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We got the idea for our thesis in a discussion with the head of the kindergarten. Kindergarten staff
and children’s parents had felt the need to address and develop friendship skills. We were commissioned by Touhula Lipporanta, with whom we implemented the functional part of the thesis, a
film project.
The short-term goal of the thesis was to produce a film together with children through project work.
The long-term goal of the thesis was to support the development of children's friendship skills
through project work. The aim was to implement a film project in collaboration with children, in
which the involvement of children is taken into account at different stages. The aim was also to
make the various stages of the project visible through pedagogical documentation.
In theory section we talk about friendship skills and project work in early childhood education with
the help of relevant literature, documents guiding the activities of early childhood education, the
Early Childhood Education Act and other material.
The project resulted in a film made together with the children.
The idea of the thesis is well suited for use in early childhood education. Employees can utilize the
idea in their own work and apply it as they wish. We achieved the short-term goal well. It is difficult
to assess the long-term goal during such a short project but based on the feedback we received
from the children's parents and the staff of the co-operation day care center the children's friendship
skills have developed during the project. We noticed that there was room for improvement in the
implementation of the film project in terms of time use and technology equipment. It would have
taken much more time to complete the project than what we had in use. We should have had more
technological equipment at our disposal for the pedagogical documentation by filming the work to
be successful while the film was being filmed.

Keywords: early childhood education, friendship skills, involvement, film project, pedagogical documentation
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1

JOHDANTO

Opinnäytetyön aiheena on kaveritaitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa. Toiminnallisessa osuudessa suunnittelemme ja toteutamme lasten kaveritaitoja tukevan elokuvaprojektin yhdessä Touhula Lipporannan kanssa. Projektityöskentely on varhaiskasvatuksessa käytettävä työtapa, joka
edustaa lapsilähtöistä pedagogiikkaa ja se pohjautuu positiiviseen kuvaan lapsesta taitavana oppijana, joka on kykenevä ottamaan aktiivisen roolin oppimisessaan. Projektityöskentely antaa lapselle mahdollisuuden kontrolloida omaa oppimistaan, etsiä tietoa itsenäisesti ja oppia lisää itseään
kiinnostavista asioista. Lasten osallisuus projektityössä motivoi lasta, joka mahdollistaa sen, että
lapsi jaksaa paremmin myös haastavaksi koetut asiat. (Sargent 2011, 10, 23.) Elokuva toimii kaveritaitojen kehittymisen tukemisen välineenä. Omien elokuvien tekeminen kehittää monia taitoja,
koska tekemiseen liittyy useita erilaisia osa-alueita ideoinnista valmiin tuotoksen editointiin ja ensiillan järjestämiseen (Nevala 2019, 41).
Opinnäytetyömme yhteistyöpäiväkotina toimii Touhula Lipporanta. Opinnäytetyön aihe nousi esiin
yhteistyöpäiväkodilta, jossa henkilökunta ja lasten vanhemmat olivat kokeneet aiheen käsittelylle
ja kehittämiselle tarvetta. Opinnäytetyömme ajankohtaisuuteen vaikuttaa vuonna 2018 voimaan
tullut uudistettu Varhaiskasvatuslaki (2018/540), jonka 3 § sanotaan, että varhaiskasvatuksen tavoitteena on kehittää lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, edistää lapsen toimimista vertaisryhmässä sekä ohjata eettisesti vastuulliseen ja kestävään toimintaan, toisten ihmisten kunnioittamiseen ja yhteiskunnan jäsenyyteen.
Opinnäytetyön lyhyen aikavälin tavoitteena on projektityöskentelyä hyödyntäen tuottaa yhdessä
lasten kanssa elokuva. Opinnäytetyön pitkän aikavälin tavoitteena on projektityöskentelyn avulla
tukea lasten kaveritaitojen kehittymistä. Kaveritaidot sisältävät ryhmässä toimimisen taidot, vuorovaikutuksen ylläpitämisen ja vertaisten tukemisen taidot, vuorovaikutukseen liittymisen taidot sekä
toisten huomioon ottamisen taidot. Monet vuorovaikutuksen ylläpitämisen ja kavereiden tukemisen
taidot kehittyvät voimakkaasti, kun lapsi alkaa viettämään enemmän aikaa kavereiden kanssa.
(Laaksonen & Repo 2017, 6, 47.) Kyetäkseen myönteiseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja kaverisuhteisiin lapsi tarvitsee myös tunnetaitoja eli ymmärrystä ja tietoa tunteista sekä myös tunteiden säätelykykyä (Koivula & Laakso 2017, 119).
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Käymässämme aloituskeskustelussa varhaiskasvatuksen työntekijät toivat esiin sen, että lasten
kaveritaidoissa esiintyy suuria eroja, mikä näkyy muun muassa kaverisuhteiden luomisessa, leikkeihin mukaan menemisessä ja toisaalta myös siinä, että kenet leikkiin otetaan mukaan. Syitä sille,
että lapsi jää ilman kaverisuhteita on useita. Esimerkiksi lapsen ominaisuudet, lapsen vaikeudet
säädellä tunteitaan ja toimintaansa sekä myös perheen asuinpaikka voivat vaikuttaa siihen, kuka
saa ystäviä helpommin ja kuka ei. (Aro 2014, 274; Puura 2019, 130–131.) Torjutuksi tuleminen tai
jopa kiusatuksi joutuminen vertaisryhmässä ennustaa useita erilaisia kielteisiä seurauksia ihmisen
elämässä, niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Lasten kaveritaitojen tukeminen ja sitä kautta
myönteisen toimintakulttuurin rakentaminen voi osaltaan auttaa kiusaamisen ehkäisemisessä.
(Salmivalli 2008, 57; Laaksonen 2019, viitattu 26.1.2020.)
Oman oppimisemme tavoitteena on saada kokemusta projektin ja opinnäytetyön suunnittelemisesta, toteuttamisesta ja arvioimisesta. Sosionomin (AMK) ammatillisen osaamisen kompetenssien
mukaan asiakastyön osaaminen tarkoittaa kykyä ymmärtää oppimisen alueiden ja leikin merkitys
sekä lapselle ominaiset tavat toimia ja tämän lisäksi se tarkoittaa kykyä osata tukea lasten osallisuutta ja vertaissuhteita lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin lähteinä. Oman oppimisemme tavoitteena on lisäksi vahvistaa osaamistamme pedagogisen projektin suunnittelemisesta
ja toteuttamisesta lasten kanssa ottaen huomioon lasten osallisuus ja lapsille ominaiset tavat toimia. Eettinen osaaminen näkyy kykynä toimia sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen ammattieettisten
periaatteiden mukaisesti sekä siinä, että osaa reflektoida ammatillista osaamistaan. Tutkimuksellinen kehittämis- ja innovaatio-osaaminen tarkoittaa muun muassa kykyä yhdessä muun varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa dokumentoida, arvioida ja kehittää varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa. (Sosionomi (AMK) varhaiskasvatuksessa 2019, viitattu 10.2.2020.)
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2

KAVERITAIDOT VARHAISKASVATUKSESSA

2.1

Lasten kaveritaitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuslaki (540/2018 2 §) määrittelee varhaiskasvatuksella tarkoitettavan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa
painottuu erityisesti pedagogiikka. Opetushallituksen laatimassa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa varhaiskasvatuksen tehtäväksi määritellään lasten kokonaisvaltaisen kasvun, kehityksen
ja oppimisen edistäminen yhteistyössä lasten vanhempien kanssa. Varhaiskasvatuksen tulee edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäistä lasten syrjäytymistä. Varhaiskasvatuksessa ei sallita kiusaamista, kiusaaminen tunnistetaan, siihen puututaan ja sitä ehkäistään tietoisesti varhaiskasvatuksessa työskentelevien ammattilaisten toimesta. Varhaiskasvatuksessa opitut
tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. Lisäksi
varhaiskasvatus tukee lasten vanhempia heidän kasvatustyössään sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa opiskeluun tai työelämään. (2018, 14, 31–32.)
Varhaiskasvatuksen pedagoginen toiminta koostuu laaja-alaisesta oppimisesta, lasten mielenkiinnon kohteista ja tarpeista, oppimisen alueista sekä arvoperustasta ja oppimiskäsityksistä. Pedagogisen toiminnan tavoitteena on edistää lasten oppimista, hyvinvointia ja laaja-alaista osaamista.
Laaja-alaisen osaamisen viisi toisiinsa liittyvää osa-aluetta ovat ajattelu ja oppiminen, kulttuurinen
osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, monilukutaito ja tieto- ja
viestintäteknologian osaaminen sekä osallistuminen ja vaikuttaminen. (Ahonen 2017, 44; Opetushallitus 2018, 23–24, 36.)
Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen- osa-alueessa monilukutaidolla tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta, joka mahdollistaa erilaisten viestien ymmärtämisen ja tuottamisen. Varhaiskasvatuksessa monilukutaidon on tarkoitus rikastuttaa lapsen kykyä viestiä monipuolisin menetelmin sekä kannustaa lasta tulkitsemaan
eri tavoin tuotettuja viestejä. Tieto- ja viestintäteknologia osaamisen avulla pystytään parhaimmillaan rakentamaan sellaisia oppimisympäristöjä, joilla laaja-alaisen oppimisen tavoitteisiin voidaan
vastata. Teknologian avulla koko maailman voi nähdä oppimisympäristönä, eikä oppimisympäristö
enää

rajoitu

vain

varhaiskasvatuksen

seinien
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sisälle.

Monilukutaitoa

tukevassa

varhaiskasvatuksessa puheen rinnalla käytetään muun muassa visuaalisia, auditiivisia ja audiovisuaalisia viestejä sekä tekstejä. (Ahonen 2017, 56–57; Opetushallitus 2018, 42.)
Oppimisen alueet kuvaavat varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan keskeisiä sisältöjä ja tavoitteita. Ne ohjaavat henkilöstön pedagogisen toiminnan suunnittelua ja toteuttamista yhdessä
lasten kanssa. Pedagogisen toiminnan eheyttäminen mahdollistaa ilmiöiden ja asioiden laaja-alaisen tarkastelun. Oppimisen alueiden aihepiirejä yhdistellään ja sovelletaan lasten mielenkiinnon
kohteiden ja osaamisen mukaan, jotka ovatkin toiminnan keskeinen lähtökohta. Aihepiirit voivat
nousta esimerkiksi saduista, vuorovaikutustilanteista lasten ja henkilöstön kesken tai lasten keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Oppimisen alueet on jaettu viiteen osaan, jotka ovat: kielten rikas
maailma, ilmaisun monet muodot, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössäni sekä
kasvan, liikun ja kehityn. (Opetushallitus 2018, 40.)
Varhaiskasvatuksen tavoitteena on kehittää lasten kielellisten valmiuksien, taitojen ja identiteettien
kehittymistä. Vuorovaikutustaidot ja monilukutaito ovat myös yhteydessä kielelliseen kehitykseen.
Kun lapsen kieli kehittyy, hän pystyy vuoropuheluun muiden lasten ja aikuisten kanssa, olemaan
mukana erilaisissa tilanteissa, ilmaisemaan itseään sekä hankkimaan tietoa. On tärkeää, että lapset saavat johdonmukaista ja kannustavaa palautetta kielellisestä ilmaisustaan ja että vuorovaikutustaitojen kehittymistä tuetaan. Lasten kielellisiä valmiuksia, taitoja ja identiteettiä voidaan kehittää
esimerkiksi tutustuttamalla lapset lasten kirjallisuuteen, erilaisiin teksteihin ja rikkaaseen kielenkäyttöön. Luetaan kirjoja, kerrotaan satuja ja tarinoita, keskustellaan niistä ja ilmennetään niiden
sisältöjä monin tavoin. Lapsia myös innostetaan itse keksimään ja kertomaan tarinoita. (Helenius
& Lummelahti 2018, 84–89.)
Varhaiskasvatuksessa kehitetään lasten ymmärrystä lähiyhteisönsä monimuotoisuudesta ja harjoitellaan toimimaan sen jäsenenä. Toiminnassa käytetään monipuolisesti esimerkiksi satuja, musiikkia, kuvataidetta, leikkiä ja draamaa. Minä ja meidän yhteisömme -oppimisen alue tukee erityisesti
lasten kulttuuriseen osaamiseen, vuorovaikutukseen ja ilmaisuun sekä ajatteluun ja oppimiseen
liittyvää laaja-alaista osaamista. Varhaiskasvatuksessa annetaan lapsille myös valmiuksia havainnoida, jäsentää ja ymmärtää ympäristöään. Varhaiskasvatukseen sisältyy myös ympäristö- ja teknologiakasvatusta. Oppimisympäristöihin liittyvät omakohtaiset havainnot, kokemukset ja elämykset auttavat lapsia ymmärtämään syy- ja seuraussuhteita sekä kehittymään ajattelijoina ja oppijoina. Kun lapsilla kehittyy taito nimetä asioita sekä käyttää erilaisia käsitteitä, edistää se monilukutaitoa. (Opetushallitus 2018, 44, 46.)
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2.2

Lasten kaveritaidot

Kaveritaidot ovat sosioemotionaalisia taitoja. Sosioemotionaaliset taidot voidaan jakaa emotionaalisiin taitoihin, kuten tunteiden tunnistamiseen, ilmaisemiseen ja säätelemiseen, sekä sosiaalisiin
taitoihin, kuten vuorovaikutustaitoihin. Lasten kohdalla sosioemotionaaliset taidot tarkoittavat esimerkiksi lapsen taitoja tunnistaa, ymmärtää ja säädellä tunteita, ratkaista sosiaalisia ristiriitoja, sekä
luoda ja ylläpitää ystävyyssuhteita. (Hormavirta, viitattu 3.2.2020; Koivula & Laakso 2017,115–
116.)
Laaksonen ja Repo sanovat, että kaveritaidot on laaja käsite ja sitä on helpompi lähestyä osaalueiden kautta. Nämä neljä osa-aluetta ovat ryhmässä toimimisen taidot, vuorovaikutuksen ylläpitämisen ja vertaisten tukemisen taidot, vuorovaikutukseen liittymisen taidot sekä toisten huomioon
ottamisen taidot. Kaveritaitojen neljä osa-aluetta pitävät sisällään erilaisia oppimistavoitteita. Ryhmässä toimimisen taidot sisältävät tilanteeseen sopivan viestinnän, sääntöjen noudattamisen ja
ryhmään sitoutumisen. Vuorovaikutuksen ylläpitämisen ja vertaisten tukemisen taitoihin he luettelevat tuen antamisen, konfliktien hallinnan, toisten tukemisen sekä palautteen antamisen ja saamisen. Vuorovaikutukseen liittymisen taitoihin kuuluu leikkiin liittyminen, muihin tutustuminen sekä
leikkikutsuun vastaaminen. Toisten huomioon ottamisen taidot sisältävät toisten huomioimisen,
kompromissien tekemisen, loukkaamisen välttämisen ja ystävällisyyden. (2017, 6–7.)
Lapset hallitsevat kaveritaitoja vaihtelevasti ja lapsi voi olla hyvin taitava yhdessä osa-alueessa,
mutta tarvitsee vielä harjoitusta toisessa osa-alueessa. Monet vuorovaikutuksen ylläpitämisen ja
kavereiden tukemisen taidot kehittyvät voimakkaasti, kun lapsi alkaa viettämään enemmän aikaa
kavereiden kanssa. Esimerkiksi palautteen antaminen ja vastaanottaminen ovat ratkaisevassa roolissa muun muassa leikkirooleista neuvoteltaessa. Kaveritaitoja opitaan ja harjoitellaan arkipäiväisissä tilanteissa, kuten esimerkiksi leikeissä, mutta on kuitenkin tärkeää, että kaveritaitojen systemaattiseen kehittämiseen panostetaan myös erilaisten harjoitteiden avulla, joissa otetaan huomioon aikaisemmin mainitut oppimisen tavoitteet. (Laaksonen & Repo 2017, 7, 38, 47.)
Lapsi tarvitsee kaveritaitoja toimiakseen ryhmässä sekä solmiakseen ja ylläpitääkseen kaverisuhteita. Hyvä kaveri usein määritellään henkilöksi, jonka kanssa on jotain yhteistä ja jonka kanssa
haluaa olla tavalla tai toisella yhteydessä. Eri kavereiden kanssa voi tehdä eri asioita ja toiset kaverit yleensä tunnetaan läheisimmiksi kuin toiset. Kaveruuden tärkein perusta on se, että kunnioittaa toista juuri sellaisena kuin hän on ja on valmis panostamaan kaverisuhteeseen. Erilaiset
10

