena on ammatillisella kentällä tapahtuvan työtoiminnan ohjeistaminen, opastaminen tai 

uudelleenjärjestäminen. Käsitteenä se kattaa laajan valikoiman erilaisia toteutustapoja, 

mutta yleensä se tuottaa jonkin työelämän edustajalle hyödyllisen tuotoksen. Usein tuo-

tos on jokin ohjeistus tai opas, joka tukee tai kehittää työelämän kentällä tapahtuvaa 

toimintaa. Tällaisia ovat esimerkiksi perehdyttämisoppaat tai -kansiot, menetelmäoppaat 

tai turvallisuusohjeistukset. Tapahtuman järjestäminen voi myös olla toiminnallisen opin-

näytetyön lopputuloksena. Tuotokset voivat olla monissa eri muodoissa, usein joko säh-

köisenä tai paperisena. Toiminnalliset opinnäytetyöt ovat usein työelämälähtöisiä ja 

niissä on jokin työelämän edustaja toimeksiantajana. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9–10.) 

Tällä varmistetaan opinnäytetyön ajankohtaisuus ja tarpeellisuus työelämän kentillä. Toi-

minnallisen opinnäytetyön oppimistavoitteena on kehittää opiskelijan taitoja yhdistää 

opiskelujensa aikana saamaa teoriatietoa sekä käytännön kehitystyötä.  

Toiminnallisella ja tutkimuksellisella opinnäytetyöllä on paljon yhteistä. Molemmissa on 

tietoperusta, menetelmiä, aineistoja ja materiaaleja sekä jokin lopputulos tai tuotos. Ne 

voivat myös sisällöltään edetä samankaltaisesti lähtökohdista teorian kautta ratkaisuun 

tai lopputulokseen. Kenties suurin ero on opinnäytetöiden lopputuloksissa. Toiminnalli-

sen opinnäytetyön lopputuloksena syntyy jokin tuotos, kuten aikaisemmin jo kuvailtiin. 

Tutkimuksellisen opinnäytetyön lopputulos sen sijaan on usein tutkimusraportin muo-

dossa olevaa uutta teoriatietoa. Toiminnallisen opinnäytetyön prosessissa on usein 

myös mukana enemmän erilaisia toimijoita eri vaiheissa, kun taas tutkimuksellisessa 

opinnäytetyössä tutkijoiden eli opiskelijoiden lisäksi muita toimijoita on mukana vain tie-

don keräyksen yhteydessä, kun käytössä on esimerkiksi haastattelu tai kysely tiedon 

keräyksen menetelmänä. (Salonen 2013, 5–6.) 

Toiminnallinen opinnäytetyömme on kehittämistyö. Kehittämistä ajatellaan usein toimin-

tana, jolla pyritään saavuttamaan jokin selkeästi määritelty tavoite. Usein kehittämistyö 

on projekti, jonka onnistuneisuutta arvioidaan sen perusteella, kuinka hyvin prosessin 

alussa määritelty tavoite on saavutettu. Kehittämistoiminta ja tutkimus ovat usein 
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mainittu yhdessä, sillä kehittääksesi jotain sinun tulee olla perehtynyt aiheeseesi liitty-

vään kirjallisuuteen ja tutkimustuloksiin. (Toikko & Rantanen 2009, 14–15.) 

Vilkka ja Airaksinen (2003, 65) kuvaavat opinnäytetyön raporttia työvälineenä, josta on 

nähtävillä tekijänsä ammatillinen ja persoonallinen kasvu sekä ammatillinen osaaminen. 

Opinnäytetyön raportti muodostuu asiatekstistä korkeakoulun kirjoitusohjeilla. Se kuvaa 

työskentelyprosessia, työn motivaatioita, opiskelijan ammatillista kasvua sekä työn lo-

pullista tuotosta. Se vastaa kysymyksiin mitä, miten ja miksi. Raportissa opiskelija myös 

arvioi omaa työskentelyään, tuotostaan ja tekstiään. (Vilkka & Airaksinen 2003, 65.) 

2.2 Kehittämistyön lähtötilanne, tavoitteet ja rajaus 

Toimeksiantona oli Pilke luontopäiväkoti Kurjen piha-alueen kehittäminen pedagogisena 

oppimisympäristönä. Toimeksiantajamme Pilke päiväkodit Oy tarjoaa yksityisiä varhais-

kasvatuspalveluja eri puolilla Suomea. ”Pilke päiväkotien tärkein tavoite on: tarjota lap-

selle hyvä päivä oppia – joka päivä.” Pilke päiväkotien arvoiksi on listattu turvallisuus, 

suvaitsevaisuus, myönteisyys, osallisuus sekä innovatiivisuus. Pilke luontopäiväkoti 

Kurki on Aurassa sijaitseva luontopainotteinen päiväkoti, joka on aloittanut toimintansa 

vuonna 2017. Päiväkoti toimii hirsirakennuksessa, joka on Pilke päiväkodit Oy:n ensim-

mäinen hirsipäiväkoti. (Pilke päiväkodit Oy 2020.) Päiväkodin lähiympäristöön kuuluu 

Auran yhtenäiskoulu, kirjasto ja Auran keskusta. Päiväkodin pihassa oli uutuudentuntua 

ja esimerkiksi kasvillisuus koostui paljolti vielä taimista. 

Toimeksiantajan kanssa käydyn keskustelun ja toimeksiannon pohjalta laadimme kehit-

tämistyömme tavoitteiksi kerätä henkilöstölle ideoita luontopainotteiseen pedagogiseen 

toimintaan päiväkodin pihalla sekä tuoda esille erilaisia tapoja rajata oppimisympäristöä. 

Toimeksianto oli muodoltaan melko vapaa eikä rajannut kehittämistyötämme mihinkään 

tiettyyn toteuttamismenetelmään tai -muotoon. Päätimme jo työn alkuvaiheessa, että 

emme itse ryhdy ympäristön fyysiseen muokkaamiseen. Tähän päätökseen vaikutti 

muun muassa päiväkodin budjetin nopea aikataulu, jolloin päätös uusista pihan hankin-

noista olisi pitänyt tehdä heti kehittämistyön alkuvaiheessa. 

Tarkemmaksi kehittämistehtäväksemme muodostui ideapankin kokoaminen ulkona ta-

pahtuvan pedagogisen toiminnan ja oppimisympäristön suunnittelun tueksi. Ideapankin 

tavoitteena on tuoda konkreettisia ideoita ulkona tapahtuvalle pedagogiselle toiminnalle 

ja oppimisympäristön rajaamiselle. Vuosikellon tarkoituksena on tukea ideapankkia sekä 
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nostaa esille jokaiseen vuodenaikaan liittyviä avainsanoja. Se tuo näkyväksi suunnitte-

lemamme aistijaottelun. Jokaiseen vuodenaikaan on yhdistetty yksi aisti. Näin pyrimme 

rajaamaan ideapankin sisältöä. 

Kehittämistyömme aikana päätimme, että emme tule ohjaamaan toimintahetkiä päiväkoti 

Kurjessa tuotoksemme sisällöstä. Tähän ratkaisuun tulimme, kun mietimme kehittämis-

työn rajausta. Ideapankki, vuosikello ja toiminnan ohjaus olisivat olleet yhtenä kokonai-

suutena liian laaja paketti meille kahdelle ja kehittämistyölle suunnitellulle tuntimäärälle. 

2.3 Aiheen tärkeys ja merkitys kohderyhmälle 

Kehittämistyö kohdistuu päiväkodin piha-alueeseen Luontopäiväkoti Kurjen toiveiden 

mukaisesti. Kehittämistyön tuotoksen kohderyhmiä on tavallaan kaksi. Varsinainen tuo-

tos on suunnattu päiväkodin henkilöstölle. Tuotoksen sisältö eli itse aktiviteetit on kuiten-

kin tehty lapsille. Toimeksiantajalle aihe on tärkeä, sillä heidän toiveensa on vahvistaa 

piha-alueen käyttöä pedagogisena oppimisympäristönä. Tarkoituksena on, että arjen pe-

dagogiikkaa ja suunniteltuja toimintahetkiä voitaisiin siirtää yhä useammin ja matalam-

malla kynnyksellä pihalle. 

Koemme kehittämistyön aiheen myös itse hyvin tärkeäksi sekä toimeksiantajalle että 

yleisellä tasolla, sillä lasten ulkoilu on vähentynyt monista syistä. Aikuisten toiminnalla ja 

asenteiden välittämisellä on tässäkin valtava merkitys lapsiin. Työn tavoitteena on antaa 

päiväkodin henkilöstölle avaimia arjen toimintojen siirtämiseksi ulkotiloihin. Useimmiten 

lapset ovat niitä, jotka hinkuvat päästä ulos joka säällä. Tästä syystä olisi tärkeää ma-

daltaa uloslähtemisen kynnystä etenkin aikuisten kohdalla. 

Oppiminen voi myös olla elämyksellisempää pihalla verrattuna päiväkodin ryhmätiloihin. 

Ulkona on lähtökohtaisesti enemmän aistihavaintoja ja ihmeteltävää lapsille, jotka ovat 

luonnostaan uteliaita. Pihalla on mahdollista huomioida yhtä lailla oppimisen eri muodot, 

esimerkiksi leikkiminen, tutkiminen ja liikkuminen. (Opetushallitus 2018, 21–22.) Oppi-

misympäristön valinnalla on merkitystä siis lasten oppimiseen. Kun ympäristö on mielen-

kiintoinen ja ohjaa lasta aktiivisuuteen sekä omaehtoiseen tutkimiseen, on sillä positiivi-

nen merkitys oppimiselle. Ulkona tapahtuvan toiminnan todetaan lisäksi nostavan lasten 

motivaatiota. Samanaikaisesti ulkoilulla on muitakin hyötyjä esimerkiksi terveyden kan-

nalta. (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 82.) 
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3 YMPÄRISTÖ- JA LUONTOKASVATUS 

VARHAISKASVATUKSESSA 

3.1 Varhaiskasvatus 

Varhaiskasvatus on tavoitteellista toimintaa, joka muodostaa lapsen kasvatuksen, ope-

tuksen ja hoidon kokonaisuuden, erityisesti pedagogiikkaa painottaen (Varhaiskasvatus-

laki 540/2018, 2§). Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lasten kokonaisvaltaista 

kasvua, kehitystä, oppimista ja terveyttä, lapsen iän ja kehitystason mukaisesti (Opetus-

hallitus 2018, 14). Varhaiskasvatus on lapsen ensimmäinen vaihe suomalaisessa koulu-

tusjärjestelmässä ja tärkeä osa lapsen kasvun sekä oppimisen kannalta. Sen tavoitteena 

on myös tukea huoltajia heidän kasvatustyössään sekä vastata omalta osaltaan lasten 

hyvinvoinnista (Auran kunta 2019, 4.) 

Varhaiskasvatusta toteutetaan suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti, sen suunnittelua ja 

toteutusta ohjataan sekä valtakunnallisella että kunnallisella tasolla. Opetushallitus on 

varhaiskasvatuslain pohjalta laatinut Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, jossa 

määrätään sekä paikallisten varhaiskasvatussuunnitelmien että lasten varhaiskasvatus-

suunnitelmien laatimisesta ja varhaiskasvatuksen toteuttamisesta. Opetushallituksen 

laatimat uudet Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet astuivat voimaan vuoden 2019 

alusta alkaen. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tarkoituksena on laatia yhte-

näinen perusta kaikille varhaiskasvatukseen osallistuville lapsille Suomessa sekä tukea 

ja ohjata varhaiskasvatuksen laadukasta järjestämistä, toteuttamista ja kehittämistä. 

(Opetushallitus 2018, 7–8.) 

Kunnat ovat velvollisia järjestämään varhaiskasvatusta siinä laajuudessa ja sellaisin toi-

mintamuodoin, millainen tarve kunnassa on. Varhaiskasvatusta voidaan järjestää päivä-

kotitoimintana, perhepäivähoitona sekä avoimena varhaiskasvatustoimintana. (Varhais-

kasvatuslaki 540/2018, 1§, 5§.) 

3.2 Ympäristö- ja luontokasvatus 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018) on määritelty viisi oppimisen aluetta, 

jotka ohjaavat kasvattajia monipuolisen ja laadukkaan pedagogisen toiminnan 
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suunnittelussa ja toteuttamisessa. Oppimisen alueiden tulee muodostaa yhtenäinen ko-

konaisuus, jossa aiheita yhdistellään lasten kiinnostuksen ja taitotason mukaan. Ympä-

ristökasvatus kuuluu yhdessä media- ja teknologiakasvatuksen kanssa Tutkin ja toimin 

ympäristössäni -oppimisen alueeseen. Muut oppimisen alueet ovat Kielten rikas maa-

ilma, Ilmaisun monet muodot, Minä ja meidän yhteisömme sekä Kasvan, liikun ja kehityn. 

(Opetushallitus 2018, 40, 46–47.) 

Ympäristökasvatuksella tarkoitetaan sellaista kasvatusta, jonka tavoitteena on saada ih-

miset pohtimaan ympäristön tärkeyttä ja ymmärtämään riippuvuutensa ympäristöstä. 

