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1  JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyöni on työelämälähtöinen projektiopinnäytetyö, jonka tilaajana on Raahen 

kaupunki. Varhaiskasvatuspalvelut oli hankkinut käyttöönsä syksyllä 2009 Kuttu kuvin 

tuettu leikki materiaalin, joka on kehitetty helpottamaan lasten leikki- ja kommunikaatio-

taitoja. Siinä käytetään kuvia sekä leluina että kommunikointivälineinä. Käytettäessä Kut-

tua leikkiympäristössä huomioidaan lapsen ikä- ja kehitystaso sekä omat valmiudet vaikut-

taa leikin kulkuun. Tällöin lapsi ei jää leikin ulkopuolelle.  Leikille luodaan turvallinen ja 

selkeä ympäristö ja kuvan tuella lapselle tarjoutuu mahdollisuus suunnitella, toteuttaa sekä 

nauttia leikistä. Näin lapsi löytää omia voimavarojaan ja vahvuuksiaan. Onnistuneita ko-

kemuksia saatuaan lapsi rohkaistuu ilmaisemaan itseään. Projektini tavoitteena oli suunni-

tella ja toteuttaa toimintaa Kuttu-materiaalia käyttäen eräässä Raahen kaupungin päiväko-

din 3-5-vuotiaiden ryhmässä neljälle lapselle ja selvittää ja arvioida, miten toiminta sujui. 

Tarkoituksena oli myös havainnoida, tukeeko materiaali lasten leikkiä ja kielen kehitystä 

sekä saada materiaali yhdeksi päivähoidon toimintamenetelmäksi. Kuvin tuettua leikkiä ei 

ollut aiemmin kokeiltu käytännössä Raahen varhaiskasvatuspalveluissa, joten materiaalin 

käyttöönotto ja kaikki kokemukset toiminnan sujumisesta olivat uusia. 

 

Projektiopinnäytetyöni aiheen valintaan vaikutti erityisesti kiinnostukseni varhaiskasvatus-

ta ja leikkiä kohtaan, sillä olen työskennellyt pitkään eri päiväkodeissa lastenhoitajana ja 

kokemukseni myötä olen havainnut leikin olevan lapselle korvaamatonta ja tärkeä osa lap-

suutta ja varhaiskasvatustyön sisältöä. Leikki tukee lapsen kehitystä kokonaisvaltaisesti ja 

on lapselle luontainen tapa toimia ja oppia. Se on merkityksellistä myös kasvattajalle, sillä 

leikkiä havainnoidessaan kasvattaja saa tietoa muun muassa lasten kehitystasosta ja yhteis-

työtaidoista. Halusin tehdä työni projektina saadakseni lisää ohjauskokemusta sekä konk-

reettista perehtyneisyyttä projektin työstämiseen. Tavoitteenani on myös sosionomin opin-

tojen ohessa saada lastentarhanopettajan kelpoisuus. 

 

Alla olevasta taulukosta käy ilmi projektille määrittelemäni tulos-, toiminnalliset ja oppi-

mistavoitteet niin asiakkaiden, organisaation kuin omien tavoitteideni näkökulmasta 

(TAULUKKO 1).  
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TAULUKKO 1. Projektin tavoitteet 

 

Tavoitteet Asiakaslähtöiset Organisaation Sosionomi (AMK) 

Tulostavoitteet  Lapsen ja van-
hempien myön-

teiset kokemuk-

set Kuttu inter-

ventioista 

 Tyytyväisyys 
yhteistyöhön 

  

 Saada Kuttu- ku-
vin tuettu leikki 

yhdeksi päivähoi-

don toimintame-

netelmäksi yhteis-

työpäiväkodissa 

ja siten osaksi 

laadukasta päivä-

hoitoa 

 Oman ammatillisen 
kasvun kehittyminen 

 Edistää lasten koko-
naisvaltaista hyvin-

vointia yksilöllisyyt-

tä kunnioittaen 

 Tasavertainen kasva-

tuskumppanuus 

 Valmis opinnäytetyö 

 