kaverisuhteet parhaimmillaan rikastuttavat ja avartavat maailmankuvaa. (Mannerheimin lastensuojeluliitto 2017, viitattu 28.2.2020; Nyyti 2020, viitattu 28.2.2020.) Lautamo ja Laaksonen sanovat,
että taitava toiminta kavereiden kanssa edellyttää tietoa, taitoa, motivaatiota, uskallusta sekä kykyä
asettua toisen asemaan. Nämä elementit muodostavat ulkopuolisen silmiin havaittavan taitavan
käyttäytymisen perustan -kaveritaitojen yksilön tason. Myös lapsen tasapainoisella kehityksellä,
aiemmilla kokemuksilla vastaavista vuorovaikutustilanteista sekä minäkäsityksellä on merkittävä
yhteys lapsen käyttäytymiseen ja toimintaan kavereiden kanssa. (2018, 32.)
Kyetäkseen myönteiseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja kaverisuhteisiin lapsi tarvitsee tunnetaitoja eli ymmärrystä ja tietoa tunteista sekä myös tunteiden säätelykykyä. Koivula ja Laakso sanovat tunnetaitoihin liittyvän useita erilaisia käsitteitä ja alataitoja. Heidän mukaansa tunnetaidot
voidaan karkeasti jakaa kykyyn tunnistaa ja nimetä omia ja toisten tunteita sekä kykyyn säädellä ja
ilmaista omia tunteita. Koivula ja Laakso sanovat myös, että ihmisen kyky tuntea tunteita on synnynnäistä, mutta kognitiiviset prosessit, joita tarvitaan tunteiden säätelyssä, ovat opittavissa. (2017,
116, 119.)
Erilaisten tunnetilojen sanoittaminen lapselle on oleellista, jotta lapsi oppii tunnistamaan ja säätelemään tunteita. Kaikki tunteet tulisi olla sallittuja ja aikuisen tehtävä on kestää esimerkiksi lapsen
vihantunteet. Tunnetaitojen ja itsetuntemuksen perusta on kyky havaita ja tiedostaa omia tunteita.
Tätä kykyä tarvitaan myös toisten tunteiden hahmottamisessa sekä vuorovaikutuksessa toisten
kanssa. Lisäksi tunteiden ymmärtäminen kattaa myös kyvyn nähdä niiden syitä ja seurauksia (Neuvokas perhe 2020, viitattu 20.1.2020; Suomen Mielenterveys ry 2020, viitattu 26.1.2020). Koivula
ja Laakso sanovat lapsen tarvitsevan aikuisen tukea tunteiden tunnistamiseen, ymmärtämiseen ja
säätelyyn, koska lapsen omat kognitiiviset kontrollitaidot ovat vasta kehittymässä. Aikuinen auttaa
lasta parhaiten sillä, että nimeää omia ja lapsen tunteita sekä keskustelee lapsen kanssa tunteiden
syistä ja erilaisista keinoista sietää ja hallita voimakkaita tunteita. (2017, 119.)
Erilaiset puutteet lasten tunnetaidoissa aiheuttavat paljon huolta. Varhaiskasvatuksessa esiintyy
yhä useammin lasten hallitsemattomia tunteenpurkauksia, joihin tarvitaan aikuisen välitöntä puuttumista. Jotta lapsen tunnetaidot kehittyisivät myönteisellä tavalla, tulisi lapselle taata sensitiivinen
ja vastavuoroinen vuorovaikutussuhde aikuisen kanssa. Lapselle tulisi myös taata turvallinen, kannustava ja kokemuksia tarjoava oppimisympäristö, jossa lapsella olisi mahdollisuus opetella tunnetaitoja myönteisessä ja hyväksyvässä ilmapiirissä. Sosiaalisten taitojen omaksuminen ja niiden
tietoinen harjoitteleminen perustuu mallintamiseen, lapsen omasta toiminnasta saamaan
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palautteeseen ja tilanteiden muokkaamiseen ennakolta. Esimerkiksi juonellisten roolileikkien avulla
lapsille voidaan mallintaa ja antaa palautetta heidän toiminnastaan. (Poikkeus, Aro & Adenius-Jokivuori 2014, 302; Karppinen 2017, viitattu 26.1.2020.)
2.3

Lasten vertais- ja kaverisuhteet

Vertaissuhteilla ja vertaisilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka ovat lapsen kanssa suunnilleen samalla
kehitystasolla. Varhaiskasvatus on usein lapselle ensimmäinen laaja vertaisyhteisö, jossa lapsi
muodostaa erilaisia vuorovaikutussuhteita useisiin vertaisiinsa. (Laine & Neitola 2002; Laaksonen
2019, viitattu 26.1.2020.) Haapsalo, Kirkkopelto ja Repo (2016, 10) sanovat, että hyväksytyksi tuleminen vertaisryhmässä vaikuttaa positiivisesti lapsen kokonaisvaltaiseen kehitykseen ja vertaissuhteissa lapset harjoittelevat monipuolisesti sosiaalisia taitoja kuten jakamista, ystävällistä kohtelua, itsensä ilmaisemista sekä erilaisia vuorovaikutustaitoja. Poijula (2016, 164) jatkaa, että hyvät
sosiaaliset taidot ovat tarpeen pärjäämisessä ja muutoksiin sopeutumisessa, niin kotona, päiväkodissa, koulussa kuin kaikissa muissakin yhteisöissä.
Lasten kanssa olisi hyvä aina aika ajoin keskustella kavereista ja siitä, miten lapset kokevat ystävyyssuhteet. Lasten kanssa ystävyyssuhteista puhuessa voi miettiä esimerkiksi millainen on hyvä
kaveri, onko lapsi itse mielestään hyvä kaveri muille, miten hyvää kaveria kohdellaan, puhuvatko
lapset toisilleen totta ja pitävätkö toistensa salaisuudet. Lapsuuden ystävyyssuhteissa harjoitellaan
ja opitaan aikuisuuden ihmissuhteita varten. Sen vuoksi on hyvä puhua lasten kanssa siitä, millainen on hyvä ystävyyssuhde ja mitä ystäviltä ei tarvitse sietää. (Puura 2019, 133–137.)
Arjen vuorovaikutustilanteet rakentavat lapsen minäkuvaa niin hyvässä kuin huonossakin. Lapsi
pääsee lapsiryhmässä toimiessaan parhaimmillaan vahvistamaan kaveritaitoja tasapainoisissa
vertaissuhteissa saaden samalla turvallisia kokemuksia yhteistoiminnasta. Haastetta luovat lapsen
kokemat kielteiset kokemukset, joista voi pahimmillaan seurata se, että varhaiskasvatuksen vertaisryhmässä omaksuttu rooli, haitalliset käyttäytymismallit ja huono itsetunto seuraavat lasta myöhemmässä elämässä. (Laaksonen 2019, viitattu 26.1.2020.) Saatuaan jonkin tietyn maineen, saattaa tämä asema vaikuttaa muiden lasten havaintoihin ja tapaan suhtautua lapseen ja myös lapsen
suhtautumiseen itseensä ja muihin. Negatiivista vuorovaikutusta voidaan kuvata kehäprosessina,
jossa lapsen kokema torjunta vertaissuhteissa merkitsee myös vähäistä myönteistä vuorovaikutusta toisten lasten kanssa, jolloin lapsi ei saa harjoitusta juuri niissä sosiaalisissa taidoissa, joissa
hän sitä eniten tarvitsisi. (Laine & Neitola 2002, 35–36.)
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Poijulan mukaan lapsen sosiaalisissa taidoissa on puutteita, jos lapsen on vaikea osallistua tai
mennä ryhmään, säilyttää ystävä, olla provosoitumatta ja selviytyä ristiriidoista, kestää pettymyksiä
tai epäonnistumisia tai ottaa huomioon toisten tunteet. Onnistuneet kaverisuhteet vaativat vuorovaikutustaitoja ja näitä ystävyyssuhteissa tarvittavia taitoja ovat muun muassa vihan hallitseminen,
huumorin käyttö, anteeksi antaminen ja mukavien tekemisten keksiminen. Ystävyyssuhteissa tarvitaan myös tunteiden ilmaisemista, vaarallisten tilanteiden välttämistä, itsensä puolustamista, toisen lohduttamista, jakamista, pyytämistä ja itsensä ilmaisemista. (2016, 166–167.)
Syitä sille, että lapsi jää ilman kaverisuhteita on useita. Esimerkiksi lapsen ominaisuudet voivat
vaikuttaa siihen, kuka saa ystäviä helpommin ja kuka ei. Temperamentiltaan herkemmät tai estyneemmät lapset voivat jäädä huomiotta lapsiryhmissä ja lapsi voi herkästi jäädä yksin missä tahansa tilanteessa, jossa hän on vertaisryhmänsä mielestä erilainen tai outo. Lapsen vaikeudet säädellä tunteitaan ja toimintaansa voivat johtaa ristiriitoihin niin aikuisten kuin vertaisten kanssa. Myös
perheen asuinpaikka voi vaikuttaa lapsen yksinäisyyteen. Jos perhe asuu kaukana varhaiskasvatusyksiköstä tai alueella, jossa ei asu muita lapsia, jää hän vaille naapuruuteen perustuvia vertaisja ystävyyssuhteita. (Aro 2014, 274; Puura 2019, 130–131.)
Poikkeus, Aro ja Adenius-Jokivuori (2014, 294) kertovat, että jo päiväkoti-iässä lapset tekevät tarkkoja havaintoja toisista ja valikoivat seurakseen sosiaalisesti vastavuoroisesti toimivia lapsia. Salmivallin mukaan lapsen sosiometriseen asemaan ryhmässä vaikuttavat esimerkiksi lapsen käyttäytyminen, ulkonäkö, liikunnallisuus, motoriset taidot sekä fyysiset poikkeavuudet. Torjutuksi tuleminen on kehityksellinen riski, joka voi johtaa muun muassa eristäytymiseen, kiusatuksi joutumiseen ja yksinäisyyteen. Jo tällainen lapsen oma kokemus siitä, että hän jää tai kokee jäävänsä
ulkopuolisiksi vertaisryhmästään tai lapsi kokee kiusaamista vertaissuhteissaan, on siis aina suuri
riski myöhemmille ongelmille. Pahimmillaan ulkopuolisuudesta syntyy kierre, joka kattaa päiväkodista aina aikuisuuteen saakka. Torjutuksi tuleminen tai jopa kiusatuksi joutuminen vertaisryhmässä ennustaa useita erilaisia kielteisiä seurauksia ihmisen elämässä, niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Kielteisiä seurauksia voivat olla muun muassa masennus tai vaikeus luottaa toisiin
ihmisiin. Kiusatuksi tuleminen nostaa myös riskiä myöhempiin käyttäytymisen ongelmin sekä koulun keskeyttämiseen. (2008, 25–34, 57.)
Laaksonen sanoo kiusaamisessa osallisena olevilla lapsilla olevan muun muassa vaikeuksia toimia
ryhmän jäsenenä ja ottaa toisia lapsia huomioon, jonka toiset voivat kokea häiritsevänä. Laaksosen
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mukaan tämä voi osaltaan johtaa siihen, että lapsi suljetaan ryhmän ulkopuolelle. Osalla lapsista
saattaa olla siis puutteelliset sosiaaliset-, tunne- ja/tai kaveritaidot, jotka vaikeuttavat vertaisryhmään pääsyä sekä siinä olemista. Monitahoinen kiusaamisilmiö koskettaa niin varhaiskasvatuksen
aikuisia kuin lapsiakin ja sillä voi olla kauaskantoiset seuraukset. Lasten kaveritaitojen tukeminen
ja sitä kautta myönteisen toimintakulttuurin rakentaminen voi osaltaan auttaa kiusaamisen ehkäisemisessä. Taitoja ei kuitenkaan opetella tyhjiössä, vaan myös päiväkodin oma toimintakulttuuri,
varhaiskasvatuksen henkilöstön keskinäinen vuorovaikutus sekä vanhempien osallistaminen rakentavat lasten toimintaympäristön ilmapiiriä. (2019, viitattu 26.1.2020.)
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3.1

PROJEKTITYÖSKENTELY VARHAISKASVATUKSESSA

Projektityöskentely varhaiskasvatuksessa

Projektityöskentely on varhaiskasvatuksessa käytettävä työtapa, joka edustaa lapsilähtöistä pedagogiikkaa ja se pohjautuu positiiviseen kuvaan lapsesta taitavana oppijana, joka on kykenevä ottamaan aktiivisen roolin oppimisessaan. Projektityöskentely antaa lapselle mahdollisuuden kontrolloida omaa oppimistaan, etsiä tietoa itsenäisesti ja oppia lisää itseään kiinnostavista asioista. Lasten osallisuus projektityössä motivoi lasta, joka mahdollistaa sen, että lapsi jaksaa paremmin myös
haastavaksi koetut asiat. Tämä kehittää lasten positiivista suhtautumista opetteluun. (Sargent
2011, 10, 23.)
Sargent sanoo, että yksi projektityöskentelyn perusperiaatteista varhaiskasvatuksessa on, että projektin tulisi lähteä lasten mielenkiinnon kohteista. Projektityöskentelyn keskeinen menetelmä on
lasten havainnointi. Projektin toteuttajat käyttävät havaintojaan tunnistaakseen vallitsevat teemat
ja kiinnostuksen kohteet lasten toiminnassa ennen kuin suunnittelevat niihin liittyviä projekteja.
Myös ottamalla lapset osaksi suunnitteluprosessia voidaan mahdollistaa, että projekti toteutuu lasten mielenkiinnon kohteista. Projektityöskentely sisältää myös lasten aktiivisen kuuntelemisen havainnoinnin kautta ja näiden havaintojen jakamisen, keskustelun sekä reflektoinnin yhdessä lasten
ja muiden aikuisten kanssa. (2011, 12–13.)
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa puhutaan monipuolisista työtavoista, joiden valintaa ohjaavat varhaiskasvatukselle asetetut tehtävät ja tavoitteet, lasten ikä, tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen kohteet. Nämä monipuoliset työtavat pitävät sisällään samoja perusperiaatteita, kuin
projektityöskentely. Toiminnalliset sekä lasten luovuutta ja osallisuutta edistävät työtavat nähdään
lapsille luontevina oppimisen tapoina. Myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään toiminnassa. Lapsia rohkaistaan kyselemään, ihmettelemään sekä päättelemään ja ratkaisemaan ongelmia yksin ja yhdessä. (Opetushallitus 2018, 38.)
3.2