Ympäristökasvatuksen avulla pyritään myös lisäämään myönteisiä asenteita ympäristöä 

kohtaan. (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 20.) Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 

mukaan ympäristökasvatuksen tavoitteena on tukea ja vahvistaa lasten luontosuhdetta 

sekä vastuullista toimimista ympäristössä ja kasvattaa lapsista huolehtivia, ympäristöstä 

välittäviä kansalaisia. Ympäristökasvatus ohjaa lapsia kohti kestävää elämäntapaa ja jo 

varhaiskasvatuksessa harjoitellaan siihen kuuluvia taitoja. Näitä ovat esimerkiksi ret-

keily, roskaamattomuus, energian säästäminen sekä jätteiden vähentäminen mm. kier-

rätyksen tai korjauksen avulla. Taitojen ohessa lapsia ohjataan miettimään omien teko-

jensa merkityksiä ympäristölle. (Opetushallitus 2018, 46–47.) 

Ympäristökasvatus on koko elämän mittainen oppimisprosessi, joka tapahtuu kaikilla 

koulutusasteilla varhaiskasvatuksesta alkaen. Sen tarkoituksena on saada ihmiset tie-

toisiksi ympäristöasioista. Ympäristön suojelun ja parantamisen kannalta ympäristökas-

vatuksen tärkeänä tavoitteena on mahdollistaa ihmisille oikeiden tietojen, arvojen sekä 

taitojen saaminen. (Wolff 2004, 18–20; Matikainen 2008, 155.) Elinikäinen eli informaa-

linen oppiminen tapahtuu päivittäisten kokemusten kautta niin kotona kuin työssä ja har-

rastuksissakin. Ympäristötiedot ja -taidot karttuvat lähipiirin sekä median välityksellä. 

Formaalinen oppiminen on puolestaan muodollista oppimista, joka tapahtuu koulutusjär-

jestelmän sisällä varhaiskasvatuksesta korkeakouluun. Ympäristökasvatus on osa sekä 

koko eliniän aikana tapahtuvaa ei-organisoitua oppimista että varhaiskasvatuksessa ja 

koulussa järjestettävää opetusta. (Venäläinen 1992, 17–18.) 

Eräs käytetyin malli ympäristökasvatuksen jäsentämiseen on Palmerin puu. Tässä mal-

lissa ympäristökasvatusta kuvataan puuna, jossa juuret merkitsevät tärkeitä elämänko-

kemuksia. Ympäristökasvatuksen ajatellaan pohjautuvan aiempiin kokemuksiin ja tie-

toon sekä oppijan kehitysvaiheeseen. Puun oksat ja lehdistö kuvastavat puolestaan kol-

mea keskeistä elementtiä, joita myös varhaiskasvatuksessa käytetään ympäristökasva-

tuksen kuvaamisessa: oppiminen ympäristöstä, oppiminen ympäristössä ja toimiminen 
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ympäristön puolesta. Oppiminen ympäristöstä lisää ympäristötietoutta muun muassa ko-

kemusten ja ympäristöstä huolehtimisen myötä. Se auttaa ymmärtämään kokonaisuuk-

sia ja ympäristötietoutta moniulotteisesti. Ympäristössä oppimiseen liittyy puolestaan toi-

minnallisuus. Olennaisia ovat omiin havaintoihin sekä aisteihin liittyvät kokemukset, jotka 

tukevat oman luontosuhteen muodostumista. Ympäristön puolesta toimimiseen kuuluvat 

ympäristöön liittyvät arvot sekä oman toiminnan vaikutus ympäristöön. Laadukkaassa 

ympäristökasvatuksessa edellä mainitut kolme osa-aluetta toimivat toisiinsa nähden sa-

manaikaisesti ja tasavertaisina. (Cantell & Koskinen 2004, 68–69; Manninen & Verkka 

2004, 94–95; Opetushallitus 2018, 46.) 

Luontokasvatus liittyy myös ympäristökasvatukseen varhaiskasvatuksessa, vaikka sa-

naa ei sellaisenaan mainita esimerkiksi Varhaiskasvatuksen perusteissa. Luontokasva-

tus on eräs ympäristökasvatuksen muoto, joka edistää luonnontuntemusta ja luontosuh-

detta. Luonnontuntemusta lisätään luontoa havainnoimalla, sitä tutkimalla ja siihen tu-

tustumalla. Luontokasvatuksessa luodaan tunnesidettä luontoon, joka muodostuu koke-

musten kautta. Ympäristökasvatuksesta puhuttaessa tarkoitetaan laajempaa kokonai-

suutta, luontoon liittyvien asioiden lisäksi myös rakennettuun ympäristöön liittyviä koke-

muksia. (Kuusela 2016, 17; Hokkonen & Välikangas 2018, 15.) Luontokasvatus on elä-

myksellistä ja kokemuksellista toimintaa, joka sisältää aina ympäristövastuullisuutta tu-

kevia arvoja ja poikkeaa siten muusta ulkona tai luonnossa tapahtuvasta kasvatuksesta. 

(Nikodin ym. 2013, 26–27.) 

Luonnon ilmiöiden ja ympäristön tutkiminen eri aistein sekä eri vuodenaikoina ovat tär-

keä osa ympäristökasvatusta. Tutkimalla ja nimeämällä havaintoja sekä esimerkiksi 

kasvi- ja eläinlajeja, lapsi laajentaa luonnon tuntemustaan ja ymmärtää ympäristöön liit-

tyviä käsitteitä. (Opetushallitus 2018, 47.) On tutkittu, että lapsi tarkastelee usein ympä-

ristöään keskittyen pieniin yksityiskohtiin eikä koko maisemaan. Lapselle merkitykselli-

sempiä asioita voivat olla pienet hyönteiset, eri väriset lehdet tai pihalla liikkuvat eläimet. 

Raija Raittila (2008) käyttää tästä käsitettä lähelle katsominen, joka tarkoittaa, että lapsi 

poimii ympäristöstä helpommin hänen omalla tasollaan olevia kohteita. (Raittila 2008, 

89, 105.) Luonnon ilmiöiden havainnointi on kokemuksellista oppimista, jossa lapsi oi-

valtaa uusien asioiden merkityksiä oman kokemuksen kautta ja suhteuttaa havaintojaan 

aiemmin opittuun tietoon. Lapsi yhdistelee uusia tietoja ja havaintoja aiempiin kokemuk-

siinsa. Lapsen omalla aktiivisella toiminnalla on vaikutus siihen, miten hän oppii. (Nikodin 

2013, 18–19; Nurmi ym. 2014, 102.) Luonnon ei tarvitse kuitenkaan olla vain aktiivisen 
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tutkimuksen ja havainnoinnin kohteena, vaan se voi myös olla lapselle rauhoittumisen ja 

esteettisen kokemisen paikka. (Opetushallitus 2018, 47.) 

3.3 Kestävä kehitys 

Kestävä kehitys on eri tasoilla tapahtuvaa ja jatkuvaa yhteiskunnallista muutosta, jonka 

tavoitteena on säilyttää hyvät elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville 

(Ympäristöministeriö 2020). Kestävällä kehityksellä pyritään muuttamaan yksilöiden ja 

yhteisöjen toimintaa tavoitteellisesti siten, että ihmisen toiminta tapahtuu luonnon aset-

tamien ekologisten reunaehtojen sisällä. Varhaiskasvatuksessa teot kestävämpien elä-

mäntapojen hyväksi ovat hyvin konkreettisia ja jokapäiväisessä arjessa huomioitavia asi-

oita, kuten kavereista huolehtimista ja lähiympäristön tutkimista. (Luomi ym. 2010, 9.) 

”Ympäristökasvatuksella ja kestävän kehityksen kasvatuksella on merkitystä jokaisen ih-

misen hyvinvoinnille” (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 153). Ihminen on riippuvainen ym-

päristön tarjoamista perustarpeista, kuten vedestä ja ravinnosta, siksi on huolehdittava, 

että näitä on riittävästi myös tulevaisuudessa. Kestävän kehityksen kannalta jokaisen 

ihmisen yksittäisillä valinnoilla on merkitystä. Aikuisten esimerkillä lapsille välittyy oikeita 

toimintamalleja esimerkiksi roskien lajittelusta tai energian säästämisestä. (Parikka-Nihti 

& Suomela 2014, 153.) 

Kestävän kehityksen avulla pyritään takaamaan samankaltaiset mahdollisuudet terveel-

liseen, turvalliseen ja oikeudenmukaiseen elämään myös tuleville sukupolville. Elämällä 

kestävän kehityksen mukaisesti, pyritään säilyttämään ympäristön kantokyky sekä luon-

non ja kulttuurin monimuotoisuus. (Nikodin ym. 2013, 17–18.) Kestävä kehitys jaotellaan 

usein ekologiseen, taloudelliseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen. Taloudel-

lisesti kestävää kehitystä on luonnonvarojen ja energian käytön minimointi sekä omien 

kulutustottumusten pohdinta ympäristövastuullisuuden näkökulmasta. Sosiaalinen ja 

kulttuurinen kestävyys pohjautuu mm. tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen, toisten 

kunnioittamiseen sekä monikulttuurisuuteen. Sen tavoitteena on hyvinvoinnin edellytys-

ten siirtäminen seuraaville sukupolville. Ympäristökasvatuksessa painotetaan usein eri-

tyisesti ekologista näkökulmaa ja siten se eroaa kestävän kehityksen kasvatuksesta. 

Ekologisella kestävyydellä tarkoitetaan luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja luon-

nonvarojen kestävää käyttöä. (Järvinen ym. 2009, 109–110.) 
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Kestävän kehityksen tulisi olla luonteva osa varhaiskasvatusta, sillä siihen voidaan lukea 

lähes kaikki arjessa tapahtuva toiminta. Usein sitä tapahtuu myös henkilöstön huomaa-

matta juuri arjen pieninä ja tärkeinä tekoina. Jotta kestävän kehityksen kasvatusta voi-

daan kehittää, tulee yhteisesti pohtia millä tavoin henkilöstön kanssa aiotaan tähän pa-

neutua. (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 28, 149.) Varhaiskasvatuksen ympäristökasva-

tuksessa ja kestävän kehityksen kasvatuksessa lähdetään liikkeelle niistä toiminnoista, 

joiden kautta lapsi oppii iloitsemaan ympäristöstään ja huolehtimaan siitä. Lapselle on 

tärkeä välittyä myös luonnon rakastamisen taito, joka voisi näyttäytyä esimerkiksi kas-

vien ja eläinten hyvänä kohteluna sekä roskaamattomuutena. (Matikainen 2008, 156.) 

Pilke-päiväkodeissa kestävän kehityksen toiminnassa painottuu pitkäjänteisyys ja vas-

tuullisuus, jotta voidaan toimia yhteisen tulevaisuuden hyväksi. Toimet kestävän kehityk-

sen hyväksi on jaettu edellä mainittuihin neljään kategoriaan: ekologiseen, taloudelli-

seen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen. Nämä ovat pieniä arjen tekoja kuten valojen sam-

muttaminen, ruokahävikin minimointi ja tunnetaitojen opettelu, joita aikuiset välittävät esi-

merkeillään myös lapsille. Teot voivat myös olla tapoja, jotka kasvattajat ottavat omak-

seen päiväkodin arjessa, esimerkiksi kierrätysmateriaaleista askartelu, kestävien han-

kintojen tekeminen päiväkotiin ja lähialueen palveluiden kuten kirjastojen ja kierrätyskes-

kusten hyödyntäminen. Tämän kappaleen tiedot ovat peräisin Pilke-päiväkotien omista 

materiaaleista eli päiväkoti Kurjen pedagogisesta toimintasuunnitelmasta ja Pilke päivä-

kotien yhteisestä kestävän kehityksen suunnitelmasta. 
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4 PEDAGOGINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ 

4.1 Pedagogiikka varhaiskasvatuksessa 

Yleisen määritelmän mukaan pedagogiikka tarkoittaa tapoja tai menetelmiä, joilla kas-

vatus tai opetus pitäisi järjestää. Pedagogiikka perustelee varhaiskasvatukselle asetet-

tuja tavoitteita, arvoja, käytäntöjä ja menetelmiä. Pedagogiikka voi tarkoittaa myös jota-

kin kasvatuksellista suuntausta esimerkiksi erityispedagogiikkaa tai positiivista pedago-

giikkaa. Varhaiskasvatusta voi järjestää myös pohjautuen vaihtoehtoiseen pedagogiik-

kaan, kuten Montessoripedagogiikkaan. (Suomen Vanhempainliitto & Opetusalan am-

mattijärjestö OAJ 2017,19; Opetushallitus 2018, 60.)  

Varhaiskasvatuksen pedagogiikka pohjautuu määriteltyyn arvoperustaan ja sen ajan kä-

sitykseen lapsesta, lapsuudesta ja oppimisesta. Laadukkaan pedagogisen toiminnan 

edellytyksenä on ammattitaitoinen henkilöstö, jolla on yhtenevä ymmärrys siitä, miten 

lasten oppiminen ja hyvinvoinnin edistäminen toteutuvat parhaiten. Pedagogista toimin-

taa toteuttavat osaltaan kaikki henkilöstöön kuuluvat, vaikka kokonaisvastuu pedagogi-

sen toiminnan suunnittelusta on kuitenkin varhaiskasvatuksen opettajalla. (Opetushalli-

tus 2018, 18; Lastentarhanopettajaliitto 2017, 9–10.) 

Pedagogisen toiminnan suunnittelun lähtökohtana on hyvä pitää lasten mielenkiinnon 

kohteita. Kaikkea ei tarvitse kuitenkaan suunnitella yksityiskohtaisesti etukäteen, jo sen 

vuoksi että arjessa tilanteet voivat yhtäkkiä muuttua. Ammattitaitoa on se, että ryhmän 

kasvattajat osaavat tarttua hetkiin ja olla herkkiä lasten esiin tuomille aloitteille. Toisaalta 

myös se, että kasvattajat osaavat muokata alkuperäisiä suunnitelmiaan ja muuttaa niitä 

lapsiryhmälle sopivaksi, heidän osaamistasonsa huomioiden, on osa pedagogista osaa-

mista. (Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 2019, 49.) 