Mediakasvatus osana varhaiskasvatusta

Mediakulttuuri on lapsen keskeinen toiminta- ja oppimisympäristö, jossa lapset oppivat, viihtyvät ja
ovat sosiaalisessa kanssakäymisessä. Varhaiskasvatuksen mediakasvatuksessa on tarkoitus
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kehittää varhaisia valmiuksia mediakulttuurissa elämiseen ja oman mediasuhteen ymmärtämiseen.
Lisäksi edistetään lapsen hyvinvointia sekä osallisuutta. Mediakasvatuksen lähtökohtana toimivat
lapsen ikä ja yksilöllinen kehitysvaihe. Mediakasvatus pohjautuu kokemukselliseen, elämykselliseen ja leikilliseen oppimiseen, mikä tukee lapsen mahdollisuuksia toimia aktiivisesti yhteisössään
ja edesauttaa osallisuuden tunteen syntymistä. Lapsille annetaan mahdollisuus suunnitella, osallistua päätöksentekoon ja toimia. Toiminnassa syntyneet tuotokset laitetaan näkyviin, niitä tutkitaan
ja niistä käydään keskustelua. (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes 2008,
6, 10.)
Mediakasvatuksessa keskeistä on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaaminen. Jotta lapsi
voi hyvin median parissa, tarvitsee hän tunnetaitoja, sosiaalisia taitoja, ilmaisun taitoja sekä yhteisössä toimimisen taitoja. Näitä taitoja tulee harjoitella osana mediakasvatusta. Median tuottaminen
on yhteistä toimintaa, jossa jokaisen osaamista voidaan hyödyntää. Sosiaaliset taidot korostuvat
mediakasvatuksen työtavoissa, esimerkiksi keskustelussa ja mediaesitysten valmistelussa ja toteuttamisessa. Sosiaalisia taitoja harjoitellaan tuottamalla ja julkaisemalla yhteisiä mediaesityksiä,
-näyttelyitä tai dokumentaatiota. Ideointi tapahtuu yhdessä lasten kanssa ja lasten ideoita ja ajatuksia kunnioitetaan sekä hyödynnetään eri tilanteissa. Päämääränä on, että lapsi oppii kunnioittamaan muiden näkemyksiä ja tulkintoja, ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja mielipiteitään sekä työskentelemään yhteistyössä muiden kanssa. (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus
Stakes 2008, 18.)
Nevala (2019, 7) sanoo elokuvakasvatuksen olevan osa mediakasvatusta ja elokuvaa ei nähdä
niinkään oppimisen kohteena vaan se voidaan nähdä myös oppimisen välineenä. Elokuvan käyttäminen oppimisen toiminnallisena välineenä mahdollistaa varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018, 28) mukaisen toimintakulttuurin, jossa korostuu lasten kehityksen, oppimisen, osallisuuden, turvallisuuden, hyvinvoinnin tukeminen sekä kestävän elämäntavan luominen. Parhaimmillaan elokuvakasvatus antaa kasvattajalle välineitä lapsen itsetunnon ja terveen minäkäsityksen
tukemiseen. Elokuvakasvatus voi toimia ihanteellisena ryhmäytymisen ja ryhmätyötaitojen välineenä, jolloin elokuvien katsominen, tekeminen ja käsitteleminen yhdessä vahvistavat yhteisöllisyyttä. (Kovanen, Metsätähti-Koistinen, Puura-Castrén & Freese 2013, 27.)
Nevala kertoo elokuvakasvatuksen yhdistämisen oppimiseen olevan kokeilevaa, tutkivaa ja toiminnallista työskentelyä, joka hyödyttää ja kehittää lasten mediataitoja. Lasten tulisi saada harjoittaa
mediataitoja jo ennen kouluikää, ei vain viestin passiivisena vastaanottajina vaan myös viestin
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aktiivisina tuottajina ja tulkitsijoina. Elokuvan tekemisessä yhdistyy elokuvan kielen oppiminen, tekijyys sekä kameran käyttö itseilmaisun, havainnoinnin ja vuorovaikutuksen välineenä. Omien elokuvien tekeminen kehittää useita taitoja, koska tekemiseen liittyy useita erilaisia osa-alueita ideoinnista valmiin tuotoksen editointiin ja ensi-illan järjestämiseen. Varhaiskasvatuksen kentällä lopputulos eli elokuva ei ole tärkein, vaan tärkeämpi on prosessi, miten elokuva on tehty. Prosessi on
opettavainen ja kasvatuksellinen osa ja myös työskentelyn riemu ja ilo tulisi näkyä. (2019, 7–10,
41, 43.)
3.3

Lasten osallisuuden tukeminen varhaiskasvatuksessa

Turja ja Vuorisalo sanovat lasten osallisuuden lähtökohtana olevan kasvattajien näkemyksen lapsesta toimijana, se ei siis ole vain yksittäisiä toimintatapoja tai osallisuutta lisääviä projekteja. Osallisuuden mahdollistaminen tarkoittaa eri lasten kohdalla eri asioita ja muutoksen lasten osallisuuden vahvistamisesta tulee näkyä koko yhteisön pedagogisessa toimintatavassa eli siinä, miten toimintaa suunnitellaan, mitä asioita pidetään tärkeänä suunnitella, miten suunnittelussa jätetään
joustavasti tilaa lasten omille oivalluksille ja aloitteille ja miten pedagogiset tavoitteet tulevat osaksi
sellaista toimintaa, jossa myös lapset sen voivat kokea. (2017, 54–55.)
Osallisuuteen perustuva varhaiskasvatuksen pedagogiikan suunnittelun kehä on prosessi, joka alkaa havainnoimisella. Havainnointi kattaa lasten oppimisen ja kehittymisen havainnoinnin, aikuisten toiminnan havainnoinnin sekä toteutuneen pedagogiikan. Toiminnan suunnittelu perustuu havainnointiin, jossa lapsi nähdään aktiivisena toimijana ja osallistujana. Toinen vaihe on dokumentointi. Pedagogisella dokumentoinnilla pyritään vahvistamaan ja tallentamaan lapsen kokemuksia,
joita varhaiskasvatuksen henkilökunta yhdessä lasten ja lasten vanhempien kanssa tulkitsee. Osallisuutta edistävä pedagogiikka painottaa lapsen tuottamaa tietoa, aikuisen tuottaman tiedon rinnalla. Dokumentointi ei ole pedagogista, jos sitä ei reflektoida. (Heikka, Kettukangas, Fonsén &
Vlasov 2018, 39–43.)
Kolmas vaihe on dokumenttien analysointi. Analyysivaiheessa aikuinen kokoaa havainnointi- ja
dokumenttitietoa toiminnan suunnitelmien pohjaksi. Lapset osallistuvat tähän vaiheeseen keskustellen aikuisen kanssa muun muassa tietyn leikin vaiheista ja ajatuksistaan. Aikuinen ohjaa lasta
suunnittelemaan omaa toimintaansa ja asettamaan tavoitteita. Aidossa vuorovaikutuksessa on tarkoitus, että lapselle syntyy tunne, että hän on tuottanut tiedon, joka on vaikuttanut toimintaan, sen
sijaan, että aikuinen olisi puhtaasti havainnoimalla ja tulkitsemalla tuottanut tiedon. Dokumenttien
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analysoinnin tulee käsittää myös kasvattajien oman toiminnan arvioinnin suhteessa lapsen oppimiseen ja kehitykseen. (Heikka, Kettukangas, Fonsén & Vlasov 2018, 39–43.)
Neljäs vaihe on keskustelu, joka on tärkeä osa suunnitteluprosessia. Yhteinen reflektio tuottaa rikkaamman ja luotettavamman tulkinnan. Seuraava vaihe on pedagogiikan suunnittelu, joka kohdistuu siihen, mitä tehdään ja miten toimitaan seuraavaksi. Tämä vaihe tulee myös toteuttaa lasten ja
koko kasvattajatiimin kanssa. Dokumentoinnissa esiin tulleet kehittämisen tarpeet tulevat osaksi
suunnitelmaa ja pedagogista toimintaa lasten kanssa. Viimeisenä vaiheena on suunnitelman toteuttaminen yhdessä lasten kanssa. Toteuttamisessa keskeistä on varhaiskasvattajan rooli lasten
toiminnan ja suunnitelmien ensisijaisuuden mahdollistajana. Lasten ja aikuisten välisissä keskusteluissa toimintaa edelleen ideoidaan ja suunnitellaan havaintojen pohjalta. (Heikka, Kettukangas,
Fonsén & Vlasov 2018, 39–43.)
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa sanotaan, että varhaiskasvatuksessa lasten huoltajilla
tulee olla mahdollisuus osallistua toiminnan ja kasvatustyön tavoitteiden suunnitteluun ja kehittämiseen yhdessä henkilöstön ja lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin tulee edistää
osallisuutta, yhdenvertaisuutta sekä tasa-arvoa kaikessa toiminnassa. Lasten ja huoltajien osallistuminen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin edistää osallisuutta ja lasten sekä
heidän huoltajiensa esittämiä mielipiteitä ja näkemyksiä tulee arvostaa. Vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsensa kasvatuksesta ja yhteistyö varhaiskasvatuksen ja lasten huoltajien välillä on
tärkeää, jotta lapsen kasvu ja oppiminen sujuvat saumattomasti. Varhaiskasvatuksen tulee tukea
kotien kasvatustehtävää sekä vastata omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista. Yhteistyönmuotoja
varhaiskasvatuksen ja lasten huoltajien välillä ovat muun muassa lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen, arviointi, päivittäminen ja toteuttaminen, varhaiskasvatuskeskustelut, vanhempainillat sekä päivittäinen yhteydenpito kodin ja varhaiskasvatuksen välillä. (Opetushallitus 2018,
30, 34; Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, viitattu 28.2.2020.)
Osallisuutta ja toimijuutta voidaan tehdä näkyväksi dokumentoinnin avulla. Esimerkiksi valokuvien,
piirrosten ja kirjattujen kertomusten avulla voidaan palauttaa mieliin sekä lapsille että heidän vanhemmilleen sellaisia tapahtumia ja asioita, joissa lapset ovat olleet mukana ja kokeneet toimijuutta
ja osallisuutta. (Turja & Vuorisalo 2017, 50.)
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3.4

Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa

Dokumentointi voidaan lyhyesti määritellä tallentamiseksi ja pedagogiseksi dokumentoinnin tekee
vasta se, kun tietoa käsitellään ja hyödynnetään tavoitteellisesti pedagogista toimintaa suunniteltaessa, toteutettaessa, arvioitaessa ja kehitettäessä. Pedagogisen dokumentoinnin on tarkoitus
laajentaa aikuisen käsitystä lapsista ja heidän yksilöllisistä vahvuuksistaan, mielenkiinnon kohteistaan, tarpeistaan, kehityksestään sekä oppimisestaan. Pedagogisen dokumentoinnin tulee tehdä
lasten toiminta näkyväksi, niin aikuisille kuin lapsille itselleen. (Ahonen 2017, 140–141.) Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määritellään pedagogisen dokumentoinnin olevan varhaiskasvatuksessa yksi keskeinen työmenetelmä, jossa lasten mielenkiinnon kohteet, lasten jo saavuttamat tiedot ja taidot sekä tarpeet tulevat näkyviksi ja toimivat siten toiminnan suunnittelun perustana
(Opetushallitus 2018, 37).
Pedagogiseen dokumentointiin liittyy paljon erilaisia työvälineitä ja –tapoja. Kuitenkin olennaisinta
on työyhteisössä miettiä sitä, miten pedagogista dokumentointia toteutetaan osana varhaiskasvatuksen arkista toimintaa. Apuna pedagogisessa dokumentoinnissa voidaan käyttää esimerkiksi kameralla tai tabletilla valokuvaamista, äänittämistä tai videoimista. Lasten kanssa voidaan järjestää
lasten kokouksia tai tuottaa lasten kasvunkansioita, oppimistarinoita sekä tuettuja yhteisleikkejä.
Lisäksi lapsia haastattelemalla voidaan saada talteen tietoa lasten mielipiteistä, toiveista tai käsityksistä eri ilmiöistä. (Rintakorpi & Vihmari-Henttonen 2017, 125–158.) Haastatteluiden apuna voidaan käyttää haastattelurunkoa tai haastattelut voidaan toteuttaa kohdennetusti, jolloin aihe voi
olla esimerkiksi ryhmän lasten kokemukset kiusaamisesta. Arjessa havainnointi ja pedagoginen
dokumentointi ymmärretään usein samankaltaisiksi ja havainnointi onkin yksi tärkeimmistä keinoista kehittää varhaiskasvatuksen lapsiryhmän toimintaa, mutta kuitenkaan kaikki havainnointi ei
ole pedagogista dokumentointia. Havainnoinnin mukana kulkee olennaisena yhteinen reflektointi
lasten, heidän vanhempiensa ja työyhteisön kanssa, sillä ilman reflektointia pedagoginen dokumentointi on vain raportoimista. (Ahonen 2017, 143–148.)
Uuden varhaiskasvatuslain (540/2018) myötä varhaiskasvatuksen salassapitovelvollisuutta ja tietosuojaa parannettiin. Pedagogisten asiakirjojen osalta tulee ottaa huomioon se, että lähtökohtaisesti pedagogisiin asiakirjoihin kirjataan vain sellainen tieto, joka on tarpeen varhaiskasvatuksen
järjestämisen kannalta. Lisäksi varhaiskasvatuksen järjestäjän tulee EU:n tietosuoja-asetuksen
mukaisesti kertoa henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot esimerkiksi käsittelyn tarkoitus ja tahot,
joille henkilötietoja luovutetaan sekä tietojen säilytysaika. Tärkeää on myös ottaa huomioon
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salassapitovelvollisuus, joka jatkuu myös sen jälkeen, kun harjoittelu tai työsuhde on päättynyt.
(Haanpää & Kola-Torvinen 2018, viitattu 16.2.2020.)
Pedagogisessa dokumentoinnissa syntyy muun muassa lapsiryhmässä otettuja kuvia, videoita ja
muistiinpanoja. Kuvaaminen varhaiskasvatuksessa täytyy olla aina pedagogisesti perusteltua. Kuvaamiseen sekä kuvien jakamiseen täytyy aina olla lupa huoltajilta. Myös lapsen piirros voi saada
tekijänoikeussuojan, joten hyvä toimintapa on kysyä lupa sekä huoltajalta, että lapselta itseltään
sen kuvaamiseen. Varhaiskasvatuksen järjestäjä määrittelee toimintatavat, miten pedagogisen dokumentoinnin materiaalia esimerkiksi käsitellään ja säilytetään, ottaen huomioon EU:n tietosuojaasetuksen velvoitteet. Pedagogista dokumentointia tehtäessä tulee toimia työnantajan ohjeiden
mukaan, esimerkiksi millä työvälineillä kuvataan ja minne materiaali tallennetaan. (Haanpää &
Kola-Torvinen 2018, viitattu 27.2.2020.)
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4

TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ

Vilkan ja Airaksisen mukaan toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on käytännön toiminnan ohjeistaminen, opastaminen tai toiminnan järjestäminen. Toteutustapana voi olla esimerkiksi kirja,
kansio, opas, näyttely tai tapahtuma. (2004, 9.) Tämän opinnäytetyön toiminnallisena osana suunniteltiin ja toteutettiin 3–5-vuotiaiden lasten kaveritaitojen kehittymistä tukeva elokuvaprojekti. Elokuvaprojekti toteutettiin toimintakokonaisuutena, jossa oli seitsemän eri toimintakertaa, joiden aikana elokuva suunniteltiin, toteutettiin sekä arvioitiin.
Vilkka ja Airaksinen sanovat, että toiminnallisen opinnäytetyön tuloksena syntyy jokin konkreettinen
tuote, joka voi olla esimerkiksi tapahtuma, kirja tai ohjeistus. Toteutustavan valinnassa tulee huomioida se, että se palvelee kohderyhmää parhaiten. (2004, 51.) Tässä opinnäytetyössä tuotoksena
syntyi 3–5-vuotiaiden lasten kanssa projektinomaisesti tehty elokuva, jonka kaikissa vaiheissa huomioitiin lasten osallisuuden toteutuminen. Projektin eri vaiheet tuotiin esiin pedagogisen dokumentoinnin avulla.
4.1

Eettisyys

Hyvä tieteellinen käytäntö koostuu rehellisyydestä, yleisestä huolellisuudesta ja tarkkuudesta niin
tutkimusta tehdessä, tuloksia tallentaessa, että tutkimuksen ja tulosten arvioinnissa. Muiden tutkijoiden työ ja saavutukset tulee ottaa huomioon asianmukaisella tavalla ja viitata niihin myös asianmukaisesti. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2020, viitattu 10.9.2020.) Opinnäytetyössä käytettyjen lähteiden luotettavuutta arvioitiin ennen niiden käyttämistä ja käytetyt lähteet merkittiin opinnäytetyöhön ohjeiden mukaisesti.
Opinnäytetyössä olemme huomioineet lisäksi Arenen julkaisemat Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset (2019), jonka ohjeiden mukaan hankimme ennakkoon opinnäytetyötä
koskevat tutkimusluvat sekä teimme opinnäytetyösopimuksen. Perehdyimme myös ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen periaatteisiin sekä hyvän tieteellisen käytännön ohjeisiin. Tutkimuslupa opinnäytetyön toteuttamista varten haettiin Touhula Varhaiskasvatus Oy:ltä. Opinnäytetyössä käytetty
alkukartoituskysely toteutettiin anonyymisti Webropol-palvelua käyttäen. Webropol on kysely- ja
raportointisovellus, joka on hyvä työkalu online-kyselytutkimuksen tekemiseen (Webropol 2020,
viitattu 10.9.2020).
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Arenen (2019, 7) mukaan opinnäytetöissä tulee kiinnittää erityistä huomiota mukana olevien henkilöiden tietosuojan toteutumiseen sekä henkilötietoja sisältävien dokumenttien käsittelyyn (kerääminen, tallennus, säilytys sekä tuhoaminen). Opinnäytetyön aikana henkilöiden tietosuoja huomioitiin kaikissa vaiheissa. Alkukartoituskyselyssä henkilötietoja ei kerätty, vaan se toteutettiin anonyymisti. Lasten osallistumiseen liittyvät lupalaput vanhemmat täyttivät kotona ja palauttivat yhteistyöpäiväkotiin, jossa niitä säilytettiin projektin ajan asianmukaisesti. Toteuttamisvaiheessa otetut
valokuvat otettiin päiväkodin laitteilla ja raporttiin valittiin ainoastaan kuvia, joista lapset eivät olleet
tunnistettavissa. Loppuarviointia varten tehdyn kyselyn vanhemmat sekä henkilökunta palauttivat
ilman nimi- tai muita henkilötietoja.
Sosionomin (AMK) ammatillisen osaamisen kompetenssien mukaan sosionomin eettinen osaaminen näkyy kykynä toimia sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen ammattieettisten periaatteiden mukaisesti sekä siinä, että osaa reflektoida ammatillista osaamistaan (Sosionomi (AMK) varhaiskasvatuksessa 2019, viitattu 10.2.2020). Opinnäytetyö toteutettiin noudattaen varhaiskasvatuksen ammattieettisiä periaatteita. Oman ammatillisen osaamisen reflektointia tapahtui koko projektin ajan
ja havaintoja sekä ajatuksia kävimme läpi jokaisen toimintakerran jälkeen.
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5

5.1

TAVOITTEET, KOHDERYHMÄ JA HYÖDYNSAAJAT

Tavoitteet

Opinnäytetyön tarkoituksena on toteuttaa yhteistyössä lasten kanssa elokuvaprojekti, jonka eri vaiheissa huomioidaan lasten osallisuus. Tarkoituksena on myös pedagogisen dokumentoinnin avulla
tuoda näkyväksi projektin eri vaiheet. Opinnäytetyön lyhyen aikavälin tavoitteena on projektityöskentelyä hyödyntäen tuottaa yhdessä lasten kanssa elokuva. Opinnäytetyön pitkän aikavälin tavoitteena on projektityöskentelyn avulla tukea lasten kaveritaitojen kehittymistä.
Oman oppimisemme tavoitteena on saada kokemusta projektin sekä opinnäytetyön suunnittelemisesta, toteuttamisesta ja arvioimisesta. Lisäksi oman oppimisemme tavoitteena on vahvistaa asiakastyön osaamistamme sekä osaamistamme pedagogisen projektin suunnittelemisesta ja toteuttamisesta lasten kanssa ottaen huomioon lasten osallisuus ja lapsille ominaiset tavat toimia. Sosionomin (AMK) ammatillisen osaamisen kompetenssien mukaan asiakastyön osaaminen tarkoittaa kykyä ymmärtää oppimisen alueiden ja leikin merkitys sekä lapselle ominaiset tavat toimia ja
tämän lisäksi se tarkoittaa kykyä osata tukea lasten osallisuutta ja vertaissuhteita lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin lähteinä. (Sosionomi (AMK) varhaiskasvatuksessa 2019, viitattu
10.2.2020.)
5.2

Kohderyhmä ja hyödynsaajat

Projekti toteutetaan yhdessä Touhula Lipporannan päiväkodin kanssa. Touhula Lipporanta on Oulussa toimiva liikuntapäiväkoti, joka tarjoaa varhaiskasvatusta 0–6- vuotiaille lapsille (Touhula päiväkodit 2020, viitattu 1.11.2020). Kohderyhmä koostuu 14 lapsesta. Kohderyhmäksi valikoitui Lipporannan 3–5-vuotiaiden lasten ryhmä, sillä tämän ikäisinä lasten sosiaaliset taidot kasvavat monimutkaisemmiksi ja lapset alkavat ottamaan paremmin huomioon toiset ihmiset omine toiveineen. 4–5-vuotiaat lapset pystyvät pidempiaikaisiin vuorovaikutussuhteisiin ja yhteistyömuotoinen
leikki mahdollistuu. Leikeissä mielikuvitus on voimakkaimmillaan ja roolileikit ovat tämän ikäisille
mieluista toimintaa. Lapset alkavat jakaa rooleja keskenään ja toteuttavat leikkejä, jossa on todellista vuorovaikutusta leikkijöiden kesken. Roolileikeissä lapsi omaksuu tietyn roolin, josta käsin on
mahdollista harjoitella sosiaalisia suhtautumistapoja toisiin ihmisiin ja maailmaan. Tämän ikäiset
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osaavat selvittää ristiriitatilanteita itse kavereiden kanssa, mutta tarvitsevat siihen aikuisen
apua. (Nurmiranta, Leppämäki & Horppu 2009, 57–61.)
Projektissa hyödynnetään Lipporannassa työskentelevien ammattilaisten asiantuntemusta. Ennen
varsinaista projektin käynnistämistä kartoitimme muutaman Touhula päiväkodin työntekijän kokemuksia kaveritaitojen tukemisesta varhaiskasvatuksessa (liite 1). Onnistunut hanke on aina tehty
yhteistyössä hyödynsaajien kanssa, sekä aloitteiden pitäisi tulla hyödynsaajilta ja perustua heidän
tarpeisiinsa ja valintoihin. Jo suunnitteluvaiheen tulee olla hyödynsaajia osallistavaa ja projektin
ennen kaikkea tarvelähtöistä. (Silfverberg 2019, 3–5, 8.)
Opinnäytetyöprojektin välittöminä hyödynsaajina ovat projektin toteuttamiseen osallistuvat lapset.
Lapset saavat projektista tukea kaveritaitoihinsa sekä heidän osallisuuden tunteensa kasvaa. Välilliset hyödynsaajat ovat päiväkodin henkilöstö, projektiin osallistuvien lasten vanhemmat ja mahdollisesti muiden ryhmien lapset sekä muiden Touhula päiväkotien työntekijät ja lapset. Yhteistyöpäiväkoti kokee lasten kaveritaitojen opettelulle tarvetta ja näin voi olla myös muissa päiväkodeissa. Henkilökunta saa projektin kautta uusia ideoita työskentelyynsä. Lasten kaveritaitojen kehittyminen vaikuttaa positiivisesti myös koko yhteisöön, henkilökunnan sekä lasten väliseen vuorovaikutukseen sekä lasten sosiaalisiin suhteisiin, joka hyödyttää myös lasten vanhempia. Sosiaaliset suhteet ovat arjen taitoja ja kykyjä tulla toimeen muiden ihmisten kanssa. Sosiaalisiin ja emotionaalisiin taitoihin kuuluvat myös empatiataidot eli se, miten lapsi pystyy asettumaan toisen ihmisen asemaan ja ymmärtämään mitä muut ihmiset ajattelevat ja tuntevat. Osa sosiaalisia taitoja on
myös itsehillintä eli lapsi oppii ohjaamaan tunteitaan ja nimeämään niitä. Lapsi oppii tulkitsemaan
ja ennakoimaan tilanteita ja ymmärtää, että hänellä on oikeus erilaisiin tunteisiin, mutta hänen tulee
oppia harkitsemaan, millainen toiminta on sopivaa. (Kirves & Stoor-Grenner 2020, 50–51.)
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6

6.1

ELOKUVAPROJEKTIN TOTEUTUS

Elokuvaprojektin suunnittelu

Projekti lähti liikkeelle yhteistyökumppanin hankkimisella. Otimme yhteyttä Touhula Jatsin johtajaan ja sovimme tapaamisen. Tapaamisessa selkeytimme ajatuksiamme siitä, mitä haluaisimme
tehdä ja millaiselle opinnäytetyölle yhteistyöpäiväkoti näki olevan tarvetta. Keskustelussa nousi
esiin Touhula Jatsin henkilökunnan ja lasten vanhempien esiin tuoma aihe lasten kaveritaidoista ja
niiden tukemisesta varhaiskasvatuksessa. Kuitenkin COVID-19 pandemian aiheuttaman aikataulun viivästymisen takia ja Touhula Jatsin sulkiessa ovet kesällä 2020, opinnäytetyön lopullinen toteutus tapahtui yhteistyössä Touhula Lipporannan kanssa.
Lähdimme ideoimaan, millaisilla menetelmillä lasten kaveritaitoja voisi tukea ja kehittää varhaiskasvatuksessa. Ideoidessa opinnäytetyön toteuttamistavaksi määrittyi toiminnallinen projekti,
jonka lopputuotoksena on elokuva. Idea elokuvaan lähti siitä, että olemme työssämme huomanneet lasten kiinnostuksen teknologiaa kohtaan. Lasten mielenkiinnon kohteet ovat toiminnan suunnittelun perusta, ja toiminnan suunnittelu eteneekin lasten kiinnostuksen kohteita hyödyntäen (Turja & Vuorisalo 2017, 46). Laadimme näiden suunnitelmien pohjalta toimintasuunnitelman
(liite 2), jossa on tarkemmin avattu eri toimintakertojen teemoja ja sisältöjä. Tämä toimintasuunnitelma oli projektin lähtökohta.
Ennen yhteistyökumppanin vaihtumista, toteutimme Touhula Jatsin henkilökunnalle alkukartoituskyselyn (liite 1). Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa varhaiskasvatuksen henkilöstön kokemaa tarvetta kaveritaitojen tukemiselle varhaiskasvatuksessa, oliko henkilökunnalle tuttuja niin projektityöskentely kuin tieto- ja viestintäteknologian tuntemus sekä sitä, millaisia menetelmiä varhaiskasvatuksessa käytetään tällä hetkellä lasten kaveritaitojen kehittymisen tukena. Alkukartoituksessa
oli yhdeksän kysymystä ja siihen vastasi yhteensä 3 päiväkodin työntekijää.
Kyselyyn vastanneiden mukaan lasten kaveritaidoissa oli puutteita muun muassa oikean ja väärän
ymmärtämisessä. Vastanneet kokivat, että lapset eivät aina osaa ottaa toista huomioon ja usein
lapset eivät välttämättä ymmärrä miltä toisesta tuntuu, kun jätetään leikin ulkopuolelle, lyödään tai
viedään lelu kädestä. Yksi vastaaja koki, että anteeksipyytäminen oli usein lapsille hankalaa ja
lapset tarvitsivat tässä aikuisten tukea. Vastauksista nousi esiin myös se, että lapset helposti
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leikkivät koko ajan samojen kavereiden kanssa, eikä uusille kaverisuhteille anneta mahdollisuutta.
Kyselystä selvisi myös, että vanhempien huoli on yleensä liittynyt siihen, että onhan heidän lapsellaan kavereita ja leikit onnistuvat sekä siihen, että osaako oma lapsi käyttäytyä toisten seurassa
(ettei lapsi esimerkiksi lyö tai puhu rumasti).
Kaikki kolme vastaajaa kokivat kaveritaitojen opettelemisen varhaiskasvatuksessa erittäin tärkeäksi. Jokainen oli sitä mieltä, että varhaiskasvatuksessa luodaan kaveritaidoille pohja, mikä valmistaa lasta myös koulumaailmaan. Kaveritaitojen koettiin myös luovan pohjaa sosiaalisille taidoille
myös myöhemmin elämässä. Jokainen kyselyyn vastanneista olikin työssään käyttänyt kaveritaitoja kehittäviä menetelmiä, kuten esimerkiksi tunne- ja kaverikortteja, kirjallisuutta, videopätkiä, toimimalla itse esimerkillisesti muita kohtaan, havainnoinut lasten leikkiä ja tarvittaessa ohjannut sitä
sekä toteuttanut ryhmävaihdoksia. Kaikki vastaajista myös kokivat osaamisensa lasten kaveritaitojen tukemisessa hyväksi (asteikolla erinomainen-hyvä-tyydyttävä-huono).
Kyselyssä kysyimme, että miten vastaajien mielestä lasten kaveritaitojen kehittymistä tulisi heidän
mielestään tukea varhaiskasvatuksessa. Tärkeäksi koettiin, että ristiriitatilanteita ja toimintaa pohditaan ja sanoitetaan yhdessä lasten kanssa. Myös yhteistyö ja luottamus vanhempien kanssa koettiin tärkeäksi ja se, että asia otetaan heti puheeksi, jos herää huoli aiheeseen liittyen. Leikkitilanteiden havainnointi ja leikkien ajoittainen ohjaaminen nähtiin myös hyvänä tapana tukea kaveritaitojen kehittymistä. Vastauksista nousi esiin myös esimerkiksi kirjojen ja muiden kaveritaitoja tukevien materiaalien käyttö ja se, että myös hyvä toiminta tulisi huomioida ja muistaa kehua lapsia.
Kaikki vastaajat olivat toteuttaneet työssään projekteja lasten kanssa, esimerkiksi nukketeatteriprojektin tai hyvin lyhytkestoisia projekteja kuten askartelua. Päiväkodin ryhmillä oli käytössään
tabletti, tietokone ja puhelin, joita hyödynnettiin lähinnä kuvaukseen, pelaamiseen ja musiikin kuunteluun. Erään vastaajan mukaan tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnettiin enemmänkin isojen
puolella kuin pienten. Pedagogista dokumentointia tapahtui vastaajien mukaan esimerkiksi kuvaamalla ja kirjaamalla havaintoja ylös.
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6.2

Elokuvaprojektin toteutus

Projektimme tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa lasten kaveritaitoja tukeva elokuvaprojekti.
Elokuvan tekemisessä yhdistyy elokuvan kielen oppiminen, tekijyys sekä kameran käyttö itseilmaisun, havainnoinnin ja vuorovaikutuksen välineenä. Omien elokuvien tekeminen kehittää useita taitoja, koska tekemiseen liittyy useita erilaisia osa-alueita ideoinnista valmiin tuotoksen editointiin ja
ensi-illan järjestämiseen. Varhaiskasvatuksen kentällä lopputulos eli elokuva ei ole tärkein, vaan
tärkeämpi on prosessi, miten elokuva on tehty. Prosessi on opettavainen ja kasvatuksellinen osa
ja myös työskentelyn riemu ja ilo tulisi näkyä. (Nevala 2019, 10, 41, 43.) Pedagoginen toiminta
suunniteltiin varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti mahdollistaen lasten osallisuus
projektin eri vaiheissa.
Projektiin suunniteltiin kahdeksan toimintakertaa, koska suunnitelmaa tehdessä tulimme siihen tulokseen, että tässä ajassa saisimme projektin toteutettua. Saimme projektin valmiiksi kuitenkin seitsemän toimintakerran aikana. Toimintakertoihin aikaa varattiin 90 minuuttia ja toteutuksessa niiden
kesto vaihteli käsiteltävän aiheen ja tarpeen mukaan 30 minuutista aina 90 minuuttiin asti. Suunnitelluissa toiminnoissa otettiin huomioon lasten ikäjakauma, 3–5 vuotta, jolloin tiedettiin, että kolmivuotias lapsi pystyy keskittymään ohjattuun toimintaan mahdollisesti lyhyemmän aikaa kuin 4–5vuotiaat. Tämän takia toimintakerrat olivat ajaltaan lyhyitä ja sisälsivät vaihtelevasti eri toimintoja
kuten liikkumista, taiteellista toimintaa tai yhteisleikkejä. Jokainen toimintakerta aloitettiin alkuleikillä ja lopetettiin lasten arviointiin kyseisestä toimintakerrasta. Lasten arviointi toiminnasta tapahtui hymynaama-kuvakortteja käyttämällä. Ensimmäisellä ja toisella toimintakerralla aloitusleikkien tarkoituksena oli toisiin tutustuminen. Toimintakertoja suunniteltaessa oli tärkeää ottaa huomioon projektinomaisuus sekä yhtenäinen kokonaisuus.
Toiminnassa käytimme laajasti eri työskentelytapoja, muun muassa tarinankerrontaa, yhteisleikkejä sekä taide- ja mediakasvatusta. Tarinoita kertomalla lapsi voi muun muassa ilmaista ajatuksiaan ja tunteitaan (Lyytinen 2014, 62). Yhdessä toimimisen taitoja vahvistamalla voidaan tukea lapsen yksilöllistä ja tasapainoista kehitystä, vahvistaa kaveritaitoja, edistää myönteisen ilmapiirin syntymistä ja me-henkeä lapsiryhmässä sekä ennaltaehkäistä kiusaamisen syntymistä. (Laaksonen &
Repo 2017, 37). Useat suositut lasten yhteisleikit harjoittavat esimerkiksi toiminnan säätelyä, sillä
ne edellyttävät vuoron odottamista, suunnittelua, sääntöjen noudattamista sekä toimimista vain,
kun joku tietty ehto täyttyy (Aro 2014, 280). Taidekasvatus taas vahvistaa lapsen mielikuvitusta ja
omaa ajattelua sekä rohkaisee häntä toimimaan elämässään luovasti. Taidekasvatus on laaja27