Varhaiskasvatuksen pedagogiikasta puhuttaessa, ei voi liikaa korostaa sen kokonaisval-

taisuutta. Kokonaisvaltaisuus ja laaja-alainen osaaminen korostuvat niin toimintaa suun-

nitellessa kuin sitä toteutettaessakin. Pedagogiikka on siis kokonaisuus, joka tulee ilmi 

ja on läsnä jokaisessa päivän tilanteessa. Siinä ei niinkään ratkaise toiminta, vaan se 

mitä toiminnassa tapahtuu ja miten se tehdään. Voidaan käyttää myös termiä kokopäi-

väpedagogiikka kuvastamaan pedagogiikan läsnäoloa päiväkodin arjessa koko päivän 

ajan. (Opetushallitus 2018, 22–24; Lastentarhanopettajaliitto 2017, 10.) 
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Vahva peruspedagogiikka on perusta varhaiskasvatuksen hyvin toimivalle arjelle. Peda-

gogiikka sisältää monia eri osa-alueita, joten toimivuus on kaikkien tekijöiden summa. 

Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö ja ajantasaiset varhaiskasvatussuunnitelmat ovat 

osa pedagogiikkaa. Selkeästi jäsennelty arki päivä- ja viikko-ohjelmineen auttaa sekä 

huoltajia että lapsia hahmottamaan tulevaa toimintaa. Hyvin järjestetty oppimisympäristö 

on edellytys lapsen oppimiselle. Tämä kattaa oppimisympäristön kolme ulottuvuutta eli 

fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden. Hyvin monessa päiväkodissa toteute-

taan pienryhmätoimintaa. Pienryhmille voidaan suunnitella räätälöidympää toimintaa 

juuri kyseisen ryhmän lasten tarpeiden mukaisesti. Arjessa mukana olevat kuvat ja tuki-

viittomat kommunikoinnin tueksi ovat osa pedagogiikkaa. Pedagogiikkaa löytyy myös 

päiväkodista työvuorosuunnittelun, palaverien ja toiminnan suunnittelun muodossa. 

(Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 2019, 68–73.) 

Pedagoginen dokumentointi on varhaiskasvatuksessa jatkuva prosessi, jonka tavoit-

teena on tuottaa tietoa ja ymmärrystä pedagogisesta toiminnasta sekä kehittää sitä. Se 

on yksi keskeisimmistä työmenetelmistä, jonka avulla varhaiskasvatuksen toimintaa 

suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan. (Opetushallitus 2018, 37.)  

Dokumentoinnin keinoja ovat esimerkiksi valokuvat, piirrokset, havainnointi ja varhais-

kasvatussuunnitelmat. Dokumentoinnilla ja pedagogisella dokumentoinnilla on eronsa. 

Dokumentointi on sitä, että toimintaa tuodaan näkyväksi ja siitä tiedotetaan ulos päin 

esimerkiksi lasten perheille. Tästä puuttuu kuitenkin usein dokumenttien läpikäyminen 

eli keskustelu, kuvat tai havainnot saattavat unohtua niiden tekemisen jälkeen. Pedago-

ginen dokumentointi sisältää keskustelun yksittäisistä dokumenteista, esimerkiksi lasten 

piirustuksista, valokuvista tai kasvattajien havainnoista. Tällä tavoin henkilöstö saa tietoa 

lasten kehityksestä ja oppimisesta. Keskustelun myötä lapsia ja huoltajia on hyvä tuoda 

osallisiksi toiminnan suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Pedagogisen dokumen-

toinnin on oltava myös tavoitteellista ja suunnitelmallista, jotta sen avulla voidaan muun 

muassa kehittää toimintaa ja jotta se auttaa arvioimaan lasten tuen tarpeita. Suunnitel-

mallisen pedagogisen dokumentoinnin avulla henkilöstön on mahdollisuus oppia huo-

maamaan asioita aikuisten ja lasten välisestä vuorovaikutuksesta. (Varhaiskasvatus- ja 

perusopetusjaosto 2019, 49–50, 68.) 
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4.2 Erilaiset oppimisympäristöt  

Varhaiskasvatuksen oppimisympäristön on tarkoitus olla kehittävä, terveellinen, turvalli-

nen, esteetön sekä edistää oppimista. Oppimisympäristöjä ovat lasten kehitystä, vuoro-

vaikutusta ja oppimista edistävät paikat, tilat, yhteisöt, käytänteet, välineet ja tarvikkeet. 

Oppimisympäristö käsitteenä on hyvinkin moniulotteinen. Oppimisympäristöjen tulee tu-

kea varhaiskasvatuksen tavoitteellisuutta sekä lapsen terveellistä kehitystä ja kasvua. 

Auran varhaiskasvatussuunnitelmassa on eritysesti nostettu esille esteettömyys, ergo-

nomia, viihtyisyys, siisteys sekä sisäilman laatu, tilojen valaistus ja akustiikka sekä eko-

logisuus arvoina, jotka vaikuttavat oppimisympäristöjen kehittämiseen ja rakentamiseen. 

(Auran kunta 2019, 32.) 

Pedagoginen toimintaympäristö eli oppimisympäristö rakentuu vahvasti kasvattajan vuo-

rovaikutuksesta. Sitä määrittelee kasvattajan rooli ja merkitys lasten oppimisessa ja eri-

tyispedagogissa suunnitelmissa, tukitoimissa ja ratkaisuissa, kasvattajan käsitys lapsen 

oppimisesta sekä kasvatuskäsitys. (Koivunen & Lehtinen 2015, 112.) Oppimisympäristö 

kattaa sekä paikallisen fyysisen ympäristön että median ja tietotekniikan luoman ja mah-

dollistavan ympäristön (Granö ym. 2018, 6). 

Suomalaisessa kirjallisuudessa oppimisympäristö on usein määritelty näin: ”Oppimisym-

päristö on paikka, tila, yhteisö tai toimintakäytäntö, jonka tarkoitus on edistää oppimista.” 

(Manninen & Pesonen 1997).  

Englanninkielinen kirjallisuus määrittelee sen puolestaan näin: ”Oppimisympäristö on 

paikka tai yhteisö, jossa ihmisillä on käytössään erilaisia resursseja, joiden avulla he 

voivat oppia ymmärtämään erilaisia asioita ja kehittämään mielekkäitä ratkaisuja erilai-

siin ongelmiin.” (Wilson 1996, 3).  

Nämä kaksi määritelmää tuovat molemmat selkeästi esille oppimisympäristö-käsitteen 

monet erilaiset ulottuvuudet. Oppimisympäristö on paljon enemmän kuin fyysinen ulot-

tuvuus. Se sisältää myös sosiaalisen ja psyykkisen näkökulman. Oppimisympäristön so-

siaalinen ulottuvuus sisältää oppimista tukevien ja vuorovaikutuksessa olevien ihmisten 

muodostaman yhteisön ja verkoston. Yhteisö muodostuu ryhmän vuorovaikutuksesta, 

yhteistyöstä, keskinäisestä kunnioituksesta ja rooleista sekä ilmapiiristä. Ympäristöissä 

ja yhteisöissä, joissa on paljon eri kulttuurien edustajia, on hyvä huomioida oppimisym-

päristön kulttuurinen ulottuvuus sosiaalisen ulottuvuuden lisäksi. (Manninen ym. 2007, 

15–16; Aksovaara & Maunonen-Eskelinen 2013.) Oppimisympäristön psyykkinen 
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ulottuvuus pitää sisällään emotionaalisia ja kognitiivisia osia. Kognitiivisiin osiin kuuluu 

oppimisen kohteet eli tiedot ja taidot. Emotionaaliset osat ovat tunteet ja motivaatio. Kii-

reettömällä ja rauhallisella olemuksella kasvattaja luo kannustavan ja myönteisen ilma-

piirin, jossa lapsen on mukavaa toimia ja kehittyä. Turun kaupungin varhaiskasvatus-

suunnitelmassa (2019, 38) on mainittu myös positiivinen pedagogiikka ja hyvetaidot 

psyykkisen oppimisympäristön rakentajina. 

Oppimisympäristön fyysisellä ulottuvuudella tarkoitetaan fyysistä ympäristöä ja siellä ole-

van materian asettelua, pöytien ja tuolien sijoittelua, valaistusta ja mukavuuteen yhdis-

tettäviä tekijöitä. Tekninen ulottuvuus koostuu teknisten välineiden soveltamisesta ope-

tuksessa. Ympäristöstä tulee oppimisympäristö, kun opettaja asettaa ryhmän toiminnalle 

ympäristössä oppimista tukevia tavoitteita. (Manninen ym. 2007, 15–16.) 

4.3 Oppimisympäristöjen tärkeys 

Oppimisympäristön ansioista oppimisesta tulee pitkä ja kokonaisvaltainen prosessi, eikä 

oppiminen keskity lyhytkestoisille ja ohjatuille oppimishetkille. Varhaiskasvatuksen suun-

nittelun kannalta tärkeintä on lapsilähtöisyys. Laadukkaan ja kannustavan oppimisympä-

ristön avulla oppiminen on lapsilähtöisempää ja itseohjautuvampaa, varsinkin jos lapset 

itse pystyvät vaikuttamaan omaan oppimisympäristöönsä. Kannustava oppimisympä-

ristö aktivoi lasta oppimaan varhaiskasvatussuunnitelman mukaisia asioita, taitoja ja ai-

heita omien kiinnostuksen kohteidensa kautta.  

Lapsilähtöisyys oli myös mainittu Auran varhaiskasvatussuunnitelmassa yhtenä oppi-

misympäristön tärkeistä tekijöistä. Auran varhaiskasvatuksessa halutaan antaa lapsille 

mahdollisuus tutkia ympäristöään kaikilla aisteillaan ja koko kehonsa voimin. Oppimis-

ympäristön tulee toimia yhdessä lasten luontaisen uteliaisuuden ja oppimisen halun 

kanssa sekä kannustaa lasta itse ohjautumaan leikkiin ja itsensä ilmaisuun liikunnallisin 

ja taiteellisin keinoin. (Auran kunta 2019, 32.) 

Oppimisympäristön avulla varhaiskasvatuksen opettajan rooli muuttuu tiedon lähteestä 

enemmän tukipilariksi, mahdollistajaksi, organisoijaksi ja oppimisen sekä oppimisympä-

ristön suunnittelijaksi. Oppimisympäristön luominen koostuu suurilta osin muutoksista, 

joissa on huomioitu ongelmalähtöinen ja tutkiva oppiminen, lapsilähtöinen, sosiaalinen 

vuorovaikutus ja yhteisöllinen oppiminen sekä oppimisen siirtyminen ja jatkuminen päi-

väkodin ulkopuolella. (Manninen ym. 2007, 19.) 
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Oppimista tukeva ympäristö edesauttaa lapsen oppimisprosessia monilla eri tavoilla. 

Ympäristön avulla opettaja voi aktivoida lasta tuomalla ympäristöön lasta innostavia asi-

oita, jotka voivat käynnistää oppimisen lapsilähtöisesti. Kuitenkin lapsilähtöisyyden rin-

nalla kasvattajan on annettava lapsille tarpeeksi haastetta ja uusia tapoja ratkaista on-

gelmia. Kasvattaja voi tukea lapsen oppimista antamalla tälle tilaa ja mahdollisuuksia 

harjoitella ja kokeilla uusia asioita ja taitoja. Tämä antaa lapselle myös mahdollisuuden 

soveltaa oppimaansa johonkin muuhun kuin mitä kasvattaja oli ehkä alun perin ajatellut. 

Oppimisympäristössä lapsella on myös tarvitsemansa välineet sosiaaliselle vuorovaiku-

tukselle ja uuden oppimiselle kyseenalaistamisen kautta. Oman ikätoverinsa tai kave-

rinsa kanssa lapsen voi olla helpompi pohtia juuri oppimaansa. (Manninen ym. 2007, 

19–20.) 

4.4 Luonto oppimisympäristönä 

Luonto ja piha pedagogisina oppimisympäristöinä tukevat lapsen kehitystä monipuoli-

sesti (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 78). Monipuolinen fyysinen oppimisympäristö 

edesauttaa lapsen motoristen taitojen kehittymistä tarjoamalla lapselle haasteita ja es-

teitä. Kehon eri asennoista, liikkeistä ja niiden välillä siirtymisistä muodostuva perusliik-

kuminen on motoristen taitojen perusta. Tämän perusliikkumisen kehittyminen toimii 

pohjana tuleville motorisille perustaidoille, joita ovat kahden tai useamman kehonosan 

liikkeistä syntyviä opittuja kokonaisuuksia. (Numminen 2005, 109–110.) Motoriset taidot 

jaetaan kolmeen eri kategoriaan: hienomotoriset, karkeamotoriset ja havaintomotoriset. 

Karkeamotoriikka kattaa vartalonhallinnan ja liikkeen, esimerkiksi kävelyn, heittämisen, 

hyppäämisen, juoksemisen ja tanssimisen. Hienomotoriikka sisältää hahmotuskykyä 

vaativat käsillä ja sormilla tehtävät tarkat aktiviteetit, esimerkiksi leikkaaminen, helmien 

pujottelu ja piirtäminen. Havaintomotoriset taidot tarkoittavat sitä, miten lapsi hahmottaa 

oman kehonsa suhteessa ympäröivään tilaan, aikaan ja voimaan. (Koivunen & Lehtinen 

2015, 159.) 