alaista ja siihen kuuluu eri taiteiden alueita kuten esimerkiksi kuvataide, teatteri, valokuvaus ja mediakasvatus. (Ruokonen, Rusanen & Välimäki 2009, 6.) Mediakasvatuksen avulla lapsi voi oppia
kunnioittamaan muiden näkemyksiä ja tulkintoja, ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja mielipiteitään
sekä työskentelemään yhteistyössä muiden kanssa. (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes 2008, 18.) Tärkeintä kaikessa toiminnassa oli, että lapset saavat osallistua ja
heidän äänensä tulee kuuluviin.
Etukäteisvalmistelut
Ennen varsinaisen projektin käynnistämistä kävimme Touhula Lipporannassa keskustelemassa
yhteistyöpäiväkodin henkilökunnan kanssa käytettävissä olevista välineistä, materiaaleista ja tiloista sekä aikatauluista. Jokaisen toimintakerran suunnittelussa hyödynnettiin erikseen näitä käytettävissä olevia välineitä, materiaaleja ja tiloja. Lisäksi sovimme jokaisen toimintakerran osallistujamäärästä. Yhteistyöpäiväkodin lapsiryhmästä opinnäytetyöhön osallistui 14 lasta, mutta pääosin
ryhmäkoko vaihteli 3 ja 7 lapsen välillä, riippuen siitä paljonko lapsia oli paikalla. Hyödynsimme
projektin eri vaiheissa myös pienryhmätoimintaa. Pienryhmätyöskentely voidaan perustella osallisuuden näkökulmasta, koska siinä lapsi tulee paremmin huomioitua yksilöllisesti ja toiminta on rauhallisempaa. Pienryhmässä myös hiljaisemmat lapset saavat paremmin äänensä kuuluviin ja lasten ideoita on helpompi ottaa vastaan ja toteuttaa yhdessä. (Leinonen 2014, 28–29.)
Toimintakertojen sisältöjen ja rakenteiden hahmottuessa luotiin lista tarvittavista välineistä, materiaaleista sekä huomioon otettavista asioista. Päätettiin muun muassa ohjaajien vastuualueista toimintakertojen aikana. Tämä selkeytti meidän työskentelyämme toimintojen aikana, toinen ohjasi ja
toinen dokumentoi. Valmisteluihin kuului tarvittavien materiaalien hankkimista. Näitä välineitä ja
materiaaleja olivat projektin alussa esimerkiksi päiväkodin tabletti, tietokone, askarteluvälineet, kynät, paperit ja liimat. Projektin aikana tarvitsemamme materiaalit saimme käyttöömme yhteistyöpäiväkodilta ja osa löytyi meiltä itseltämme. Projektin edetessä tarvittavien materiaalien ja välineiden lista kasvoi sen mukaan, mihin suuntaan elokuva kehittyi. Tarvetta tuli muun muassa tulostuskoneelle ja elokuvassa esiintyville hahmoille. Lisäksi hyödynsimme luonnonmateriaaleja, kuten lehtiä ja oksia, jotka haimme itse metsästä. Huomioon otettavia asioita oli esimerkiksi tilojen käyttö ja
henkilökunnan tiedottaminen tarvittavista välineistä.
Suunnittelussa otettiin huomioon lasten mahdolliset rajoitukset ja erityistarpeet. Toimintakerrat
suunniteltiin niin, että jokainen lapsi pystyi niihin osallistumaan ja tarpeen mukaan toiminta oli
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mukautettavissa. Turvallisuus huomioitiin jokaisessa suunnitelmassa. Lisäksi otimme huomioon
projektin kaikissa vaiheissa salassapitovelvollisuuden ja tietoturvan.
Opinnäytetyötä varten suunniteltiin ja tehtiin lasten vanhemmille lupakysely (liite 3) koskien lasten
osallistumista projektiin ja lasten kuvaamista. Lupakyselyssä kerrottiin opinnäytetyöstä sekä toteutuksen ajankohta. Lupakyselyt toimitettiin Touhula Lipporantaan huoltajille jaettavaksi viikkoa ennen projektin alkamista. Lapsen huoltajan tuli palauttaa lupakysely päiväkotiin täytettynä ennen
projektin alkamista. Lupakyselyssä kysyttiin erikseen vanhemmilta lupaa lapsen osallistumiseen
opinnäytetyöhön sekä lapsen kuvaamiseen.
Pedagoginen dokumentointi elokuvaprojektin aikana
Pedagoginen dokumentointi oli iso osa projektia. Rintakorven ja Vihmari-Henttosen (2017, 125–
158) mukaan pedagogisessa dokumentoinnissa voi käyttää apuna kameralla tai tabletilla valokuvaamista, äänittämistä tai videointia. Projektin pedagogisessa dokumentoinnissa hyödynsimme
päiväkodin tablettia, jolla otimme kuvia elokuvan tekemisen eri vaiheista. Pedagogisen dokumentoinnin tulee tehdä lasten toiminta näkyväksi, niin aikuisille kuin lapsille itselleen. (Ahonen 2017,
140–141). Viimeisellä toimintakerralla katsoimme valmiin elokuvan, liimasimme yhdessä projektin
eri vaiheissa otettuja valokuvia seinäposteriin sekä samalla keskustelimme projektista lasten
kanssa. Tämä palautti lasten mieleen projektin eri vaiheet ja toi toiminnan näkyväksi niin lapsille
itselleen kuin yhteistyöpäiväkodin henkilökunnalle sekä meille itsellemme.
Pedagoginen dokumentointi mahdollisti myös sen, että vanhemmat saivat paremmin tietää, mitä
projektin aikana olimme tehneet ja miten lasten osallisuus sekä toimijuus olivat toteutuneet. Osallisuutta ja toimijuutta voidaan tehdä näkyväksi dokumentoinnin avulla. Esimerkiksi valokuvien, piirrosten ja kirjattujen kertomusten avulla voidaan palauttaa mieliin sekä lapsille että heidän vanhemmilleen sellaisia tapahtumia ja asioita, joissa lapset ovat olleet mukana ja kokeneet toimijuutta ja
osallisuutta. (Turja & Vuorisalo 2017, 50.) Elokuvan aikana tehdyt piirustukset lapset saivat viedä
kotiin vanhempien nähtäväksi. Projektin lopuksi huoltajille tehtiin projektin eri vaiheet näkyväksi
seinäposterin avulla, johon olimme keränneet lasten sanomisia, tekemisiä sekä kuvia projektin eri
työvaiheista. Seinäposteri jätettiin esille päiväkodin seinälle niin, että vanhemmat näkevät sen tuodessaan tai hakiessaan lapsia päiväkodilta. Elokuva tallennettiin päiväkodin tabletille, jotta he voivat halutessaan ja mahdollisuuksien mukaan näyttää elokuvan vanhemmille (esimerkiksi vanhempainillassa tai vasukeskusteluissa).
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Kaveritaitojen tukeminen toimintakerroilla
Kaveritaidot voidaan jakaa neljään osa-alueeseen, jotka ovat ryhmässä toimimisen taidot, vuorovaikutuksen ylläpitämisen ja vertaisten tukemisen taidot, vuorovaikutukseen liittymisen taidot sekä
toisten huomioon ottamisen taidot. Ryhmässä toimimisen taidot sisältävät tilanteeseen sopivan
viestinnän, sääntöjen noudattamisen ja ryhmään sitoutumisen. Vuorovaikutuksen ylläpitämisen ja
vertaisten tukemisen taitoihin he luettelevat tuen antamisen, konfliktien hallinnan, toisten tukemisen
sekä palautteen antamisen ja saamisen. Vuorovaikutukseen liittymisen taitoihin kuuluu leikkiin liittyminen, muihin tutustuminen sekä leikkikutsuun vastaaminen. Toisten huomioon ottamisen taidot
sisältävät toisten huomioimisen, kompromissien tekemisen, loukkaamisen välttämisen ja ystävällisyyden. (Laaksonen & Repo 2017, 6–7.)
Toimintakerroilla kaveritaitojen kehittymistä tuettiin yhteisen tekemisen, ilon ja leikin avulla. Lapsilla
oli yhteinen päämäärä: saada tehtyä yhdessä elokuva. Elokuvaprojekti oli jaettu viiteen vaiheeseen: tutustuminen ja ideointi, elokuvan käsikirjoituksen tekeminen, elokuvan hahmojen ja kuvausrekvisiitan valmistaminen ja kuvausten suunnittelu, elokuvan kuvaaminen ja äänittäminen sekä
ensi-ilta ja loppuarviointi. Yhteisen elokuvan tekemiseen tarvittiin lapsilta muun muassa muihin ryhmänjäseniin tutustumista, ryhmään sitoutumista ja yhdessä luotujen sääntöjen noudattamista, palautteen antamista, toisten huomioimista ja kompromissien tekemistä.
Lapsiin tutustuminen ja elokuvan ideointi yhdessä lasten kanssa
Ensimmäisellä toimintakerralla teemana oli tutustuminen ja yhdessä toimiminen. Yhteisöllisyyden
ajatellaan olevan oleellinen osa lasten osallisuuden ja ryhmään kuulumisen kokemusten vahvistamisessa. Lisäksi yhteisöllisyyden toivotaan ehkäisevän negatiivisia ilmiöitä, kuten kiusaamista ja
syrjäytymistä. Yhteisöllisyyden kehittyminen on pitkä projekti, eikä yhteisöllisyyden voi ajatella olevan automaatio, vaan se rakentuu ja rakennetaan yhdessä. Luontevimmin lasten yhteisöllisyys rakentuu yhteisen toiminnan tai leikin avulla. Yhteiset ja hyvin sujuneet leikkikokemukset luovat lapsille leikkiryhmiä, joiden kautta lapsi kokee tärkeitä ystävyyden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden
kokemuksia. (Koivula 2013, 19, 38.)
Toiminta toteutettiin Touhula Lipporannan liikuntasalissa. Paikalla oli 5 lasta. Aloitusleikiksi valittiin
nimileikki, jossa jokainen saa vuorollaan kertoa nimensä sekä esittää rytmin käyttäen esimerkiksi
jalkoja tai käsiä. Leikissä oli tarkoitus, että lapsi saa ilmaista yksilöllisesti itseään ja tulla tätä kautta
kuulluksi. Toisena alkuleikkinä oli tervehdysleikki. Tässä leikissä leikkijät liikkuivat musiikin tahdissa
ympäri tilaa ja tervehtivät toisiaan aina kohdatessaan. Leikin aikana tervehtimistapa muuttuu ja
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tervehtiä voi esimerkiksi varpailla, kättelemällä, pikkurillillä tai nyökkäämällä. Leikin aikana lapsilta
myös kysyttiin ideoita siihen, miten seuraavaksi tervehdittäisiin ja lapset keksivätkin hyvin uusia
tervehtimistapoja.
Tutustumiskerralla laadittiin yhteiset säännöt (kuva 1). Lapset miettivät yhdessä toimintakerroille
säännöt, joita jokainen sitoutuu noudattamaan koko elokuvaprojektin ajan. Säännöt olivat: tervehdin kaikkia, olen kaikkien kaveri, kuuntelen ohjeita, autan kaveria, ei tönitä sekä en puhu ilkeästi.
Sääntöjen ollessa valmiit, jokainen lapsi allekirjoitti säännöt sitoutumisen merkiksi, joko kirjoittamalla nimensä tai piirtämällä pienen kuvan. Sääntöjä noudatettiin hyvin joka toimintakerralla ja niihin palattiin tarpeen mukaan.