Luonnonmukainen ympäristö kehittää lapsen motorisia taitoja tarjoamalla epätasaisia 

pintoja ja muotoja sekä puita ja niiden runkoja kiipeilyyn. Lisäksi ulkona on kaikenlaisia 

pieniä materiaaleja, jotka kannustavat lapsia keräilyyn. Tällaisia ovat esimerkiksi kävyt, 

kivet, jää, vesi ja lumi. Lasta oma-aloitteeseen liikkumiseen kannustava ympäristö vah-

vistaa myös samalla lapsen minäkuvan kehitystä luomalla onnistumisen tunteita. Koska 
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lapsi kehittyy kokonaisvaltaisesti, motoristen taitojen kehitys on yhteydessä myös leikki- 

ja ajattelutaitojen kehitykseen. (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 78.) 

Sensomotoriikkaan liittyvät konkreettisesti erilaiset aistikokemukset. Liikkumalla ympä-

ristössään ja aistien avulla havainnoidessaan lapsi oppii itsestään ja ympäristöstään. Ai-

vot työstävät lapsen aistimuksista havaintoja, mutta vain jos aivoihin saapunut tieto on 

käsiteltyä ja jäsenneltyä eli integroitua. Tämän prosessin nimi on sensorinen integraatio 

ja sen ansiosta lapsi pystyy hallitsemaan karkea- ja hienomotoriset taidot. (Koivunen & 

Lehtinen 2015, 159.)  

Sensomotoriikan kanssa käsi kädessä kulkee havaintomotoriset taidot. Kuten aikaisem-

min hieman jo avattiin, havaintomotoriset taidot sisältävät lapsen kyvyn aisteillaan hah-

mottaa oman kehonsa yhteydessä ympäristöön, aikaan ja voimaan. Havaintotoimintojen 

eli tietoisen havaitsemisen avulla käsitellään aistien kautta saatua tietoa. Havaintomoto-

riset taidot käsittävät sen, miten lapsi havainnoi eri aisteillaan ympäristöään ja miten 

tämä käyttää havainnoimaansa tietoa. (Numminen 2005, 60.) Esimerkiksi, miten kevyen 

tai painavan pallon heittäminen eroaa toisistaan ja kumpi lentää pidemmälle. Havainto-

motoriikkaan kuuluu myös oman kehon rajojen hahmottaminen ja kehontuntemus sekä 

eri kehonosien tahdonalainen liikuttaminen.  

Lapset ymmärtävät oman olemassaolonsa ja ympäristönsä oman kehonsa ja tuntemuk-

siensa kautta, eli fyysinen minätietoisuus ja kehontuntemus on tärkeää. Se näkyy päivit-

täisissä arjen tilanteissa esimerkiksi syödessä ja pukiessa. Tähän kategoriaan kuuluu 

myös eri puolten (etu – takapuoli ja vasen – oikea) tunnistaminen. (Numminen 2005, 85–

88.) Tekemällä lasten kanssa havaintomotorisia harjoitteita, kasvattaja voi auttaa kehit-

tämään lapsen kehontuntemusta ja hallintaa. Luonnonmukaisessa ympäristössä on pal-

jon havainnoitavaa aisteille, esimerkiksi erilaiset pinnat, värit, muodot, tuoksut, tunte-

mukset ja äänimaisemat. (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 78.) Kasvattaja voi kehittää 

lasten sensomotorisia taitoja kiinnittämällä lasten huomion luonnossa.  

Sosioemotionaalisiin taitoihin luetaan keskittymiskyky, mielikuvitus, leikkien monipuoli-

suus, samaistuminen, itsetunto sekä pettymysten sietokyky. Sosioemotionaalinen kehi-

tys koostuu siis näistä tunne- ja vuorovaikutustaidoista. Lapsen ensimmäiset ikävuodet 

ovat tunnetaitojen kehityksen kannalta tärkeimpiä, ja ne luovat kiintymyssuhteen kanssa 

perustan tunteiden käsittelytaidoille, kyvylle kokea tunteita ja käyttää niitä toiminnan oh-

jaamisessa. (Numminen 2005, 172–173.) Sosioemotionaalisia taitoja luonnonmukainen 

ympäristö tukee erilaisten vuodenaikojen monipuolisuuden muodossa, sillä itsestä sekä 
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muista johtumattomat ilmiöt esimerkiksi säätilat kasvattavat esimerkiksi pettymyksen sie-

tokykyä. (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 78.) Omakohtaiset havainnot, kokemukset ja 

elämykset, joita lapset saavat oppimisympäristöistä, auttavat lapsia hahmottamaan syy- 

ja seuraussuhteita sekä kehittymään ajattelijoina ja oppijoina (Opetushallitus 2018, 46).  

Luonnonmukainen ympäristö auttaa lasta kehittämään vuorovaikutustaitojaan tarjoa-

malla monenlaisia mahdollisuuksia ja materiaaleja mielikuvituksellisiin leikkeihin. Ulkoa 

löytyy monenlaisia piilopaikkoja ja rakennusmahdollisuuksia, joilla kehittää lapsen leik-

kiä. Näiden resurssien jakaminen ja niiden pohjalta leikin suunnitteleminen ja toteuttami-

nen muiden kanssa on haaste lapsen vuorovaikutustaidoille. (Parikka-Nihti & Suomela 

2014, 78.) 

Tiedollinen eli kognitiivinen kehitys pohjautuu ajattelun, kielen, muistin sekä havaitsemi-

sen taidon kehitykseen. Jotta lapsen kognitiiviset taidot kehittyvät, tulee aivojen hermo-

verkkojen aktivoitua ja järjestäytyä uudelleen tehtävään sopivalla tavalla ottaen huomi-

oon ympäristön vuorovaikutuksen. Eli lapsen on osattava kiinnittää huomionsa tehtävän 

kannalta olennaisiin ärsykkeisiin ja pääteltävä niistä tarvitsemansa vastauksen. (Num-

minen 2005, 156.) Päiväkoti-ikäisen lapsen kognitiivista kehitystä voi haastaa pistämällä 

lapset itse pohtimaan esimerkiksi millaiset ulkoiluvaatteet päivän sää vaatii tai mitä tar-

vikkeita tarvitset vesivärimaalaukseen. Kognitiivisia taitoja ovat mm. kuvailu, kertominen, 

havainnointi, vertailu sekä ongelmanratkaisutaidot. 

Näiden taitojen kehittymistä luonnonmukainen ympäristö tukee monimuotoisilla yksilöil-

lään, lajeillaan ja elinympäristöillään sekä elottoman luonnon vaihteluilla ja muutoksilla. 

Lapsen havainnointikyvyn kehittymistä auttaa aikuisten ja muiden lasten kiinnostuminen 

havainnoinnin kohteesta ja havainnoinnille arjessa varattu aika ja tila. (Parikka-Nihti & 

Suomela 2014, 77–78.)  
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5 TOTEUTUS 

5.1 Kehittämistyön menetelmät 

Tutkimme Messissä olevia ohjeita ja oppaita kehittämistyöstä ja kehittämisen menetel-

mistä pohtien, mitkä niistä toimisivat meidän kehittämistyössämme. Menetelmien yhtenä 

tavoitteena on osallistaa kehittämistyön kaikkia osapuolia, minkä koimme tärkeäksi. Ha-

lusimme, että Kurjen henkilökunnan ja lasten osallisuus näkyisi lopullisessa tuotoksessa. 

Salosen ym. kirjassa (2017, 55) esitellään kehittämismenetelmiä kolmeen eri ryhmään 

jaoteltuna: osallistavat, keskustelua edistävät ja esittävät menetelmät (Kuva 1). Löy-

simme jokaisesta ryhmästä menetelmän, joka tuntui kehittämistyöhömme sekä työsken-

telytapoihimme sopivalta. Sovelsimme menetelmiä luovasti, sillä sellaisenaan kaikki 

niistä eivät vastanneet asiakasryhmämme tarpeita. 

 

Kuva 1. Salonen ym. 2017 kehittämismenetelmien ryhmittely 

Ensimmäiseksi menetelmiä miettiessämme totesimme kehittämistyömme prosessin tu-

levan sisältämään paljon erilaisia palavereja. Palaverit kuuluvat keskustelua edistäviin 

kehittämismenetelmiin (Kuva 1). Olemme palaveeranneet kahden kesken, opettajan, 

vertaisopiskelijoiden ja toimeksiantajan kanssa. Pidimme toimeksiantajan kanssa pala-

vereja kasvotusten päiväkodilla. Koulun edustajien kanssa palaverit olivat prosessin 

alussa koululla, mutta pandemian myötä ne siirtyivät sähköisiksi. Toimeksiantajan 

kanssa kävimme dialogisia keskusteluja aiheesta sekä heidän toiveistaan kehitystyölle. 

Keskustelua edistävät

dialoginen keskustelu

arvostava keskustelu

palaverit/tiimityö/ryhmätyö

fokusryhmät

Delfoi

käyttäjpanelit

Osallistavat

SWOT

Think-pair-share = MeWeUs

kokeileva toiminta

muutoslaboratorio, LivingLab

asiakasraadit

työkonferenssi

Esittävät

seinätekniikat

kuvat, valokuvat, piirrokset

draama

esitykset, roolipelit

mind map, mielle-/käsitekartta
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Dialoginen keskustelu tunnetaan myös kuuntelevana keskusteluna ja siinä luodaan tila, 

jossa aihetta voidaan pohtia ja tutkia yhdessä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016.) 

Opettajamme kanssa keskustelimme kehittämistyön sopivasta laajuudesta sekä haimme 

palautetta tekstimme tasolle. Vertaisopiskelijoiden kanssa vertaisarvioimme toistemme 

kirjoituksia ja keskustelimme kehittämistöistämme. Saimme muilta rakentavaa kritiikkiä 

sekä vastauksia pohtimiimme pulmiin.  

Osallistavat menetelmät sai meidät kiinnostumaan, sillä ne tuntuivat kuvaavan juuri mei-

dän tavoitettamme osallistaa päiväkotia kehittämistyön prosessissa. Kuitenkin tarkem-

min tarkasteltuna sen alla olevat menetelmät eivät tuntuneet erityisen sopivilta. Menetel-

mistä asiakasraati oli sellainen, josta loimme oman versiomme. Olimme aikaisemmin 

kuulleet päiväkodeissa pidetyistä lasten kokouksista tai lastenraadeista. Tällaisia oltiin 

joissain päiväkodeissa pidetty Lasten oikeuksien päivän (20.11.) aikoihin ja niiden tar-

koituksena on parantaa lasten osallisuutta ja antaa lapsille mahdollisuus esittää toiveita 

varhaiskasvatuksen toiminnan suhteen. 

Järjestämämme asiakasraati oli muodoltaan toiminnallinen ryhmähaastattelu, jossa 

haastateltavat olivat henkilökunnan valitsemia lapsia. Suunnittelimme toiminnallisen tuo-

kion (Liite 2), jossa lasten olisi helppo ilmaista kiinnostuksen kohteitaan ja toiveitaan. 

Tuokioon osallistui 3–5-vuotiaita lapsia pienryhmissä. Tuokion aikana esitimme lapsille 

kysymyksiä, joihin he vastasivat leikin kautta. Lapset saivat myös kuvien avulla kertoa 

ensin yleisesti ja sitten erityisesti ulkona tehtävistä lempipuuhistaan. 

Omassa työskentelyssämme olemme aina käyttäneet käsite- ja miellekarttoja, joten tie-

simme heti kehittämistyön prosessin alussa niiden tulevan osaksi työtämme. Miellekartta 

muodostuu teemoittain ryhmitellyistä avainsanoista. Miellekartan avulla voi hahmotella 

tulevan tekstin sisältöä ja sille luontevaa järjestystä. Käsitekartta on jäsentelyltään miel-

lekarttaa loogisempi. Käsitekartta tarkastelee ylä- ja alakäsitteiden suhteita toisiinsa. 

(Toikko & Rantanen 2009, 133). Loimme myös piirroksia ja SmartArt-kuvioita kappa-

leidemme sisällöistä kirjoittamisen tueksi. 
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Kuva 2. Esimerkki käsitekartasta 

Loimme palautteen keräämiseksi palautekyselyn (Liite 3), jonka veimme paperisena lo-

makkeena päiväkoti Kurkeen henkilökunnan täytettäväksi. Teimme lomakkeen tuotok-

sen valmistuttua, jotta pystyimme miettimään mistä asioita haluaisimme palautetta. Kiin-

nitimme myös paljon huomiota lomakkeen ulkoasuun, avointen kysymysten määrään, 

pituuteen ja selkeyteen. Näiden piirteiden merkitystä oli Ojasalo ym. (2014, 130–131) 

painottanut, sillä ne varmistavat, että lomakkeeseen vastaaja jaksaa ja osaa vastata 

kaikkiin kysymyksiin. Arki päiväkodissa on usein kiireistä ja hektistä, joten meidän piti 

suunnitella lomake, joka vaikutti helpolta ja miellyttävältä täyttää. Laitoimme aluksi mo-

nivalintakysymyksiä, joissa vastaajan tuli ympyröidä hänen mielestään sopivin vastaus-

vaihtoehto. Kääntöpuolelle laadimme muutaman avoimen kysymyksen sekä avoimen 

osion, jonne vastaaja voi kirjoittaa ajatuksiaan. Konsultoimme päiväkodin johtajaa poh-

tiessamme lomakkeen muotoa sähköisen ja paperisen välillä. Johtajan mielestä 
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sähköisten lomakkeiden linkit hukkuvat helposti sähköpostiin, eikä niihin olisi arjen kes-

kellä niin helppo vastata kuin paperisiin. 