KUVA 1. Elokuvaprojektin säännöt: tervehdin kaikkia, olen kaikkien kaveri, en puhu ilkeästi, kuuntelen ohjeita, autan kaveria sekä ei tönitä.
Lapset arvioivat toimintatuokiot joka kerta samalla tavalla. Olimme valinneet kolme hymynaamakuvakorttia Papunet-sivustolta (liite 4), joita näyttämällä lapset arvioivat mitä pitivät tuokiosta. Joka
kerta lapsille myös selitettiin mitä nämä kolme eri kuvaa tarkoittavat. Lapsen arvioidessa toimintaa,
tulee kiinnittää huomiota siihen, että lapsi ymmärtää mitä eri symbolit tarkoittavat. Lisäksi tulee
huomioida se, että arviointiskaala ei ole liian iso. Arvioinnin tuloksiin tulee syventyä yhdessä ja
tavoitteena tulisikin olla löytää konkreettisia arjen keinoja, joilla lasten hyvinvointia päiväkodissa
edistetään. Lasta aidosti kuuntelemalla saadaan arvokasta tietoa lapsesta itsestään. Lapsi myös
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tuntee itsensä hyväksytyksi, kuulluksi, nähdyksi sekä tärkeäksi, mikä vaikuttaa ratkaisevasti lapsen
hyvinvointiin. (Oulun sivistys- ja kulttuuripalvelut 2019, 110.)
Elokuvan käsikirjoituksen tekeminen tarinoita hyödyntäen
Toisella kerralla jatkoimme tutustumisleikkejä, sillä ryhmään oli tullut lisää osallistujia. Kävimme
myös säännöt läpi ja lisäsimme niihin lasten mieleen tulevia uusia sääntöjä. Paikalla oli 8 lasta.
Leikimme samaa nimileikkiä kuin ensimmäisellä kerralla, mutta tällä kerralla jokainen sai keksiä
itselleen jonkin liikkeen, minkä tekee samalla, kun kertoo nimensä ja toiset toistivat sitten nimen ja
liikkeen yhdessä.
Olimme pyytäneet etukäteen Touhula Lipporannan henkilökuntaa miettimään 3–4 lapsen pienryhmät, joissa työstäisimme elokuvan käsikirjoitusta sadutusta mukaillen. Aluksi luimme lapsille Ympyräiset kirjasarjan PusPus Pusukala tahtoo leikkiin -kirjan. Ympyräiset-kirjasarjan avulla on tarkoitus luoda tunnetaitojen oppimisen tueksi mukaansatempaavia, monipuolisia sekä käytännönläheisiä kirjoja, joilla on pedagoginen ja psykologinen pohja (Ympyräiset, viitattu 29.8.2020). Valitsimme
kirjan, koska sen teemoina ovat toisten huomioiminen ja leikkiin mukaan ottaminen sekä erilaisuuden hyväksyminen. Näiden aiheiden käsittelemisellä on myös tärkeä rooli kiusaamisen ehkäisemisessä. Lapsille lukemisen tiedetään kehittävän lapsia monipuolisesti, sillä lapset oppivat kirjoitetun
kielen rakenteita sekä lasten sanavarasto kasvaa. Lapsilla tulee olla mahdollisuus spontaaniin vuorovaikutukseen sekä kommentteihin ja kysymyksiin kesken lukemisen. Sadun lukijan on hyvä pyrkiä jäämään itse keskustelussa taka-alalle ja antaa lasten johdattaa keskustelua. (Korkeamäki
2011, 46.)
Kirjassa oli sadun ohessa kysymyksiä, joiden teemoista keskustelimme lasten kanssa. Lasten
vastauksista nousi esiin, että usea on kokenut jäävänsä joskus leikin ulkopuolelle tai kokenut tulleensa kiusatuksi. Keskustelimme myös mitä tehdä, jos jää leikin ulkopuolelle tai joku kiusaa. Sadun loputtua kertasimme vielä lasten kanssa sen, mitä sadussa oli tapahtunut. Lapset osasivat
hienosti itse kertoa siitä, kuinka Pusukala oli jäänyt leikin ulkopuolelle, mutta lopulta kaikki eläimet
olivat yhdessä leikkineet, ja kaikilla oli ollut kivaa ja hyvä mieli. Lasten kanssa keskusteltiin myös
siitä, millainen on heidän mielestään hyvä kaveri. Lapset kokivat, että hyvä kaveri on sellainen, joka
leikkii kaikkien kanssa ja auttaa. Lasten kanssa olisi hyvä aina aika ajoin keskustella kavereista ja
siitä, miten lapset kokevat ystävyyssuhteet. Lasten kanssa ystävyyssuhteista puhuessa voi miettiä
esimerkiksi millainen on hyvä kaveri, onko lapsi itse mielestään hyvä kaveri muille, miten hyvää
kaveria kohdellaan, puhuvatko lapset toisilleen totta ja pitävätkö toistensa salaisuudet. Lapsuuden
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ystävyyssuhteissa harjoitellaan ja opitaan aikuisuuden ihmissuhteita varten. Sen vuoksi on hyvä
puhua lasten kanssa siitä, millainen on hyvä ystävyyssuhde ja mitä ystäviltä ei tarvitse sietää.
(Puura 2019, 133–137.)
Kirjan lukemisen jälkeen oli lasten vuoro kertoa meille tarina, jonka me kirjoitimme ylös juuri niin
kuin lapset sen kertoivat. Lopuksi tarinat luettiin ääneen ja lapsilla oli mahdollisuus korjata tai muokata tarinaa. Kerronta tai sadutus ovat hyviä menetelmiä lapsen kielellisen tietoisuuden tukemisessa. Tarinahetkessä syntyy ajattelua, sillä jokaisen lapsen on vuorollaan keksittävä sana tai
lause, jotta kertomus jatkuu eteenpäin. Kerronta kehittää myös lapsen muistia, kykyä keskittyä
kuuntelemiseen sekä kykyä odottaa omaa vuoroaan. Lisäksi lapsi oppii puhutun ja kirjoitetun tekstin yhteyden. (Nurmilaakso 2011, 39–40.) Lapset kertoivat meille yhteensä neljä satua (liite 5). Lasten saduista löytyi hieman samankaltaisuuksia PusPus Pusukala tahtoo leikkiin -kirjan tarinaan ja
osa lasten tarinoista liittyi kaveruuteen. Koimme tämän positiiviseksi seikaksi, koska näin kaveriteema jatkui myös yhdessä toteuttamassamme elokuvassa.
Kolmas kerta aloitettiin nimileikillä ja tällä kertaa lapset saivat lisäksi kertoa oman lempieläimen ja
näyttää kuinka eläin ääntelee. Alussa leikittiin myös KIM-leikkiä, jossa ohjaaja aloitti leikin nimeämällä lasten kanssa kaikki esineet, minkä jälkeen esineet peitettiin liinalla ja ohjaaja otti yhden
esineen pois. Sitten lapset saivat avata silmänsä ja arvata, mikä esine oli kadonnut. Kaikki lapset
saivat vuorollaan ottaa yhden esineen pois muiden arvaillessa. KIM-leikissä lapset pääsivät harjoittelemaan muun muassa vuoron odottamista ja sääntöjen noudattamista, jotka ovat osa kaveritaitoja. Edelliskerralla tarinoiden muokkaaminen jäi kesken, joten kolmannella toimintakerralla
luimme vielä heidän kertomansa tarinat lapsille ja he saivat halutessaan vielä muokata ja jatkaa
tarinoita. Lasten kertomien tarinoiden pohjalta ja niitä yhdistelemällä kirjoitimme elokuvan käsikirjoituksen.
Elokuvan hahmojen ja kuvausten suunnittelu
Elokuvan hahmoja (kuva 2) ja rekvisiittaa (kuva 3) lähdettiin suunnittelemaan ja valmistelemaan
kuuntelemalla lasten tarinoiden pohjalta kirjoittamamme valmis käsikirjoitus. Lapsille jaettiin valkoiset, tyhjät paperit sekä värikyniä. Kun luimme tarinaa, lapset saivat piirtää paperille mitä tarinasta
nousi mieleen. Osa piirsi hahmoja, osa taas tapahtumapaikkoja. Tämän jälkeen yhdessä lasten
kanssa ideoitiin elokuvan rekvisiittoja ja taustoja (muun muassa metsä, ranta, vesi) sekä esimerkiksi sitä, minkä näköisiä hahmot ovat. Ideoinnin jälkeen lapsille annettiin tehtäväksi piirtää elokuvan taustalle tuleva rekvisiitta.
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Lapset osallistuivat toimintaan hyvin ja osa aloitti piirtämisen jo ennen kuin satu alkoi. Muistutimme
lapsia sadun kuuntelusta ja sitten vasta piirtämisestä. Lisäksi lapset pystyivät halutessaan piirtämään useamman kuvan, osa tarinan ulkopuolelta ja osa tarinasta esiin tulleista ideoista.

KUVA 2. Elokuvan hahmot vasemmalta oikealle: Oliver, Apina Makaroni,
Flamingo, Robin, Poliisi, Jokeri ja Batman.

KUVA 3. Lasten tekemää rekvisiittaa elokuvaa varten. Rekvisiittaa käytettiin elokuvan taustamateriaalina esimerkiksi metsämaisema ja ranta.
Elokuvan kuvaaminen ja äänittäminen
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Elokuvan kuvaaminen aloitettiin jakamalla lapset 2–3 henkilön ryhmiin. Olimme pohtineet, miten
lasten osallisuus toteutuu parhaiten ja tulimme siihen tulokseen, että tämän kokoisissa ryhmissä
kaikki saavat ohjaajan huomiota ja lasten ohjaaminen elokuvan tekoon onnistuu paremmin. Elokuvan kuvaaminen toteutettiin Touhula Lipporannan liikuntasalissa, jonne rakennettiin kuvauspaikka.
Lapset asettelivat lavasteet paikoilleen meidän avustaessa. Lavasteina käytettiin lasten piirtämiä
kuvia, ulkoa keräämiä lehtiä, oksia ja kiviä sekä päiväkodilta löytynyttä rekvisiittaa kuten sinistä
kangasta esittämään vettä.
Kuvaaminen tapahtui päiväkodin tabletilla ja elokuvan tekemiseen käytettiin tabletilta löytyvää Stop
Motion Studio -sovellusta. Stop Motion Studio on helppokäyttöinen stop motion animaatiotekniikkaa hyödyntävä sovellus. Stop motion -nimi viittaa siihen, että animaatio kuvataan ruutu kerrallaan.
Kuvien välissä hahmoja ja rekvisiittaa liikutetaan haluttuun asentoon seuraavaa kuvaa varten. Stop
Motion Studio tallentaa kuvat kronologiseen järjestykseen. Kuvia voi esimerkiksi leikata, kopioida,
liittää ja poistaa. Stop Motion Studio toistaa otetut kuvat peräkkäin ja syntyy animaatio. Elokuvaan
voi lisätä erilaisia efektejä riippuen siitä, onko sovelluksesta ilmainen vai maksullinen versio. (Cateater 2019, viitattu 10.11.2020.)
Ennen lavasteiden paikoilleen laittoa sekä kuvaamisen aloittamista kävimme käsikirjoituksen vielä
lasten kanssa läpi. Olimme jakaneet elokuvan tekemisen kohtauksittain, jotta jokainen ryhmä pääsee kuvaamaan ja jokainen lapsi osallistumaan elokuvan tekoon tasapuolisesti. Lapset saivat vuorotellen liikuttaa elokuvan hahmoja, ottaa kameralla kuvia sekä puhua videolle vuorosanoja. Meidän tehtävänämme oli varmistaa, että pysytään juonessa sekä auttaa kameran paikallaan pitämisessä, jotta kuvista tulee selkeitä. Tehtävänämme oli myös varmistaa, että jokainen pääsee osallistumaan kuvaamiseen, rekvisiitan ja hahmojen liikuttamiseen sekä vuorosanojen sanomiseen.
Kaikki eivät halunneet osallistua esimerkiksi vuorosanojen sanomiseen ja heidän toivettaan kunnioitettiin.
Apina Makaroni- elokuvan ensi-ilta
Elokuvan ensi-ilta järjestettiin päiväkodin salissa ja sinne oli kutsuttu elokuvan tekijöiden ryhmä eli
3–5- vuotiaiden ryhmä, ryhmän aikuiset sekä erään toisen ryhmän lapset ja aikuiset. Elokuva heijastettiin tietokoneelta videotykillä seinälle (kuva 4) ja katsojat istuivat osa tuoleilla ja osa patjoilla.
Ensi-illassa oli tarjolla mehua ja popcornia (kuva 5). Ennen elokuvan näyttämistä kerroimme elokuvan nimen ja miten elokuva oli tehty. Teimme näin siksi, että myös toisen ryhmän lapset ja aikuiset tietävät ketkä elokuvan ovat tehneet ja miten.
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KUVA 4. Elokuvan ensi-iltanäytös Touhula Lipporannassa 27.10.2020.

KUVA 5. Ensi-illan tarjoilua, mehua ja popcornia.

Elokuvan katsomisen jälkeen kävimme lasten kanssa keskustelua elokuvasta ja pyysimme heiltä
palautetta. Media- ja elokuvakasvatuksessa olennaista on tekemisen lisäksi myös tuotosten
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katseleminen ja niistä keskusteleminen. Toiminnassa syntyneet tuotokset laitetaan näkyviin, niitä
tutkitaan ja niistä käydään keskustelua. (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes 2008, 10.) Elokuvakasvatus voi toimia ihanteellisena ryhmäytymisen ja ryhmätyötaitojen välineenä, jolloin elokuvien katsominen, tekeminen ja käsitteleminen yhdessä vahvistavat yhteisöllisyyttä. (Kovanen, Metsätähti-Koistinen, Puura-Castrén & Freese 2013, 27.) Palaute oli positiivista
ja palautteena oli esimerkiksi, että elokuva oli hauska. Erään lapsen mukaan se ei voinut olla elokuva, koska se oli niin lyhyt.
Palautteen antamisen jälkeen toinen lapsiryhmä lähti omien toimintojensa pariin ja me projektiin
osallistuneiden lasten kanssa teimme vielä yhdessä seinäposterin, johon oli koottu kuvia sekä lasten tarinat. Tämä seinäposteri laitettiin päiväkodin seinälle, niin että vanhemmat pystyvät sen näkemään ja tutustumaan opinnäytetyöprojektiin. Lisäksi olimme tulostaneet PowerPoint-esityksen
diat, joihin oli koottu teoriatietoa sekä projektin vaiheet (liite 6). Myös tämä jäi lasten vanhempien
nähtäville. Lopuksi lapsilta pyydettiin palautetta elokuvaprojektista ja tämän jälkeen heille jaettiin
kunniakirjat osallistumisesta elokuvaprojektiin (liite 7).

6.3

Elokuvaprojektin päättäminen ja arviointi

Projektimme päättyi elokuvan ensi-iltaan, jolloin esitimme projektin tuotoksen eli elokuvan yhteistyöryhmälle sekä toiselle Touhula Lipporannan ryhmälle. Opinnäytetyötä arvioitiin läpi koko projektin, mutta loppuarviointi tapahtui ensi-illassa. Varhaiskasvattajat arvioivat projektiamme ja työskentelyämme suullisesti sekä kirjallisesti (liite 8). Lapsilta pyysimme loppuarvioinnissa palautetta suullisesti. Olimme myös pyytäneet kirjallista palautetta projektiin osallistuneiden lasten vanhemmilta
(liite 9) ja saimme nämä palautteet ensi-illassa. Loppuarvioinnissa arvioidaan projektin tavoitteiden
toteutumista ja aikaansaatuja vaikutuksia. Arvioinnissa tarkastellaan sekä niitä vaikutuksia, joihin
hankkeella on pyritty, että tahattomia vaikutuksia. (Silfverberg 2007, 13–14.)
Projektin aikana arviointia tapahtui jokaisen toimintakerran jälkeen. Lapset antoivat meille palautetta hymynaama-kuvakorttia näyttämällä sekä suullisesti. Lisäksi pyysimme ryhmän varhaiskasvattajilta suullista palautetta joka toimintakerran jälkeen sekä arvioimme omaa toimintaamme
yhdessä keskustellen. Toimintakerroilla havainnoimme lapsia niin, että toinen meistä keskittyi lasten havainnoimiseen ja pedagogiseen dokumentointiin silloin, kun toinen ohjasi toimintaa. Näin
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ollen kumpikin sai keskittyä yhteen asiaan kerrallaan. Kirjoitimme havainnot toimintakerroista pitämäämme oppimispäiväkirjaan.
Yhteistyöpäiväkodin varhaiskasvattajien mielestä toimintakerrat olivat sopivan mittaisia ja heidän
mielestään kaikin puolin hyviä. Heidän mielestään toiminta oli projektinomaista ja varsinkin alussa
kerrat olivat monipuolisia, sisälsivät mukavia leikkejä ja laadittiin hyvän kaverin sääntöjä. Varhaiskasvattajien mielestä lopussa toiminta painottui kuitenkin enemmän elokuvan tekoon. He kokivat,
että lapset olivat pitäneet toiminnasta ja esimerkiksi ensimmäisen kerran jälkeen kertoneet innoissaan vanhemmilleen mitä olimme tehneet ja kuinka tulisimme tekemään elokuvan yhdessä.
“Lapset näyttivät pitävän toiminnasta ja innoissaan esittelivät saamiaan tarroja sekä kertoivat, kuinka olivat kertoneet (bätmän) satuja” -Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
Varhaiskasvattajien mielestä erilaiset ryhmässä toteutetut tuokiot tiivistävät lasten ryhmähenkeä ja
lapset leikkivät monipuolisemmin toisten lasten kanssa. Lisäksi heidän mielestään lasten kanssa
on hyvä harjoitella jatkuvasti kaveri- ja vuorovaikutustaitoja sekä sääntöjen noudattamista. Varhaiskasvattajat totesivat kaveritaitojen kehittyvän toiminnan kautta ja yhteisesti laaditut säännöt auttavat niiden muistamisessa. Varhaiskasvattajat myös kokivat, että lasten osallisuus toteutui hyvin
kaikissa projektin vaiheissa ja lapset myös innokkaasti odottivat toimintakertoja ja pitivät erityisesti
elokuvan kuvaamisesta.
Meidän työskentelymme projektin aikana koettiin hyväksi. Varhaiskasvattajien mielestä osasimme
olla hienosti lasten kanssa ja oli hyvä, että aluksi tutustuttiin, sitten toimittiin ja lopuksi arvioitiin
toimintaa. Yhteistyömme projektin aikana koettiin hyvin sujuvaksi ja palautteen kerääminen niin
ryhmän lapsilta, henkilökunnalta kuin lasten vanhemmilta oli heidän mielestään onnistunutta.
Varhaiskasvattajat nostivat esiin projektin kehittämisideana muun muassa vanhempien tiedottamisen. Heidän mielestään olisi esimerkiksi ollut hyvä laatia tiedote/tiivistelmä joka kerran jälkeen ilmoitustaululle vanhempien luettavaksi. Oman työnsä kehittämiseen projektin tiimoilta varhaiskasvattajat vastasivat, että tabletin käyttöä voisi monipuolistaa päiväkotiryhmässä.
Projektin aikana ja sen lopuksi keräsimme palautetta opinnäytetyömme kohderyhmältä eli elokuvaprojektiin osallistuneilta lapsilta hymynaama-kortteja käyttäen. Hymynaama-kortteja oli kolme ja
asteikko oli hyvä-keskiverto-huono. Lasten palaute vaihteli eri toimintakerroilla, mutta pääosin
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saamamme palaute oli hyvää. Ensi-illan jälkeen palaute oli positiivista ja lapset kokivat elokuvan
teon olleen mukavaa. He kokivat, että haluavat tehdä elokuvia myös vastaisuudessa. Lisäksi kysyimme päiväkodin varhaiskasvattajilta sekä lasten vanhemmilta projektin päättyessä, mitä lapset
ovat kertoneet projektista heille ja saimme seuraavanlaisia vastauksia:
“Lapset ovat kertoneet elokuvan tarinan teosta. Tarina oli lasten mieleen.” -Varhaiskasvatuksen lähihoitaja
“Lapset odottivat innoissaan “opparikerhoa”!

“ -Varhaiskasvatuksen opettaja

“Kun projekti oli alkamassa, lapsi kertoi tohkeissaan, että on päässyt mukaan yhteiseen
elokuvaan. Se tuntui olevan iso ja hieno juttu!” -Lapsen huoltaja
“Elokuvan tekeminen oli uutta ja jännittävää (hyvällä tavalla) lapsille.” -Varhaiskasvatuksen
opettaja
Projektin lopuksi pyysimme kirjallista palautetta lasten vanhemmilta (liite 9). Vanhempien mielestä
projekti tuntui onnistuneelta, koska lapset ovat olleet iloisia projektista. He kokivat, että olimme
valinneet aiheen hienosti ja heistä oli myös kiva, kun olimme nähneet vaivaa projektin toteuttamisessa. Projektin kehittämisideoiksi vanhempien vastauksista esiin nousi muun muassa se, että
vanhempia olisi voinut informoida enemmän projektin edetessä esimerkiksi siitä, mitä milloinkin on
tehty tai mitä asioita on käsitelty. Vanhemmat kokivat, että näistä asioista olisi ollut mukava jutella
lasten kanssa lisää kotona, eivätkä lapset välttämättä itse muista kertoa kaikkea mitä olimme yhdessä tehneet.
Opinnäytetyön lyhyen aikavälin tavoitteena oli projektityöskentelyn avulla tuottaa yhdessä Touhula
Lipporannan lasten kanssa elokuva. Projektin eri vaiheiden toiminnoissa käsiteltiin tärkeitä aiheita,
kuten kiusaamista monipuolisilla ja lapselle ominaisilla tavoilla toimia. Elokuvaprojektin joka vaiheessa tärkeintä oli lasten osallisuuden huomioiminen. Toinen tärkeä asia oli tuoda näkyväksi pedagogisen dokumentoinnin avulla projektin eri vaiheet niin lapsille itselleen kuin lasten vanhemmillekin. Mielestämme saavutimme lyhyen aikavälin tavoitteet ja onnistuimme tuottamaan yhdessä
lasten kanssa elokuvan niin, että lasten osallisuus toteutui. Saimme myös tuotua pedagogisen dokumentoinnin avulla projektin eri vaiheet näkyviin myös vanhemmille, vaikkakin lisää vanhempien
tiedottamista toivottiin.
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Opinnäytetyön pitkän aikavälin tavoitteena oli projektityöskentelyn avulla tukea lasten kaveritaitojen
kehittymistä. Opinnäytetyön tarkoitus oli tukea lasten kaveritaitojen kehittymistä sekä ennaltaehkäistä näin myös esimerkiksi haittavaikutuksia, kuten kiusaamista. Tällaisen pitkän aikavälin tavoitteen tulokset eivät ole heti näkyvillä, mutta yhteistyöpäiväkodin henkilökunnalta sekä lasten vanhemmilta saamamme palautteen perusteella voidaan todeta, että projektilla oli positiivista vaikutusta lasten kaveritaitoihin. Palautteen perusteella voidaan siis todeta, että saavutimme tavoitteet
myös kaveritaitojen kehittymisen tukemisen osalta.
Oman oppimisemme tavoitteena oli saada kokemusta projektin sekä opinnäytetyön suunnittelusta,
toteuttamisesta ja arvioimisesta. Oman oppimisemme tavoitteena oli lisäksi vahvistaa asiakastyön
osaamistamme sekä osaamistamme pedagogisen projektin suunnittelemisesta ja toteuttamisesta
lasten kanssa ottaen huomioon lasten osallisuus ja lapsille ominaiset tavat toimia. Mielestämme
onnistuimme projektin ja opinnäytetyön suunnittelussa, toteuttamisessa sekä arvioimisessa hyvin.
Saavutimme sekä opinnäytetyölle asettamamme tavoitteet, että omat tavoitteemme. Asiakastyön
osaamisemme vahvistui ja projektissa korostui lasten osallisuus sekä pedagoginen dokumentointi.
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POHDINTA

Opinnäytetyön työstämisen aloitimme jo syksyllä 2019 aiheen suunnittelulla, yhteistyökumppanin
etsimisellä ja ideoinnilla. Suunnitteluvaihe sujui jouhevasti ja suunnitelman hyväksymisen jälkeen
odotimme jo innolla toteuttamisvaihetta, joka oli tarkoitus aloittaa keväällä 2020. Kuitenkin COVID19 pandemian tuomien rajoitusten takia toteuttamisvaihe jouduttiin siirtämään syksylle 2020. Kevään ja syksyn välissä myös yhteistyöpäiväkoti vaihtui Touhula Jatsin sulkiessa ovet. Päiväkodin
johtaja onneksi toimi ripeästi ja saimmekin heti uudeksi yhteistyökumppaniksi Touhula Lipporannan. Tapahtuneet muutokset kuitenkin toivat muutoksia myös jo suunnittelemiimme asioihin. Esimerkiksi toteutukseen käytettävissä oleva aika lyheni huomattavasti.
Kaveritaitojen tukeminen on aina ajankohtainen aihe varhaiskasvatuksen kentällä. Työllämme pystyimme vastaamaan toimeksiantajan tarpeisiin niillä resursseilla, jotka meillä oli käytössä. Saavutimme opinnäytetyön lyhyen aikavälin tavoitteen, joka oli projektityöskentelyn avulla tuottaa yhdessä Touhula Lipporannan lasten kanssa elokuva lasten osallisuus huomioiden. Henkilökunnalta
saamamme palautteen perusteella voidaan sanoa, että myös projektin pitkän aikavälin tavoitteet
saavutettiin projektin aikana, vaikka pitkän aikavälin tavoitteen tuloksia on usein vaikea arvioida
näin lyhyen projektin aikana, koska ne eivät ole heti näkyvillä. Yhteistyöpäiväkodin henkilökunta
sekä lasten vanhemmat kokivat, että projektilla oli positiivista vaikutusta lasten kaveritaitoihin.
Koemme, että saavutimme myös oman oppimisemme tavoitteet. Onnistuimme projektin ja opinnäytetyön suunnittelussa, toteuttamisessa sekä arvioimisessa hyvin. Saavutimme sekä opinnäytetyölle asettamamme tavoitteet, että omat tavoitteemme. Asiakastyön osaamisemme vahvistui ja
projektissa korostui lasten osallisuus sekä pedagoginen dokumentointi.
Pohdimme paljon, miten projektia voisi kehittää. Kehitettävää elokuvaprojektin toteuttamisessa
huomasimme ajankäytössä ja pedagogisessa dokumentoinnissa. Erityisen haastavaksi koimme
aikataulun. Aikataulullisista syistä kävimme päiväkodilla vain 1–2 kertaa viikossa keskimäärin yhden tunnin ajan. Projektiin olisi päässyt sukeltamaan syvemmin mukaan, jos toinen meistä olisi
ollut ryhmässä koko ajan esimerkiksi ammattiharjoittelun kautta. Projektia olisi voitu viedä paremmin eteenpäin pitkin viikkoa ja projektia olisi voinut monipuolistaa koskemaan koko päiväkotipäivää
hyödyntäen kokopäiväpedagogiikkaa. Pohdimme myös, olisiko teemaviikko ollut parempi, mutta
toisaalta koko projektiin meni työmäärältään kauemmin kuin yksi viikko sillä siihen kuului lapsiin
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tutustuminen, elokuvan käsikirjoituksen tekeminen, rekvisiitan suunnittelu ja tekeminen, elokuvan
kuvaaminen ja editointi sekä viimeisenä elokuvan ensi-illan järjestäminen. Vaikka aikataulutus oli
haastavaa ja meille jäi olo, että projekti olisi onnistunut paremmin, jos aikaresursseja olisi ollut
käytettävissä enemmän, onnistuimme mielestämme ihan hyvin niillä resursseilla mitä meillä oli käytössä.
Yksi tärkeä projektin osa oli tuoda näkyväksi pedagogisen dokumentoinnin avulla projektin eri vaiheet niin lapsille itselleen kuin lasten vanhemmillekin, mutta se ei mielestämme onnistunut niin
hyvin kuin olimme suunnitelleet. Tietoturvallisista syistä emme voineet käyttää omia dokumentointivälineitä (puhelin, tabletti), joten käytössämme oli ainoastaan päiväkodin tabletti, jota käytimme
myös elokuvan kuvaamiseen, äänittämiseen sekä editointiin. Tämän takia esimerkiksi näistä työskentelyvaiheista ei ole kuvia. Olisimme voineet paneutua enemmän pedagogiseen dokumentointiin, mutta toiminta ikään kuin veti mukaansa ja keskityimme lasten kanssa olemiseen enemmän
kuin toiminnan kuvaamiseen. Pedagogiseen dokumentointiin käytettävästä välineistöstä olisi pitänyt huolehtia paremmin jo projektin alkaessa ja esimerkiksi pyytää varhaiskasvattajia ottamaan
kuvia työskentelystä päiväkodin puhelimella, jolloin myös he olisivat olleet tiiviimmin osallisena projektissa.
Kehitettävää projektista löytyi, mutta koimme myös onnistumisia. Mielestämme projektissa onnistuimme tuottamaan lapsille mukavaa tekemistä yhdessä projektimaisessa oppimisympäristössä
sekä tutustuttaa lapset elokuvan tekemiseen hyödyntäen teknologiaa. Tällaisen projektin vetäminen esimerkiksi aina uuden toimintakauden käynnistyessä voisi mielestämme auttaa lapsia ja henkilökuntaa hitsautumaan tiiviimmin yhteen, sillä yhteinen päämäärä ja sen eteen työskenteleminen
luo parhaimmillaan ryhmähenkeä sekä tutustuttaa ryhmän jäsenet toisiinsa kuin huomaamatta.
Mielestämme opinnäytetyö paransi lasten kaveritaitoja niiltä osin, kun sitä pystyimme havainnoimaan ja saamamme palautteen mukaan projektista oli hyötyä lasten kaveritaitojen kehittymisessä.
Mielestämme onnistuimme myös tuomaan yhteistyöpäiväkodin varhaiskasvattajille uusia ideoita
työhön sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen monipuolisemmin.
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ALKUKARTOITUSKYSELY TYÖNTEKIJÖILLE

LIITE 1

Saateteksti sähköpostiin:
Kyselytutkimus opinnäytetyön alkukartoitusta varten
Olemme kolmannen vuoden sosionomiopiskelijoita Oulun ammattikorkeakoulusta ja tutkimme lasten kaveritaitojen kehittymisen tukemista varhaiskasvatuksessa. Kyselytutkimus liittyy opinnäytetyöhömme ja tulee osaksi sitä. Kuitenkaan yksittäistä vastaajaa ei pystytä jäljittämään, vaan tutkimus tapahtuu anonyymisti.
Kyselyn tarkoitus
Kyselymme tarkoituksena on kartoittaa varhaiskasvatuksen henkilöstön kokemaa tarvetta kaveritaitojen tukemiselle varhaiskasvatuksessa sekä sitä, millaisia menetelmiä varhaiskasvatuksessa
tällä hetkellä käytetään lasten kaveritaitojen kehittymisen tukena. Tutkimus on tarpeellinen, koska
hyvät kaverisuhteet ovat eduksi lapsen kasvulle ja kehitykselle. Monilla lapsilla kaveritaitoihin olennaisesti liittyvät tunne- ja/tai sosiaaliset taidot voivat olla puutteelliset, eivätkä nämä taidot kehity
lapselle ilman opettamista. Myönteiset kokemukset suhteessa muihin ryhmän jäseniin kehittävät
kaveritaitoja, jotka ovat osa sosiaalisia taitoja ja keskeisiä elämäntaitoja. Sosiaalisiin taitoihin kuuluu myös tunteiden havaitseminen, ilmaisu ja säätely. Kaveritaitojen kehittäminen ja niiden harjoittelu on myös tärkeä osa kiusaamisen ennaltaehkäisyä varhaiskasvatuksessa.
Tutkimuksen kulku ja luottamuksellisuus
Olette valikoituneet kyselyn osallistujaksi, sillä teemme opinnäytetyön yhteistyössä Touhula Jatsin
kanssa. Tutkimuskysely suoritetaan alla olevan linkin kautta sähköisellä kyselylomakkeella. Kysely
on auki 24.2.2020. saakka, joten toivomme, että vastaat siihen mennessä. Kyselyssä kerätty tieto
ja tutkimustulokset käsitellään anonyymisti, eikä yksittäisen vastaajan tietoja pystytä tunnistamaan.
Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Kyselytutkimuksessa kerätty aineisto hävitetään viimeistään 31.05.2020.
Linkki kyselytutkimukseen:
Kiitos osallistumisestasi!
Ystävällisin terveisin:
Susanna Pölkki ja Terhi Tuohimaa
SOS17SPB
Oulun ammattikorkeakoulu
Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
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ALKUKARTOITUS
Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa varhaiskasvatuksen henkilöstön kokemaa tarvetta kaveritaitojen tukemiselle varhaiskasvatuksessa sekä sitä, millaisia menetelmiä varhaiskasvatuksessa käytetään lasten kaveritaitojen kehittymisen tukena.
Valitkaa mielipidettänne lähinnä oleva vaihtoehto tai kirjoittakaa vastaus sille varattuun tilaan.

1. Millaisia puutteita olet huomannut lasten kaveritaidoissa?
2. Millaista huolta lasten vanhemmilta on tullut esiin lasten kaveritaitoihin liittyen?
3. Oletko käyttänyt työssäsi kaveritaitoja kehittäviä menetelmiä?
-

Olen käyttänyt, millaisia?

-

En ole käyttänyt, miksi et?

4. Kuinka tärkeäksi koet kaveritaitojen opettelemisen varhaiskasvatuksessa?
5. Millaiseksi koet oman osaamisesi lasten kaveritaitojen tukemisessa varhaiskasvatuksessa?
-

erinomainen

-

hyvä

-

tyydyttävä

-

huono

6. Miten mielestäsi lasten kaveritaitojen kehittymistä tulisi tukea varhaiskasvatuksessa?
7. Miten käytät työssäsi pedagogista dokumentointia?
8. Oletteko toteuttaneet projekteja yhdessä lasten kanssa?
-

Kyllä, millaisia?

-

Ei

9. Miten hyödynnätte tieto- ja viestintäteknologiaa varhaiskasvatuksessa? Esimerkiksi erilaiset välineet, sovellukset ja pelit
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TOIMINTASUUNNITELMA

LIITE 2

TOIMINNAN SISÄLTÖ

KÄYTETYT MENETELMÄT
Tutustuminen
lapsiin,
henEsittäytyminen lapsille ja
Tutustumiskerrat (1kilökuntaan, päiväkodin ti- henkilökunnalle.
2 kertaa)
loihin ja käytettävissä oleviin materiaaleihin.
Viikko 33
Työntekijöiden kanssa projektin suunnittelua ja aikataulutuksen tekemistä.
1. toimintakerta
Viikko 35

PALAUTTEEN KERÄÄMINEN
Varhaiskasvatuksen
henkilökunnan kanssa
keskustellaan ja kerätään palautetta siitä,
miten toimintaa jatketaan seuraavalla kerralla.

Heille esitellään opinnäytetyön ja elokuvaprojektin idea.
Lasten orientointi aihee- Esittäytyminen, tutustu- Lapset: hymynaamaseen/toimintaan
misleikit, nimileikit, yh- kortit + keskustelu toidessä tekeminen.
minnan lopuksi
Luetaan satuja liittyen ys- Varhaiskasvatuksen
Satujen avulla yhdessä tävyyteen ja kiusaami- henkilökunta: keskuslasten kanssa elokuvan seen.
telu toiminnan lopuksi,
käsikirjoituksen suunnittekehittämisideoiden
leminen.
Lisäksi keskustellaan las- kuuleminen
ten kanssa kirjojen sisällöistä sekä kysellään lap- Itsearviointi: yhteinen
silta kaveruudesta, esi- ja oma reflektio, oppiPalautteen pyytäminen
merkiksi millainen on
mispäiväkirjan pitämilapsilta ja päiväkodin hen- hyvä kaveri tai mitä hyvä nen
kilökunnalta.
kaveri ei tee toiselle ym.