Vertaisarvioinnit olivat yksi koulumme tarjoamista menetelmistä työskentelymme tueksi. 

Luimme opiskelijoiden kesken toistemme töitä ja kirjasimme havaintojamme, joiden poh-

jalta toiset voivat muokata töitään tarvittaessa. Prosessin aikana oli mahdollista saada 

monia uusia näkökulmia aiheeseen, tekstirakenteeseen ja kappalejakoon. Toiset saat-

toivat huomata jotain, mitä itse ei ollut tullut ajatelleeksi. 

5.2 Aikataulu  

Kehittämistyön prosessi alkoi vuoden 2019 lokakuussa. Saimme aiheeksi ensimmäisen 

toiveemme, Pilke Kurki -luontopäiväkodin piha-alueen kehittämisen pedagogisena oppi-

misympäristönä. Aloitimme aiheeseen tutustumisen hyvin pian hakemalla tietoa kirjas-

toista ja internetistä. Sovimme ensimmäisen tapaamisen päiväkodinjohtajan kanssa ja 

menimme esittäytymään Auraan lokakuussa. Keskustelimme toimeksiantajan kanssa ai-

heesta ja erityisesti heidän toiveistaan sekä siitä, mitä kaikkea he ovat päiväkodissa jo 

tehneet tähän teemaan liittyen. Kävi ilmi, että heillä on yksi henkilöstöstä nimetty luonto-

vastaava. Hän oli aikaisemmin tehnyt päiväkotiin vuosikellon, jonka aiheena oli luonnon 

eri juhlapäivät. Olikin siis selkeää, että emme omassa tuotoksessamme enää keskitty-

neet niihin, vaan rajasimme ne pois. 

Marraskuun alkuun saakka kirjoitimme kehittämistyön suunnitelmaa. Suunnitelma piti si-

sällään kehittämistyön keskeiset käsitteet ja aiheen rajauksen, asettamamme tavoitteet 

sekä sen hetkiset suunnitelmat kehittämismenetelmistä ja prosessin aikataulusta. Tässä 

vaiheessa olimme päättäneet kehittämistyön tuotoksen olevan ideapankki ja vuosikello. 

Tapasimme muiden opiskelijoiden sekä opettajan kanssa suunnitelmatyöpajassa, jossa 

esittelimme oman aiheemme. 

Marraskuun puolivälissä kävimme tapaamassa toimeksiantajaa suunnitelman esittelyn 

merkeissä. Samalla kerralla allekirjoitimme myös toimeksiantosopimuksen molempien 

osapuolten kesken. Tämän jälkeen alkoi tietoperustan kokoaminen ja kirjoitus. Joulu- ja 

tammikuussa keskityimme tekstin kirjoittamiseen sekä omilla tahoillamme että yhdessä. 

Löysimme heti alkuun muutaman hyvän perusteoksen, joiden avulla lähdimme syventä-

mään tietoa aiheesta. Tässä vaiheessa alkoi selkiytyä myös teoriatekstin rajaaminen ja 
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päädyimme jakamaan sen kahteen keskeiseen päälukuun, ympäristökasvatukseen sekä 

oppimisympäristöön.  

Helmikuun puolivälissä tapasimme jälleen muita opiskelijoita työpajan merkeissä. Tällä 

kertaa kävimme läpi toistemme tietoperustatekstejä ja arvioimme niitä vertaisarviointipe-

riaatteella. Lisäksi kuulimme ohjaavan opettajan kommentit sen hetkisestä tekstistä. Kä-

vimme helmikuussa jälleen päiväkodissa, sillä vuodenvaihteessa yksikön johtaja oli vaih-

tunut ja koimme tärkeäksi mennä esittäytymään uudelle johtajalle kasvotusten. Esitte-

limme hänelle sen hetkisen työn ja annoimme mahdollisuuden kertoa omia toiveitaan 

kehittämistyön suhteen. Sovimme tapaamisessa myös toiminnallisten haastattelutuoki-

oiden ajankohdan maaliskuun alkuun. Tarkemmat suunnitelmat lähetimme johtajalle hie-

man ennen maaliskuun alussa ohjaamaamme tuokiota. 

Jo kehittämistyöprosessin alkuvaiheessa oli selvää, että haluamme ottaa työhön mu-

kaan henkilöstön lisäksi myös tuotoksen kohderyhmän eli lapset. Suunnittelimme lapsille 

lyhyen toiminnallisen hetken, jossa voisimme saada tietoa heidän kiinnostuksenkoh-

teista ja lempipuuhista erityisesti ulkona. Lapset oli ennalta jaettu kolmeen pienryhmään, 

joissa oli noin kahdeksan lasta kussakin ryhmässä. Pedagoginen toimintasuunnitelma 

löytyy liitteistä (Liite 2). 

Maaliskuun puolivälissä moni asia koki täyskäännöksen, sillä maailman tilanne muuttui 

koronaviruspandemian vuoksi yllättäen. Meihin tämä tilanne vaikutti muun muassa siten, 

että emme voineet käyttää enää kirjastoja, emmekä voineet vierailla päiväkodissa. Osin 

myös tämän tilanteen vuoksi, koimme yhteistyön jääneen hieman vähäiseksi toimeksi-

antajan kanssa, etenkin työn loppuvaiheessa. Kaikki loppukevään kurssit koulussa jär-

jestettiin etänä, mikä aiheutti paljon uuden opeteltavaa ja uudenlaista haastetta muuhun 

opiskeluun.  

Huhtikuun alussa otimme yhteyttä päiväkodin johtajaan ja ehdotimme muutosta aikatau-

luun. Alun perin olimme sopineet, että viemme tuotoksen heille toukokuussa. Vallitsevan 

tilanteen vuoksi, päätimme kuitenkin siirtää tuotoksen viennin alkusyksyyn, jolloin ajatte-

limme tilanteen olevan jo normaalimpi. Ajattelimme, että päiväkodissa on varmasti paljon 

muutakin mietittävänä uuden tilanteen vuoksi, joten emme halunneet aiheuttaa heille tai 

meille lisää päänvaivaa kiirehtimällä tuotoksen kanssa. Heille tämä muutos sopi hyvin. 

Loppukevään käytimme tämän kehittämistyön osalta tuotoksen ideointiin ja tekemiseen 

sekä raportin kirjoittamiseen. Keskityimme erityisesti maaliskuun haastattelutuokioista 

saatuihin tietoihin ja siihen, miten voisimme näitä mielipiteitä tuoda tuotoksessa esiin. 
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Kesä- ja heinäkuu oli tuotoksen tekemisen kannalta tehokkainta aikaa. Sovimme, että 

työskentelemme vähintään kerran kahdessa viikossa yhteisesti ja lisäksi työstämme tuo-

tosta itsenäisesti. Saimme tuotoksen sisällön valmiiksi kesän aikana.  

Elokuussa viimeistelimme tuotosta ja etenkin sen ulkoasua. Elokuun puolivälissä kä-

vimme viemässä valmiin tuotoksen päiväkotiin ja esittelimme sitä tarkemmin päiväkodin 

johtajalle. Samalla kerralla jätimme heille tulostetut palautelomakkeet henkilöstön täytet-

täväksi (Liite 3). Annoimme lomakkeille runsaan kuukauden täyttöaikaa, jotta mahdolli-

simman moni ehtisi perehtyä ideapankkiin ja antamaan siitä myös palautetta. 

Syyskuussa keskityimme raportin kirjoittamiseen. Samaan aikaan aloitimme syventävien 

ammattiopintojen harjoittelun eri päiväkodeissa. Syksystä tuli kaikin puolin melko työn-

täyteinen, sillä sekä kehittämistyön tekeminen että viimeinen yksilöharjoittelu veivät pal-

jon energiaa ja aikaa. 

Lokakuussa kävimme viimeisen kerran Aurassa ja haimme palautelomakkeet takaisin 

päiväkodista. Saimme palautetta yhteensä kuudelta henkilöltä. Päiväkodin johtaja antoi 

myös toimeksiantajan lausunnon. Palautteiden läpikäymisen jälkeen muokkasimme tuo-

tosta vielä niiden mukaisesti esimerkiksi ideanpankin järjestystä muuttamalla. Tapa-

simme ohjaavaa opettajaa lokakuun aikana etäpalaverin merkeissä. Kävimme hänen 

kanssaan läpi meitä askarruttavia kysymyksiä, liittyen pääasiassa raportin sisällysluette-

loon ja muutamien kappaleiden sisältöön. 

Marraskuussa viimeistelimme kehittämistyön raporttia ja tarkastimme tuotoksen muutok-

set vielä kertaalleen. Lähetimme muokatun tuotoksen saatesanoineen vielä Pilke Kur-

keen sähköpostitse. Marraskuussa jätimme valmiin raportin arvioitavaksi ohjaavalle 

opettajalle ja osallistuimme kypsyysnäytteeseen sen jälkeen.  
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Kuva 3. Kehittämistyön prosessin aikataulu 
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6 TUOTOS 

6.1 Tuotoksen kuvaus 

Kehittämistyön tuotos eli ideapankki on 52 sivun mittainen tiedosto, joka on tehty Power-

Point -ohjelmalla. Tuotos sisältää ideoita ulkona tapahtuvaan toimintaan päiväkodissa ja 

nämä ideat ovat jaoteltuina vuodenaikojen mukaan. Lisäksi alussa on vinkkejä muun 

muassa tilojen jakamisesta ja käyttöohjeet ideapankille. Tuotos sisältää vuosikellon (Liite 

1, sivu 3), jossa on avainsanoja sekä kunkin vuodenajan oma aisti. Kokonaisuudessaan 

tuotos löytyy liitteistä (Liite 1). 

Vuosikello on visuaalinen kokonaisuus, josta voi nähdä kerralla koko vuoden keskeiset 

tehtävät, työpaketit tai aikataulut. Se voi tukea toiminnan tai jonkin sen osan suunnittelua 

ja arviointia. (Salonen ym. 2017, 92). Tällaisia vuosikelloja on tehty päiväkoteihin monia, 

esimerkiksi liikunnan-, kulttuurien-, juhlapäivien tai musiikin vuosikello.  

Rajasimme tuotosta vuodenaikojen ja eri aistien mukaan. Päätimme jokaiselle vuoden-

ajalle oman aistin, joka tällöin luonnossa mielestämme korostuu. Syksyllä keskitytään 

maisteluun, talvella katseluun, keväällä kuunteluun ja kesällä haisteluun. Enemmän ku-

vausta aisteista löytyy seuraavasta kappaleesta, ideapankin sisällön pedagogiset perus-

telut. 

Alun perin tarkoituksenamme oli tehdä vuosikello julisteen tapaiseksi kuvaksi seinälle, 

mutta matkan varrella ideapankki sai yhä suuremman roolin tuotoksesta. Kehittämistyön 

suunnitelmassa sanoimme vuosikellon sitovan ajatuksia ja ideoita vuodenaikoihin, kun 

taas ideapankin lisäävän yksityiskohtia ja täydentävän vuosikelloa. Lopputulosta voisikin 

ennemmin kuvailla ideapankiksi, jonka liitteenä on vuosikello.  

Jokaisella vuodenajalla on oman värinen sivupalkki, jonka perusteella tietyn vuodenajan 

ideat löytyvät tuotoksesta nopeammin. Ensimmäinen vuodenaika tuotoksessa on syksy, 

jonka väri on oranssi. Talven väri on sininen, kevään vihreä ja kesän keltainen. Alun 

yleiset ohjesivut ja vinkit saivat sivupalkin väriksi punaisen. 

Tuotos sisältää runsaasti kuvia, joiden avulla olemme halunneet tehdä sivuista sekä hel-

posti tunnistettavia että visuaalisesti miellyttävän näköisiä. Kuvat liittyvät aina sivun akti-

viteetteihin ja yleensä havainnollistavat tekstin ideaa tai toimivat kuvituskuvina. Olemme 
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löytäneet kuvia niin omista arkistoista kuin internetistäkin, useasta eri lähteestä. Jokai-

sen kuvan yhteyteen on merkitty sen lähde. Tuotos sisältää myös omia piirroksia. 

Aktiviteetteja ei ole suunniteltu tietylle ikäryhmälle, vaan on tarkoitus, että ideoita voi hyö-

dyntää ja soveltaa omaan käyttöön parhaiten sopivaksi. Viimeisimpänä tuotoksessa ovat 

lähteet sekä kirjallisuus- ja vinkkisivut. Sivulle kokosimme kaikki tuotoksessa käytetyt 

lähdekirjat sekä -verkkosivut. Lisäksi mukana on muutama muu inspiroiva vinkki, jotka 

halusimme jakaa myös Kurjen henkilöstölle. 

Pohdimme aika ajoin mikä olisi paras muoto lopulliselle tuotokselle. Vaihtoehtoina olivat 

sekä paperinen että sähköinen tuotos. Päädyimme kuitenkin sähköiseen versioon sen 

helppouden vuoksi. Tällöin meille itsellemme ei tullut kuluja tuotoksen tulostamisesta. 