2. toimintakerta
Viikko 35

Aloitetaan tarinan tekeminen lasten kanssa.
Tarvittavien materiaalien Esittäytyminen, nimileikit, Lapset: hymynaamahankkiminen ja tekeminen yhdessä tekeminen.
kortit + keskustelu toiyhdessä lasten kanssa
minnan lopuksi
(yhteistyö päiväkodin
kanssa)
Jatketaan tarinan teke- Varhaiskasvatuksen
mistä, jos ei viime ker- henkilökunta: keskusralla saatu valmiiksi.
telu toiminnan lopuksi,
kehittämisideoiden
Palautteen pyytäminen
kuuleminen
lapsilta ja päiväkodin hen- Lisäksi askartelua,
kilökunnalta.
maalausta,
Itsearviointi: yhteinen
piirtämistä,
ja oma reflektio, oppivärittämistä,
mispäiväkirjan pitämirooliasujen tekemistä, jos nen
tarina on valmis.
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3. toimintakerta
Viikko 36

4. toimintakerta
Viikko 39

5. toimintakerta
Viikko 40

Rekvisiitan tekemistä las- Askartelua,
ten kanssa
maalausta,
piirtämistä,
värittämistä,
rooliasujen tekemistä.
Palautteen pyytäminen
lapsilta ja päiväkodin henkilökunnalta.

Varhaiskasvatuksen
henkilökunta: keskustelu toiminnan lopuksi,
kehittämisideoiden
kuuleminen

Itsearviointi: yhteinen
ja oma reflektio, oppimispäiväkirjan pitäminen
Rekvisiitan tekemistä las- Jatketaan tarvittavan rek- Lapset: hymynaamaten kanssa (jos vielä tar- visiitan tekemistä, jos ei kortit + keskustelu toivetta)
edellisellä kerralla saatu minnan lopuksi
valmiiksi.
Varhaiskasvatuksen
Jos rekvisiitta on valhenkilökunta: keskusPalautteen pyytäminen
miina, voidaan aloittaa telu toiminnan lopuksi,
lapsilta ja päiväkodin hen- elokuvan kuvaaminen. kehittämisideoiden
kilökunnalta.
Ideoidaan yhdessä lasten kuuleminen
kanssa missä kuvataan
ja miten ym.
Itsearviointi: yhteinen
ja oma reflektio, oppimispäiväkirjan pitäminen
Elokuvan kuvaaminen
Kuvataan elokuvaa yh- Lapset: hymynaamadessä lasten kanssa päi- kortit + keskustelu toiväkodin tabletilla.
minnan lopuksi
Palautteen pyytäminen
lapsilta ja päiväkodin henkilökunnalta.

6. toimintakerta

Lapset: hymynaamakortit + keskustelu toiminnan lopuksi

Varhaiskasvatuksen
henkilökunta: keskustelu toiminnan lopuksi,
kehittämisideoiden
kuuleminen
Itsearviointi: yhteinen
ja oma reflektio, oppimispäiväkirjan pitäminen
Kuvataan elokuvaa yh- Lapset: hymynaamadessä lasten kanssa päi- kortit + keskustelu toiväkodin tabletilla.
minnan lopuksi

Elokuvan kuvaaminen

Viikko 41
Palautteen pyytäminen
lapsilta ja päiväkodin henkilökunnalta.

51

Varhaiskasvatuksen
henkilökunta: keskustelu toiminnan lopuksi,
kehittämisideoiden
kuuleminen

7. toimintakerta
Viikko 42

Elokuvan editointia.

Itsearviointi: yhteinen
ja oma reflektio, oppimispäiväkirjan pitäminen
Jos elokuva on valmis, Lapset: hymynaamavoidaan alkaa editoimaan kortit + keskustelu toisitä.
minnan lopuksi

Palautteen pyytäminen
Osallistetaan lapsia elo- Varhaiskasvatuksen
lapsilta ja päiväkodin hen- kuvan editointiin mahdol- henkilökunta: keskuskilökunnalta.
lisuuksien mukaan.
telu toiminnan lopuksi,
kehittämisideoiden
kuuleminen
Lasten vanhemmat:
kirjallisen palautteen
pyytäminen elokuvan
esityksen jälkeen/aikana.

8. toimintakerta
Viikko 44

Itsearviointi: yhteinen
ja oma reflektio, oppimispäiväkirjan pitäminen
Elokuvan ENSI-ILTA
Esitetään elokuva kaikille Lapset: hymynaamapäiväkodin lapsille, hei- kortit + keskustelu toidän vanhemmilleen ja minnan lopuksi, arvipäiväkodin henkilökun- ointi tapahtuu yhdessä
nalle päiväkodilla.
koko projektista keskustellen sekä kootaan
lasten kanssa yhdessä
portfolio tms. seinälle
Kerrataan lasten kanssa, projektin aikana otePalautteen pyytäminen
mitä on opittu ja käydään tuista valokuvista.
lapsilta ja päiväkodin hen- kokemuksia yhdessä
kilökunnalta.
läpi.
Varhaiskasvatuksen
henkilökunta: keskusKäydään lasten kanssa telu toiminnan lopuksi
läpi dokumentoitua ai- koko projektista.
neistoa ja arvioidaan,
mitä tiedettiin aluksi ja Itsearviointi: yhteinen
mitä tiedetään nyt.
ja oma reflektio, oppimispäiväkirjan pitämiKootaan yhdessä lasten nen, loppuarviointi.
kanssa portfolio/seinäposteri projektin aikaiProjektin arviointi yhdessä sista tapahtumista.
lasten kanssa.
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LUPAKYSELY VANHEMMILLE

LIITE 3

Hei vanhemmat,
Olemme neljännen vuoden sosionomiopiskelijoita Oulun ammattikorkeakoulusta ja teemme opinnäytetyötä
yhteistyössä Touhula Lipporannan kanssa. Opinnäytetyömme aiheena on 4-5 vuotiaiden lasten kaveritaitojen kehittymisen tukeminen varhaiskasvatuksessa.
Opinnäytetyömme on toiminnallinen projekti, jonka lopputuotoksena teemme yhdessä lasten kanssa elokuvan. Lasten on tarkoitus osallistua projektin kaikkiin vaiheisiin. Elokuvan käsikirjoitus ideoidaan yhdessä
lasten kanssa, askarrellaan tarvittavat rekvisiitat ja elokuva kuvataan yhdessä lasten kanssa käyttäen Touhula Lipporannan tablettia/kameraa.
Projektin päättyessä video tullaan näyttämään vain Teille vanhemmille (mahdollisuuksien mukaan), Touhula
Lipporannan lapsille ja henkilökunnalle sekä arvioiville opettajille, jonka jälkeen kaikki materiaali hävitetään
asianmukaisesti. Videoon on kuvattu kaikki projektin vaiheet ja sen on tarkoitus tuoda näkyviin ne keinot ja
vaiheet, joilla lopputulokseen on päästy.
Opinnäytetyö toteutetaan syksyn 2020 aikana. Aloitamme projektin ke 26.8.2020 ja jatkamme projektia 1-2
kertaa viikossa elokuun ja syyskuun aikana. Pyydämme teitä palauttamaan tämän kyselyn täytettynä Touhula Lipporantaan viimeistään 21.08.2020.
Mikäli teille jäi projektista kysyttävää, niin vastaamme mielellämme.
Ystävällisin terveisin,
Terhi Tuohimaa ja Susanna Pölkki
o7tute00@students.oamk.fi
o7posu00@students.oamk.fi
SOS17SPB
Oulun ammattikorkeakoulu
Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Lapsen nimi: ____________________________________________________________
Pyydämme lupaanne käyttää kuvaamaamme aineistoa opinnäytetyössämme.
Laita X.
KYLLÄ
Lapsi saa osallistua projektin suunnitteluun.
Lasta saa kuvata ja videoida.
Lasta ei saa kuvata tai videoida.
Huoltajan allekirjoitus ja päivämäärä: ____________________________________________
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EI

LUPAKYSELY VANHEMMILLE ENGLANNIKSI

Hey parents,
We are fourth-year students of social services from Oulu University of Applied Sciences and we are doing
our thesis in cooperation with Touhula Lipporanta. The topic of our thesis is to support the development of
4-5 year old children friendship skills in early childhood education.
Our thesis is a functional project. We create a film together with the children. Children are expected to
participate in all phases of the project. The screenplay for the film will be devised together with the children,
the necessary props will be done and the film will be filmed together with the children by using Touhula
Lipporanta's tablet / camera.
At the end of the project, the video will be shown only to you parents (if possible), the children and staff of
Touhula Lipporanta and the evaluating teachers. After that all material will be disposed properly. The video
describes all the stages of the project and is intended to show the means and stages by which the end result
was achieved.
The thesis will be implemented during the autumn of 2020. We will start the project on Wed 26.8.2020 and
continue the project 1-2 times a week during August and September. Please return this completed form to
Touhula Lipporanta no later than 21.08.2020.
If you have any questions about the project, we will be happy to answer.
Kind regards,
Terhi Tuohimaa and Susanna Pölkki
o7tute00@students.oamk.fi
o7posu00@students.oamk.fi
SOS17SPB
Oulu University of Applied Sciences
Bachelor´s Degree in Social Services

Child's name: ____________________________________________________________
We ask for your permission to use the material we have described in our thesis.
Put X.
YES
The child is allowed to participate in the planning of the project.
The child can be photographed and videotaped.
The child must not be photographed or videotaped.

Guardian's signature and date: ____________________________________________
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NO

LASTEN PALAUTE

LIITE 4

(Papunet 2020, viitattu 13.2.2020)
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LASTEN KERTOMAT TARINAT

LIITE 5

1. Apina Makaroni heitti palloa, meni metsään heittämään. Pallo meni hukkaan. Apina etsi
kaikkialta eikä löytänyt. Apina pyysi kaveria mukaan etsimään. Flamingolta apua, flamingo
oli vedessä. Lopulta ne löysi sen. Apina sanoi kiitos. Flamingo meni takaisin veteen uimaan. Kaverit tuli sen kanssa uimaan.
2. Olipa kerran Oliver. Poliiseilla on käsiraudat ja vankila ja kaikki. Oliver vietiin vankilaan. Oli
vienyt rahapussin ja karkkia. Poliisit unohti avaimet Oliverin lähelle ja Oliver pääsi karkuun.
Sillon kun Oliver pääsi vapaaksi, meni kauppaan ja ajoi autolla kottiin. Sitten uimaan. Poliisit ei huomannu. Kysyi kaverilta.
3. Olipa kerran Batman. Batman taistelee hirviöitä vastaan, Jokeria. Sitten Batman taistelee
jokeria vastaan. Löi nyrkillä. Ja jatkoi matkaa. Ja Robin myös. Batman jatkoi matkaa ja
meni autolla kotiin, Batman-autolla
4. Suomessa, Oliver varasti uimarenkaan flamingolta. Batman ja Robin meni kotiin ja mörköjä
tuli niiden kotiin yöllä. Batman ja Robin kuuli ääntä ja meni miekkailemaan niiden kanssa.
Taisteli pahista vastaan. Lopussa kaikista tuli kavereita keskenään. Batman nopeempi ja
vanhempi kuin Robin.
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POWERPOINT-ESITYS LASTEN VANHEMMILLE
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LIITE 6

59

KUNNIAKIRJA LAPSILLE

LIITE 7

Kunniakirja
Tämä kunniakirja on myönnetty:

Hän on osallistunut ansiokkaasti Apina Makaroni- elokuvan tekemiseen syksyn 2020 aikana.

Oulu, 27.10.2020

____________________

________________________
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PALAUTE TOUHULA LIPPORANNAN HENKILÖKUNNALTA

LIITE 8

Opiskelijoiden ohjaama toiminnallinen opinnäytetyöprojekti, joka toteutettiin syksyllä 2020.

1.

Miten arvioisit koko projektin onnistuneen?

2.
Oletko havainnut lapsiryhmäsi lasten kaveritaidoissa muutoksia? Millaisia muutoksia olet
havainnut:
A) ryhmässä toimimisessa (esim. tilanteeseen sopiva viestintä, sääntöjen
noudattaminen ja ryhmään sitoutuminen)
B) vuorovaikutustilanteissa (esim. tuen antaminen, konfliktien hallinta, toisten tukeminen sekä palautteen antaminen ja saaminen)
C) vuorovaikutukseen liittymisessä toisten kanssa (esim. leikkiin liittyminen,
muihin tutustuminen sekä leikkikutsuun vastaaminen)
D) toisten huomioon ottamisessa (esim. toisten huomioiminen, kompromissien tekeminen, loukkaamisen välttäminen ja ystävällisyys)
3.

Miten mielestänne lasten osallisuus toteutui projektin eri vaiheissa?

4.
Millaiseksi koet opiskelijoiden työskentelyn projektin aikana? (esimerkiksi lasten kanssa
työskentely (asiakastyönosaaminen), yhteistyö vanhempien kanssa, yhteistyö työntekijöiden
kanssa (yhteinen reflektointi, pedagoginen dokumentointi), pedagogisen projektin kaikki vaiheet eli
suunnittelu, toteutus ja arviointi, opiskelijoiden eettinen osaaminen ym.)
5.

Millaisia ideoita elokuvaprojekti toi omaan työhösi?

6.

Kehittämisideoita projektille?

7.

Mitä lapset ovat kertoneet teille projektin eri vaiheista? (risut ja ruusut)
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PALAUTE LASTEN VANHEMMILTA PROJEKTIN PÄÄTTYESSÄ

LIITE 9

Täyttäisittekö oheisen kyselyn koskien Oulun Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden toteuttamaa opinnäytetyöprojektia syksyn 2020 aikana ja palauttakaa kysely Touhula Lipporantaan viimeistään 26.10.2020.
Palautteenne on meille tärkeä oppimiskokemuksen kannalta.
Ystävällisin terveisin,
Terhi Tuohimaa ja Susanna Pölkki
o7tute00@students.oamk.fi
o7posu00@students.oamk.fi
SOS17SPB
Oulun ammattikorkeakoulu
Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
1.
Miten arvioisitte projektin onnistuneen?
2.
Oletko havainnut lapsesi kaveritaidoissa muutoksia projektin aikana? Millaisia muutoksia
olet havainnut:
A) ryhmässä toimimisessa (esim. tilanteeseen sopiva viestintä, sääntöjen noudattaminen ja ryhmään sitoutuminen)
B) vuorovaikutustilanteissa (esim. tuen antaminen, konfliktien hallinta,
toisten tukeminen sekä palautteen antaminen ja saaminen.
C) vuorovaikutukseen liittymisessä toisten kanssa (esim. leikkiin liittyminen, muihin tutustuminen sekä leikkikutsuun vastaaminen)
D) toisten huomioon ottamisessa (esim. toisten huomioiminen, kompromissien tekeminen, loukkaamisen välttäminen ja ystävällisyys)
3.

Millaista palautetta haluatte antaa opiskelijoille projektista?

4.

Kehittämisideoita projektille?

5.

Mitä lapset ovat kertoneet projektista kotona?

PARENT´S FEEDBACK ON THE THESIS PROJECT
62

Would you fill in the attached questionnaire regarding the thesis project held by the students of Oulu
University of Applied Sciences during the autumn of 2020 and return the questionnaire to Touhula Lipporanta no later than 26.10.2020.
Your feedback is important to us for the learning experience.
Regards,
Terhi Tuohimaa ja Susanna Pölkki
o7tute00@students.oamk.fi
o7posu00@students.oamk.fi
SOS17SPB
Oulu University of Applied Sciences
Degree Programme in Social Services
1.

How would you rate the success of the project?

2.
Have you noticed any changes in your child´s friendship skills during the project? What changes have you noticed:
A) working in a group (e.g. Communication appropriate to the situation, compliance
with the rules and commitment to the group)
B) in interaction situation (e.g. Providing support, confligt management, supporting
others, and giving and receiving feedback.)
C) interacting with others (e.g. Joining a game, getting to know others and responding
to a call to play)
D) taking others into account (e.g. taking others into account, making compromises,
avoiding insults and being kind)
3.

What kind of feedback do you want to give students about the project?

4.

Development ideas for the project?

5.

What have the children said about the project at home?
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