Sähköinen versio vietiin päiväkodin johtajalle muistitikulla. Koimme sähköisen version 

myös siitä käteväksi, että sen voi jakaa jokaiselle työntekijälle tai ryhmälle erikseen ja 

siten se on tarvittaessa useamman ryhmän saatavilla yhtä aikaa. Toisaalta pohdimme 

myös sitä, unohtuuko sähköinen ideapankki helpommin arjen kiireessä, sillä sen käyttä-

miseen on varattava joko puhelin, tabletti tai tietokone. Päätimme kuitenkin, että henki-

löstö voi halutessaan tulostaa tuotoksen itse paperille, jos kokevat sen olevan parempi 

heidän käytössään. Tuotoksessa ei ole erikseen teoreettista tietoa aiheesta, sillä 

koimme että tuotoksen helppokäyttöisyys olisi vähentynyt. Laajoista käsitteistä olisi ollut 

myös haastavaa tiivistää teoriaa lyhyeen ja ytimekkääseen muotoon.  

Lapset olivat mukana vaikuttamassa ideapankin sisältöön. Toiminnallisissa haastattelu-

tuokioissa heiltä tulleita ideoita olivat muun muassa majat, taikasauvat, maalaaminen, 

kiikarit, haravointi ja soittimet. Muokkasimme näitä sisältöön sopiviksi ja tuotoksessa on 

aktiviteetteina muun muassa elävien majojen rakentaminen, luonnonmateriaaleista teh-

tävät keijukaiset ja rekvisiittaa niille, luontotaiteen tekeminen erilaisilla siveltimillä ja lin-

tujen tarkkailu.  

6.2 Ideapankin sisällön pedagogiset perustelut 

Tuotoksen sisältöä tehdessä, pidimme rinnalla Varhaiskasvatussuunnitelman perustei-

den oppimisen alueet ja pyrimme sijoittamaan jokaisen alle aktiviteetteja. Siten tuotok-

sessa huomioidaan myös laaja-alainen oppiminen ja oppimisen eri tavat. 

Toimeksiantajamme yhtenä toiveena oli ideoita pihan jakamiseen, jotta useampi ryhmä 

pystyisi toimimaan pihalla yhtä aikaa. Varhaiskasvatuksen arjessa puhutaan usein 
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leikkirauhasta ja pienryhmätoiminnasta. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 

(2018, 39) mainitaan rauha yhtenä pitkäkestoisen leikin edellytyksistä. Pienryhmätoi-

minta on noussut viime vuosien aikana uudesta toimintatavasta oikeastaan jo varhais-

kasvatuksen normiksi. Sillä tarkoitetaan arjen toimintojen tapahtumista pienemmissä 

ryhmissä yhden kasvattajan johdolla. Päivän toiminta, ulkoilu, vapaa leikki sekä mahdol-

lisesti ruokailu toteutetaan pedagogisesti suunnitelluissa ryhmissä. Jokaisella varhais-

kasvatusta tarjoavalla yksiköllä on oma tapansa soveltaa tätä ajatusta omassa toimin-

nassaan.  

Liian suuri ryhmäkoko lisää aggressiivisuutta, särkee kasvattajan luoman tunnelman ti-

lanteeseen ja häiritsee lasten keskittymiskykyä. Toiminnan onnistumiseksi tarvitaan hal-

littavissa oleva, tietyillä säännöillä toimiva ryhmä lapsia. Tämä ei onnistu, kun sosiaalis-

ten kontaktien määrä ryhmässä on liian suuri. Hallitsematon tilanne aiheuttaa ihmisissä 

aggressiivista käytöstä. (Keltikangas-Järvinen 2010, 214–215.) Käsitteet ”pienryhmätoi-

minta” ja ”leikkirauha” pohjautuvat tähän ajatukseen sosiaalisten kontaktien ja vuorovai-

kutustapausten sopivasta määrästä. 

Lapsen kannalta tämä vuorovaikutustapausten sopiva määrä on kuitenkin usein ajatel-

tua pienempi ja ylittyy päiväkotiryhmän arjessa helposti. Kun kahdenkeskiseen leikkiin 

tulee kolmas leikkijä, hän tuo leikkiin oman osuutensa lisäksi muutoksen kahden alkupe-

räisen leikkijän väliseen vuorovaikutukseen. (Keltikangas-Järvinen 2010, 215.) Aiemmin 

sovussa sujunut leikki voi riistäytyä käsistä riitatilanteeksi. Kolmannen leikkijän mukaan-

tulo ei siis lisännyt vuorovaikutustapauksia vain yhdellä kolmasosalla vaan moninker-

taisti ne. Kun kahdeksan lapsen leikkiä yhdessä havainnoitiin näitä vuorovaikutustapauk-

sia laskien, saatiin tulokseksi jopa 600 vuorovaikutustapauksia yhden havainnointijakson 

aikana. (Keltikangas-Järvinen 2010, 215.) 

Oppimisen alueissa kieltä käsitellään laajasti ja monilta eri osa-alueilta. Lapsen kieli ke-

hittyy päivän jokaisessa hetkessä, jossa kieltä käytetään. Hyvän äidinkielen pohjan ol-

lessa valmiina, lapsen kanssa voidaan harjoitella tilannekohtaista kieltä ja kielen käyttö-

taitoja. Lisäämällä sanoja lapsen sanavarastoon, kasvattaja tukee lapsen kielen käytön 

monipuolistumista. (Opetushallitus 2018, 41–42). Tuotoksessa pyrimme ottamaan kiel-

ten rikkaan maailman huomioon lisäämällä dioihin luontoon liittyviä loruja. Näiden lorujen 

avulla lapset oppivat käyttämään kieltä runollisemmin. Tuotoksessamme on nimetty pal-

jon luontokappaleita, jolloin lapsen sanasto kasvaa. 
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Opetushallituksen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018, 42–43) asetetaan 

vaatimukset ja perusteet varhaiskasvatuksessa tapahtuvaan lasten taidekasvatukseen. 

Suunnitellun toiminnan tulee tavoitteellisesti tukea lasta itseilmaisun eri osa-alueilla. Var-

haiskasvatuksessa tulisi auttaa lasta kehittämään omaa musiikillista, kuvallista sekä sa-

nallista että kehollista ilmaisuaan. Lasten itseilmaisu on kokonaisvaltaista ja yhdistää 

erilaisia ilmaisun muotoja.  

Soitinseinä antaa lapselle mahdollisuuden ilmaista itseään luomalla ja tuottamalla ääntä 

sekä musiikkia vapaasti. Soittimien vapaata käyttöä voisi lisätä varhaiskasvatuksen ar-

jessa, jotta soittimet tulisivat lapsille tutummiksi. Soittimien käyttö ulkona antaa kuitenkin 

päiväkodin muille aikuisille ja lapsille työrauhan. Soittimet nousivat myös tuokioissamme 

lasten kanssa esille ja lapset halusivat enemmän mahdollisuuksia soittaa. 

Varjoteatterin avulla lapsi pystyy matalalla kynnyksellä ilmaisemaan itseään ja kehittä-

mään mielikuvitustaan. Positiiviset kokemukset esiintymisestä vahvistavat lapsen itse-

tuntoa. Erilaisten satujen ja näytelmien kautta lapsi voi kehittää tunnetaitojaan sekä tur-

vallisesti tutustua vaikeisiinkin tunteisiin. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 

(2018, 43) mainitaan lapsen kokemuksien kerryttäminen sekä ilmaisun spontaanista että 

yhteisesti suunnitellusta, prosessinomaisesta muodosta. Varjoteatteri edustaa tätä suun-

niteltua muotoa, mutta kun sitä on ensin harjoiteltu aikuisen johdolla, on siitä lasten mah-

dollista jatkaa ja kehittää spontaanimmin omia esityksiä. 

Kuvallinen ilmaisu näkyy tuotoksessamme luontotaideteoksina, keijukaisaskarteluina ja 

luonnon valokuvaamisena. Esitimme myös mahdollisuuden luonnonmateriaaleilla maa-

laamiseen (Liite 1, sivu 12). Lapset ovat rohkeita taiteen tekijöitä ja heitä tulisi kannustaa 

kokeilemaan monia erilaisia tekniikoita ja tapoja luoda kuvataidetta. Tällaisia tapoja ovat 

maalaaminen, rakentaminen, valokuvaaminen ja piirtäminen. (Opetushallitus 2018, 43–

44.) Luonnossa tehdystä taiteesta voidaan ottaa kuvia, vaikka tabletilla ja samalla opet-

taa lapsille, ettei sen tarvitse olla fyysisessä muodossaan pysyvää, mikä on osa kestävää 

kehitystä. Kestävä kehitys näkyy myös kierrätysmateriaalien käyttämisessä taiteen teke-

miseen. Näin lapset saavat kokemuksia erilaisten materiaalien hyödyntämisestä. 

Minä ja meidän yhteisömme -oppimisen alue sisältää muun muassa eettisen ajattelun, 

katsomuskasvatuksen ja aikakäsityksen hahmottamisen (Opetushallitus 2018, 44). Tä-

hän alueeseen olemme tuotoksessa sisällyttäneet lähinnä lähiyhteisön nykyisyyden ja 

tulevaisuuden pohdintaa. Kestävän kehityksen mukaisesti lasten on mahdollista ajatella 
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omien tekojensa vaikutusta lähitulevaisuudessa. Aktiviteetit antavat mahdollisuuden 

myös oman lähiympäristön eli päiväkodin pihan kehittämiseen. 

Tutkin ja toimin ympäristössäni on oppimisen alueista se, jonka pohjalle tuotos pitkälti 

rakentuu. Oppimisympäristön havainnointiin on tarjottu tuotoksessa monenlaisia keinoja. 

Pihalla voi tutkia valon ja varjon käyttäytymistä, havainnoida vuodenaikojen vaihtelua ja 

muutoksia vuodenaikabingon avulla tai etsiä ympäristöstä erilaisia tuoksuja. Oppimisym-

päristön rikastamiseksi voidaan pihalle perustaa niitty, rakentaa teemaleikkinurkkaus tai 

tuoda erilaisia pöytiä toiminnan rajaamiseksi. Matemaattisen ajattelun voi yhdistää mo-

neen muuhun tehtävään lisäämällä mukaan lukukäsitteitä. Nostimme esiin luonnonma-

teriaalien hyödyntämisen matemaattisten taitojen harjoittelussa. Kävyt, kivet tai lehdet 

toimivat yhtä hyvin havainnollistavina materiaaleina pihalla. Matemaattista ajattelua har-

joitellaan myös vesilaboratorion muodossa, jossa lapset pääsevät mittaamaan ja teke-

mään havaintoja veden määrästä sekä värien vaihtumisesta.  

Ympäristökasvatus näkyy kehittämistyön tuotoksessa ja aktiviteettien sisältö kytkeytyy 

siihen vahvasti. Olemme erikseen nostaneet esiin vielä kestävään kehitykseen ja kierrä-

tykseen liittyviä aktiviteetteja. Ympäristökasvatuksen kolme ulottuvuutta: oppiminen ym-

päristössä, oppiminen ympäristöstä ja toimiminen ympäristön puolesta käyvät ilmi tuo-

toksesta. Kaikki ulkona tapahtuva pedagogisesti suunniteltu toiminta voidaan lukea op-

pimiseksi ympäristössä. Ympäristöstä oppimista on puolestaan pilvien havainnointi ja 

säätilan tarkkailu ja eri lajien tuntemus. Lasten kanssa on hyvä myös keskittyä lajien 

sijaan siihen, mitä linnut tai oravat pihalla tekevät. Se on yhtä lailla oppimista ympäris-

töstä. Toimimista ympäristön puolesta on erityisesti kestävän kehityksen ja kierrätyksen 

toimintavinkit, jossa kehotetaan hyödyntämään kierrätysmateriaaleja, olemaan roskaa-

matta sekä kohtelemaan ympäristöä kauniisti.  

Teknologiakasvatuksen rooli jäi tuotoksessa hieman pienemmälle. Sitä on kuitenkin yh-

distetty tähän tuotokseen ja on mahdollista esimerkiksi kuvata luontotaideteoksia tai et-

siä yhdessä lapsia kiinnostavista asioista lisää tietoa. Näitä voivat olla esimerkiksi eri 

lintulajien tai eläinten kuvien etsiminen. 

Kasvan, liikun ja kehityn on oppimisen alueena monista erilaisista tekijöistä muodostuva 

kokonaisuus. Se ei käsittele pelkästään fyysistä aktiivisuutta, vaan siihen kuuluu isot 

osa-alueet kuten ruokakasvatus, turvallisuus ja terveys. Kokonaisuutena alue on todella 

laaja. (Opetushallitus 2018, 47.) Tuotoksessamme näkyy osia näistä kaikista osa-alu-

eista. Ruokakasvatuksen piiriin menevät luonnon antimien maistaminen ja niistä 
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leipominen. Se on kuitenkin samalla osa myös turvallisuutta, sillä kasvattajan on tunnet-

tava turvalliset ja syötävät kasvit sekä valvoa, mitä lapset maistavat. On siis tärkeää 

opettaa lapsille, että mitään ei tule maistaa ilman aikuisen valvontaa.  

Fyysiseen aktiivisuuteen emme erityisen tarkasti keskittyneet, sillä se ei yhdistynyt eri-

tyisen luontevasti aistijaotteluumme. Lisäsimme tuotokseen kuitenkin muutamia erilaisia 

leikkejä aiheisiin liittyen ja listan ulkona pelattavista pihapeleistä. Monet aktiviteeteista 

tarjoavat silti mahdollisuuden toiminnalliseen toteutustapaan, mikä taas lisää lasten liik-

kumista ja aktiivisuutta. Suunniteltuja liikuntahetkiä voi yhtä hyvin järjestää pihalla jump-

pasalin sijaan. Kaikenlainen ympäristössä liikkuminen ja sen tutkiminen ovat osa fyysistä 

aktiivisuutta ulkona.  

Ideapankin sisältö on jaettu oppimisen alueiden lisäksi myös eri aistien mukaan. Jokai-

sella vuodenajalla on oma aistinsa, joka on päätetty sen mukaan mikä mielestämme 

luonnossa tällöin korostuu. Tämä helpotti ideapankin rajaamista, sillä aktiviteetit painot-

tuvat eri aisteihin eri vuodenaikoina. Lisäksi mukana on ideoita tämän rajauksen ulko-

puolelta. Mikäli olisimme laittaneet jokaiselle vuodenajalle kaikkiin aisteihin liittyviä akti-

viteetteja, olisi tuotos paisunut liian laajaksi. Toki päiväkodin kasvattajat voivat itse täy-

dentää ideapankkia lisäämällä muihinkin aisteihin liittyviä aktiviteetteja vuodenaikoihin.  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan (2018, 21–22.) lapsi oppii parhaiten 

olemalla toiminnassa aktiivisesti mukana ja kiinnostunut. Lapsilla on luontainen halu op-

pia uutta kaikissa tilanteissa. Oppiminen tapahtuu kokonaisvaltaisesti ja kaikkialla, se on 

lopulta monen tekijän summa. Tietojen ja taitojen lisäksi oppimiseen vaikuttavat lapsen 

tunnetila, keholliset kokemukset, ajatukset, kieli sekä aistihavainnot. Leikit ja toiminnalli-

set oppimisen muodot ovat lapsille hyviä oppimismenetelmiä, jotka on myös huomioitu 

tässä tuotoksessa.  

Syksyn aisti on maistelu. Luonnosta löytyy useita syötäviä marjoja sekä sieniä, joita voi 

maistella sellaisenaan tai käyttää esimerkiksi leivonnassa ja ruoanlaitossa. Yhdessä voi-

daan tutustua myös harvinaisempiin makuihin kuten yrtteihin tai maistaa havupuiden 

neulasia. Talvella ympäristöön tutustutaan katsellen. Pimeänä vuodenaikana valon mer-

kitys korostuu ja muutamat aktiviteetit liittyvät siksi erilaisten valoilmiöiden ihmettelyyn, 

joita pystyy toteuttamaan etenkin pimeällä pihalla. Lasten kanssa on hyvä tehdä havain-

toja myös heijastimista. Lumisena talvena pihalta voi löytyä eläinten jälkiä ja siksi erityi-

sesti talvella voidaan tutustua eri eläinten jalanjälkiin ja muihin merkkeihin, joita ne 
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jättävät ympäristöön. Mahdollisuuksien mukaan talvella voidaan myös keskittyä lintujen 

seuraamiseen perustamalla linnuille ruokintapiste päiväkodin pihan lähettyville. 

Keväällä kuunnellaan ympäristön ääniä. Äänimaailma muuttuu, kun lumet ja jäät sulavat, 

vesi alkaa virtaamaan ja linnut palaavat etelästä. Näitä vuodenajan merkkejä voi tark-

kailla lasten kanssa omin silmin tai käyttää luuppeja, kiikareita ja suurennuslaseja. Ke-

sällä keskitytään ympäristön havainnointiin haistelun kautta. Niityn perustaminen ja kuk-

kien tuoksu sekä ympäristön muut hajut ja tuoksut ovat osa kesän puuhia. Eri tuoksuilla 

voidaan pelata tunnistuspeliä ja esimerkiksi ruusun terälehdistä voidaan valmistaa haju-

vesiä. Kaikki aistit ovat yhdistettynä yhden aktiviteetin eli aistibingon alle. Lapset saavat 

etsiä aikuisen avustamana luonnosta eri näköisiä, makuisia, hajuisia, kuuloisia sekä tun-

tuisia asioita. 
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7 POHDINTA 

7.1 Tuotoksen arviointi 

Palautelomakkeeseen oli kuukauden aikana ehtinyt vastaamaan kuusi henkilöä, joiden 

vastauksia koostimme alas. Palautteista välittyi päällimmäisenä tyytyväisyys teke-

määmme kehittämistyötä kohtaan, mutta siellä oli myös hyviä kehittämiskohteita, joita 

paransimme vielä lopulliseen versioon tuotoksesta. 

Tuotoksen helppokäyttöisyydestä oltiin montaa mieltä. Puolet vastanneista sanoivat 

ideapankin olevan helppokäyttöinen, loput kokivat sen vaikeakäyttöiseksi tai jotain siltä 

väliltä. Lähes kaikki pitivät tuotosta monipuolisena ja suurin osa uskoo luultavasti hyöty-

vänsä tuotoksesta jatkossa. Pyrimme värikoodauksella helpottamaan tuotoksen käytet-

tävyyttä, mikä auttoikin tuotoksen digitaalisessa muodossa. Emme kuitenkaan ole var-

moja, missä muodossa päiväkodissa tuotos tulee parhaiten käyttöön. Helppokäyttöi-

syyttä paransimme palautteiden mukaisesti jälkikäteen lisäämällä sisällysluettelon. 

Vuosikellon tarkoitus oli ymmärretty vaihtelevasti. Osa vastaajista koki sen tarkoituksen 

hieman epämääräiseksi, eikä avainsanojen merkitystä ymmärretty täysin. Alkuperäisen 

suunnitelmamme mukaan, kehittämistyön piti olla vuosikello, jota täydentäisi ideapankki. 

Prosessin edetessä työ muokkautui kuitenkin yhä enemmän ideapankin muotoon ja vuo-

sikello jäi taka-alalle. Tiedostamme myös itse, että vuosikellon osuus jäi lopullisessa tuo-

toksessa hyvin vähäiseksi.  

Aktiviteetit olivat monelle jo entuudestaan tuttuja. Ne koettiin kuitenkin innostaviksi ja 

hyödyllisiksi. Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että niitä voisi soveltaa useammalle 

ikäryhmälle, mikä olikin yksi ideapankin tarkoituksista. Vaikka osa aktiviteeteista olikin 

tuttuja, minkä osasimme aavistaa jo prosessin aikana, yhtenä tavoitteistamme oli myös 

koota aktiviteetteja monesta eri lähteestä yhteen paikkaan. Tämä paikka eli ideapankki, 

olisi mahdollisimman monipuolinen lähteidensä ja Varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teiden oppimisen alueiden kannalta.  

Ulkonäköä kehuttiin innostavaksi ja visuaalisesti miellyttäväksi. Kuvia oli tuotoksessa pa-

lautteiden mukaan tarpeeksi, jonkun mielestä jopa liikaakin. Ulkoasun koettiin kuitenkin 

suurimmaksi osaksi olevan selkeä ja värimaailma koettiin hyväksi. Totesimme itse myös 

jälkikäteen, että olisimme voineet priorisoida tekemistä enemmän tuotoksen sisältöön 
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ulkonäön sijaan. Toisaalta olemme tyytyväisiä sekä tuotoksen lopulliseen ulkoasuun että 

sisältöön tällä hetkellä.  

Yhteistyö meidän ja toimeksiantajan välillä koettiin pääosin sujuvaksi, mutta kaikkien 

vastanneiden mielestä sitä olisi pitänyt olla vielä enemmän. Olemme tässä asiassa sa-

maa mieltä vastanneiden kanssa. Pohdimme jälkikäteen, että olisimme voineet olla use-

amminkin yhteydessä toimeksiantajaan ja kysyä heiltä mielipiteitä myös tuotoksen teke-

misen aikana. Pääosin työstimme kehittämistyön tuotosta nyt itsenäisesti, alun yhteisten 

ideointien ja palaverien jälkeen. Lopullisessa tuotoksessa yhteistyön osuus olisi voinut 

näkyä isommin, mikäli yhteistyötä olisi ollut enemmän. Olisimme voineet myös panostaa 

enemmän sähköisen viestinnän näkökulmasta, esimerkiksi Skype tai Microsoft Teams 

sovellusten videopuheluiden avulla.  

Avoimiin kysymyksiin oli vastattu monenlaista ja niistä löytyi uusia ajatuksia, joita emme 

olleet itse huomanneet. Suosikkiaktiviteetit olivat aistibingo sekä pihan muokkaamiseen 

tarkoitetut niityn perustaminen ja elävien majojen rakentaminen. Hyviä asioita olivat use-

amman mielestä työn ulkoasu ja aistinäkökulma tuotoksen rajaamiseksi. Joku jäi puo-

lestaan kaipaamaan kaikkien aistien näkökulmaa jokaiseen vuodenaikaan. Tuotoksesta 

jäätiin myös kaipaamaan selkeyttä ja alkuun tiivistelmää, josta olisi helpompi poimia ak-

tiviteetteja. Jonkun mielestä vuodenaikajaottelu ei ollut tällaisenaan toimiva ja toisaalta 

vuodenaikoihin olisi kaivattu tarkempaa listaa mitä siihen liittyy. Toivottiin myös räätä-

löidympää tuotosta juuri heidän pihaansa ajatellen. Tarkoituksenamme oli tuotoksen 

avulla auttaa päiväkodin työntekijöitä näkemään pihansa uudella tavalla eikä niinkään 

räätälöidä tarkkoja ohjeita, miten pedagogista toimintaa toteutetaan. Emme myöskään 

halunneet sitoa aktiviteetteja mihinkään tiettyyn pisteeseen pihalla, sillä halusimme 

ideapankin olevan joustavasti toteutettavissa. Vastuu ideapankin sisällön toteuttami-

sesta jää työyhteisölle, sillä he itse tuntevat pihansa ja tarpeensa parhaiten. 

Suurin osa vastaajista ei ollut ehtinyt vielä toteuttaa aktiviteetteja tuotoksesta oman ryh-

mänsä kanssa. Päiväkodin arki on usein kiireistäkin ja käynnissä voi olla projekteja ja 

toimintaa paljon jo entuudestaan. Tätä osasimme odottaa ja varasimme tuotoksen tes-

taukseen ja palautteiden täyttämiseen kuukauden verran aikaa. Jälkikäteen ajateltuna 

aikaa olisi voinut olla siihen enemmänkin, mutta prosessimme aikataulu ei tehnyt tätä 

mahdolliseksi. 

Kehittämistyö on meidän osaltamme ohi, mutta toivomme päiväkodin henkilöstön jatka-

van tätä itsenäisesti. Halusimme herättää heissä innon kehittää pihaansa entisestään ja 
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toteuttamaan tuotoksen sisältöä. Erityisesti niityn perustaminen oli ideana pidetty, joten 

meistä olisi hienoa, jos he saisivat resursseja sen toteuttamiseen ensi keväänä. Koemme 

tuotoksemme vastanneen melko hyvin henkilöstön tarpeeseen. Olisi ihanteellista, jos 

ideapankki kasvaisi uusien ideoiden myötä. Ideoita voi lähteä jäsentelemään esimerkiksi 

lisäämällä kaikkiin vuodenaikoihin kaikkia aisteja tai ottamalla selkeästi eri ikätasot huo-

mioon aktiviteettien toteutuksessa. 

7.2 Oppimisprosessin arviointi kehittämistyön aikana 

Tämä kehittämistyö on ollut elämämme pisin yhtenäinen projekti. Alusta alkaen näin pit-

kän projektin aikatauluttaminen on tuntunut todella vaikealta. Prosessin alussa tutkimme 

muita alamme kehittämistöitä, nähdäksemme millainen oli realistinen kehittämistyön ai-

kataulu. Kun ensimmäisestä haasteesta eli aikataulun suunnittelusta oli selvitty, päästiin 

seuraavaan oppimisen paikkaan. Aikataulussa pysyminen kaiken muun koulutyön ohella 

oli jo alussa hieman haasteellista. Opimme kuitenkin priorisoimaan ja laittamaan asioita 

järjestykseen. Erityisesti prosessin lopussa meidän piti tehdä valintoja, mihin aikaa olisi 

parasta sijoittaa. Prosessin aikana käytimme hieman liikaa resursseja ja aikaa tuotoksen 

visuaalisen ilmeen hiomiseen, sillä se oli meille molemmille mieluista puuhaa ja olemme 

lopputulokseen tyytyväisiä. Kuitenkaan oppimisemme kannalta se ei ollut tärkeintä tässä 

projektissa.  

Opimme tämän kehittämistyön aikana tarkastelemaan omaa tekstiämme kriittisesti. 

Tämä pohjautui vahvasti prosessin pituudelle. Osa tietoperustasta oli kirjoitettu jo vuo-

den 2020 alussa. Kesän lopulla useampiin lähteisiin perehtyneinä teimme vielä monia 

muutoksia tekstiin. Otimme myös tekstiä pois, sillä koimme sen menneen jo hieman liian 

kauas työmme kehittämistehtävistä. 

Olemme prosessin aikana oppineet joustavuuteen ja muutoksiin. Jo prosessin alussa 

koimme ensimmäisen muutoksen, kun päiväkoti Kurjen johtaja vaihtui ja tutustuimme 

uuteen ihmiseen sekä hänen toiveisiinsa. Toinen suuri muutos oli COVID-19 pandemia. 

Maailman muuttuneen tilanteen myötä Kurjessa vierailut estyivät viime keväänä. Tämän 

vaikutuksesta yhteistyömme jäi hieman pinnalliseksi. Olimme onneksi ehtineet pitää toi-

minnalliset haastattelutuokiomme ennen vierailujen keskeytymistä. Tuokiot olisivat anta-

neet meille enemmän, jos olisimme olleet lapsille tutumpia. Tuokioiden ajankohtaa so-

piessa tulevaisuuden tilanne mietitytti. Ihanteellisessa tilanteessa olisimme käyneet 
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päiväkodin henkilöstön kanssa tuokioiden tuloksia paremmin läpi ja tutustuneet parem-

min päiväkodissa jo olleisiin resursseihin. 

Pandemia muutti myös meidän aikatauluamme, sillä kirjastojen sulkeutuessa piti tuotok-

sen valmistumisajankohtaa siirtää. Selvisimme kuitenkin näistä haasteista ja onnis-

tuimme kesän aikana tekemään paljon sellaisia prosessin vaiheita, jotka olivat aikaisem-

min aikataulutettu keväälle.  

Parityöskentelymme muuttui ja kehittyi prosessin aikana. Olemme tehneet jo ennen ke-

hittämistyötämme paljon tehtäviä yhdessä, mutta tämän kehittämistyön aikana olemme 

oppineet enemmän vahvuuksistamme ja heikkouksistamme. Olemme oppineet rohke-

asti korjaamaan ja puuttumaan myös toisen kirjoittamaan tekstiin ja kirjoitustyylejämme 

ei paikoittain enää edes erota toisistaan. Olemme antaneet toisillemme palautetta ja kir-

joittaneet osia teksteistä yhdessä. Olemme tapaamisissamme suunnitelleet tekstien run-

koa yhdessä. Kaikin puolin olemme toimineet tasavertaisina osina tätä tiimiä.  

Missään aikaisemmin tekemässämme raportissa ei ole ollut näin paljon erilaisia lähteitä 

ja olemme harjoitelleet lähdekriittisyyttä aivan uudessa mittakaavassa. Luimme proses-

sin aikana aikaisempia raporttejamme lähteitä pohtiessamme. Huomasimme vanhoissa 

raporteissamme paljon sellaisia lähteitä, joita emme kokeneet tarpeeksi luotettaviksi tai 

hyviksi kehittämistyötä varten. Vertailemalla tietoa monista eri lähteistä saimme koottua 

luotettavaa tietoa. 

7.3 Ammatillinen kasvu ja etiikka 

Peilasimme omaa ammatillista kasvua sosiaalialan innovaatiokompetensseihin. Kompe-

tenssiosaamisen lisäksi, olemme tämän kehittämistyön myötä saaneet runsaasti uutta 

tietoa ja näkökulmaa työn pääteemoista: ympäristökasvatuksesta sekä pedagogiikasta 

ja oppimisympäristöistä. Nykyaikana ympäristökasvatus ja kestävän kehityksen kasva-

tus ovat mielestämme hyvin usein pinnalla. Tulevina sosionomeina ja varhaiskasvatuk-

sen opettajina nämä kehittämistyön teemat ovat erityisen tärkeitä.  

Koemme ryhmätyötaitojen ja luovan ajattelun kehittyneen tämän prosessin myötä. Ke-

hittämistyömme oli pitkälti luovaa ajattelua vaativa työ, sillä tarkoituksenamme oli löytää 

sekä kehittää ideoita ja koostaa ne ideapankin muotoon. Työn alkuvaiheessa kaikki mah-

dollisuudet olivat avoinna ja oli mietittävä mihin suuntaan työtä lähtee rakentamaan. Va-

litsimme mielestämme sopivat kehittämismenetelmät jokaisesta kategoriasta. 
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Jälkikäteen pohdimme niiden sopivuutta tähän kehittämistyöhön. Olemme sitä mieltä, 

että jokaista menetelmää käytettiin parhaalla mahdollisella tavalla ja ne olivat tarkoituk-

senmukaisesti valittuja. 

Huomasimme parityöskentelyn kehittyvän jatkuvasti tämän prosessin aikana. Olemme 

kokeneet palautteen antamisen ja etenkin pyytämisen hieman hankalaksi aiemmissa 

ryhmätöissä. Näin pitkäkestoinen työskentely opetti kuitenkin sen, että kehittämisen kan-

nalta on erittäin tärkeää sekä pyytää että antaa palautetta toiselle rakentavasti. Olemme 

oppineet kertomaan toiselle välitöntä palautetta ja avoin kommunikointi prosessin aikana 

kuuluu ehdottomasti vahvuuksiimme. 

Verkostoituminen on etenkin alkuvaiheessa työuraa tärkeä seikka. Tämän työn puit-

teissa sen osuus jäi melko pieneksi, sillä teimme työtä pääosin itsenäisesti. Opiskeluka-

vereiden kanssa olemme kuitenkin päivittäneet jokaisen tilannetta kehittämistyön pa-

joissa, joten vertaistukea kehittämistyön aikana on löytynyt.  

Toimeen tarttuminen ja työskentelyn aloittaminen on ollut paikoitellen haastavaa. 

Olemme kuitenkin pysyneet suhteellisen hyvin aikataulussa, mutta aloitteellisuutta olisi 

voinut olla enemmänkin prosessin eri vaiheissa. Koemme, että tämän työn kanssa me-

nimme aika turvallisia polkuja pitkin, sillä emme ottaneet suuria riskejä tuotoksen kanssa. 

Tällaisen projektin jälkeen, koemme että työelämässä eteen tuleviin kehittämishaastei-

siin ja toisaalta -mahdollisuuksiin olisi helpompaa tarttua rohkeasti.  

Prosessin aikana ja etenkin tietoperustan kirjoituksessa oli etsittävä lähteitä laajasti sekä 

kirjoista että internetistä. Koemme, että etenkin tässä vaiheessa lähdekriittinen ajattelu 

on kehittynyt. Toki valitsemamme aihe on laajasti tutkittu ja tietoa löytyi suhteellisen hel-

posti, mutta oli silti oltava tarkkana millaisia lähteitä on sopivaa käyttää. Pyrimme enna-

koimaan tuotoksen käyttäjiin eli henkilöstöön kohdistuvia vaikutuksia. Aavistimme, että 

osa aktiviteeteista saattaa olla heille jo entuudestaan tuttuja. Olisimme voineet myös pa-

rantaa tätä kohtaa panostamalla enemmän yhteistyöhön. Kun olimme päättäneet työs-

kentelyn näkökulman eli ideapankin toteuttamisen, pidimme siitä aika tiukasti kiinni. Kriit-

tistä pohdintaa on yleensä suotavaa kohdentaa myös prosessin eri vaiheissa itse kehit-

tämistyöhön ja muokata sitä tarvittaessa. Tämä jäi kuitenkin tässä työssä hieman taka-

alalle.  

Ammatilliseen kasvuun liittyy vahvasti ammattietiikka. Pohdimme, millaisia eettisiä kon-

septeja työhömme liittyy, kun kyseessä on kehittämistyö eikä tutkimus. Löysimme kaksi 

työhömme liittyvää eettistä aihetta: jokaisen oikeus voimavaroihin ja kasvattajan vastuu 
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arvojen välittäjänä. Luonto on meille suomalaisille suuri henkinen voimavara ja monet 

rentoutuvat ulkoilemalla luontoympäristöissä. Kuitenkin meidän valintamme arjessa vai-

kuttavat siihen, onko tulevilla sukupolvilla saatavilla näitä samoja voimavaroja. Kaikilla 

on oikeus päästä nauttimaan Suomen luontoympäristöistä, niiden luonnontilassa. Var-

haiskasvatuksessa me opetamme lapsia elämään kestävästi luonnon asettamien ekolo-

gisten reunaehtojen mukaisesti. Kestävä elämäntapa on mainittu Varhaiskasvatussuun-

nitelman perusteissa (Opetushallitus 2018, 46). Jokaisessa yksikössä jokaisen varhais-

kasvatuksen ammattilaisen tulisi huomioida kestävän kehityksen tärkeys ja ohjata rooli-

mallina lapsia tekemään kestäviä valintoja. Kasvattajan omat asenteet vaikuttavat lap-

sen psyykkiseen oppimisympäristöön. Jokaisella kasvattajalla on osavastuu siitä, mil-

laiseksi lapsen suhde luontoon muodostuu. Jos aikuinen suhtautuu negatiivisesti ulkoi-

luun esimerkiksi eri säätiloissa ja antaa sen näkyä, vaikuttaa se lasten ajatusmaailmaan 

aiheesta. 

Kasvattajan asenne, arvot ja normit ovat osa myös toista eettistä pohdintaamme. Nimit-

täin kasvattajan vastuu psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön luomisesta. Positii-

vinen pedagogiikka ja hyvetaidot ovat hyviä työkaluja kannustavan ilmapiirin luomiseen 

ryhmässä. Auttamalla varsinkin kauden alussa ryhmähengen luomisessa, kasvattaja 

varmistaa toimivan psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön muodostumisen. Halu-

simme tuotoksessamme nostaa esille myös ajattelutavan vaikutukset pihaan oppimis-

ympäristönä. Monissa päiväkodeissa voi olla esimerkiksi sellaisia pihasääntöjä, jotka 

pohjautuvat enemmän kasvattajan omiin näkemyksiin ja mukavuuteen kuin lasten tur-

vallisuuteen. Pihasääntöjä voisi muokata joskus myös ikätasoisesti ja arvioida lasten ke-

hitystilanteen pohjalta. Esimerkiksi jos ulkoilemassa on 5–6-vuotiaita motorisesti taitavia 

lapsia, voisiko jotkut asiat sallia mitkä perinteisesti kiellettäisiin. Tällaisia ovat esimerkiksi 

liukumäkeä pitkin kiipeilytelineeseen, leikkimökkien ja -majojen katolle tai puihin kiipeä-

minen. Myös perinteisesti sisäleluina pidettyjen lelujen ulos vieminen on tunteita herät-

tävä aihe. Usein sen esteenä on lelujen tarve puhdistukselle takaisin sisälle tuodessa. 

Eikö kuitenkin lapsia voisi tuoda osaksi myös tätä lelujen puhdistusta, esimerkiksi perus-

tamalla pikkuautojen pesulan? Nämä ovat sellaisia asioita, joita jokainen kasvattaja voi 

itse harkita ja kenties kokeilla toimia välillä toisin. 

Valitsimme tämän aiheen molempien vahvan luontosuhteen takia. Olemme molemmat 

lapsuudessamme saaneet nauttia luontoympäristön läheisyydestä ja viettäneet paljon 

aikaa ulkoillen. Tästä johtuen olemme pitäneet luontoympäristöä hieman jopa itsestään-

selvyytenä. Tämä toimeksianto oli meidän ensimmäinen toiveemme aihepankista. 
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Olemme tämän prosessin aikana olleet vahvasti aiheen kannalta mukavuusalueel-

lamme, kuitenkin kehittämistyöskentely on saanut meidät käsittelemään meille tuttua ai-

hetta uusista näkökulmista. Koemme tämän työn kautta valmistautuvamme tilanteeseen, 

jossa luontoympäristö ei ole niin helposti saatavilla. Uskomme siis tämän tuotoksen ole-

van meille itsellemme hyödyllinen tulevaisuudessa, kun astumme työelämään. Odo-

tamme innolla mahdollisuuksia hyödyntää ideapankin sisältöä myös omissa työyhtei-

söissämme. 
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Toiminnan aihe tai teema Toiminnallinen haastattelutuokio n. 15-20min 

Tiedot ryhmästä (koko, lasten ikä, 

eriyttäminen) 

Kolme pienryhmää, joissa jokaisessa noin 8 lasta. 

Lapset ovat iältään 3-5v. 

Toiminnan tavoitteet  

  

- Ottaa lapset mukaan opinnäytetyön tuotoksen 

ideointivaiheeseen ja tuoda heidän äänensä 

kuuluviin. 

- Lapset kokevat voivansa vaikuttaa heille 

tärkeisiin asioihin.  

- Toiminnan tavoite on olla mielekästä yhteistä 

tekemistä pienryhmille. 

Työtavat ja -menetelmät - Leikki                            -    Janatyöskentely 

- Kuvien käyttö              -   Keskustelu 

Toiminnan kulku  

- aloitus (motivointi, innostaminen) 

- työskentely (lasten osallisuus) 

- lopetus (koonti) 

  

  

  

  

  

  

  

  

- Aloitus: esitellään, keitä olemme 

- Alkuleikki, joka johdattelee aiheeseen: 

Tuhatjalkainen 

- Kysymyksiä lapsille, joihin vastaaminen tapah-

tuu asettumalla janaan (kyllä/ei). Esimerkiksi:  

Pidätkö retkeilystä? Kyllä= kuvitettu vihreällä 

ympyrällä, Ei= kuvitettu punaisella ympyrällä 

- Papunetin kuvia leluista ja leikeistä: pyydetään 

lapsia valitsemaan itselleen mieluisa 

leikki/tekeminen ylipäätänsä ja sitten erityisesti 

ulkona (kirjataan näitä ylös kunkin tuokion 

jälkeen). 

- Lopetus: kiitetään yhteisestä hetkestä. Jaetaan 

jokaiselle lapselle oma käpy, jonka saa laittaa 

hymynaaman päälle riippuen siitä kuinka ki- 

vaa lapsella oli. 

Materiaalit Kuvia (lelut, hymiöt, liikennevalot ja eläimet),  

käpyjä 

Työjako ja vastuualueet kasvattajien kesken Aloitus Emmi, kysymykset ja toiminta yhteisesti, 

lopetus Iida 

 

PEDAGOGINEN TOIMINTASUUNNITELMA 
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