Toiminnalliset   

tavoitteet 

 Mahdollisuus 

oppia ja kokea 

erilaisia asioita 

ja tapahtumia 

leikin muodossa 

 Suunnitella, 
toteuttaa ja 

nauttia leikistä 

pienessä ver-

taisryhmässä 

 Rohkaistua it-
sensä ilmaisuun 

 

 Ohjauskäytännöt 

Kuttu-materiaalia 

soveltaen => yh-

teistyöpäiväkodin 

henkilökunta mu-

kana interventi-

oissa havainnoi-

jana, samalla 

omaksuen materi-

aalin käytön  

 Motivointi kuvien 
käyttöön 

 

 Suunnitella ja toteut-

taa lapsilähtöisesti 10 

interventioita Kuttu-

materiaalia käyttäen 

 Luoda leikkiympäris-
tö huomioiden lapsen 

kehitystaso sekä 

valmiudet vaikuttaa 

leikin kulkuun. 

 Tukea ja havainnoida 
lasten leikkiä 

 

Oppimistavoitteet  Vuorovaikutus- 
ja leikkitaitojen 

vahvistuminen 

 Itsetunnon vah-
vistuminen 

 Muiden ihmis-

ten huomioon-

ottaminen 

 

 Kuttu-materiaalin 
käyttö päivähoi-

don toiminnassa 

eli saada materi-

aali tutuksi yh-

teistyö päiväkodin 

henkilöstölle, että 

he kokisivat mate-

riaalin käytön 

hyödylliseksi ja 

omakseen 

 Oman ohjauskompe-
tenssini vahvistumi-

nen 

 Projektityöskentelyn 
omaksuminen ja hal-

linta 

 Vuorovaikutustaito-

jeni kehittyminen 

 

 

Projektillani halusin tuoda päiväkodin arkeen Kuttu kuvin tuetun leikkimateriaalin yhdeksi 

toimintamenetelmäksi ja mallintaa sen käytön projektini yhteistyöpäiväkodissa suunnitel-

len ja toteuttaen kymmenen interventioita. Toiminnallisena tavoitteenani oli luoda leik-
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kiympäristö, jossa huomioin lasten kehitystason sekä valmiudet vaikuttaa leikin kulkuun. 

Interventioiden aikana pystyin havainnoimaan ja samalla tukemaan lasten leikkiä lapsiläh-

töisesti. Lapsilla oli mahdollisuus oppia ja kokea erilaisia tapahtumia leikin muodossa sekä 

suunnitella, toteuttaa ja nauttia leikistä pienessä vertaisryhmässä. Kuttu-prosessin toimin-

nallisena tavoitteena oli myös saada lapset rohkaistumaan itseilmaisuun interventioiden 

jatkuessa. Organisaation eli projektin yhteistyöpäiväkodin toiminnallisena tavoitteena oli 

saada myös ryhmän henkilökunta omaksumaan Kuttu-materiaalin ohjauskäytännöt inter-

ventioiden aikana, sillä olin toivonut heidän osallistuvan Kuttu-leikkiin havainnoijan roo-

lissa ja samalla omaksuvan Kuttu-materiaalin käytön. 

 

Oppimistavoitteet lasten näkökulmasta olivat vuorovaikutus- ja leikkitaitojen sekä itsetun-

non vahvistuminen interventioiden aikana. Myös muiden huomioonottamista pystyttiin 

Kuttu-leikissä harjoittelemaan. Organisaation näkökulmasta oli tärkeää, että Kuttu-

materiaali olisi tullut projektissa niin tutuksi, että he kokisivat materiaalin käytön omak-

seen ja hyödylliseksi lasten toimintaa järjestäessään. Omiksi oppimistavoitteikseni olin 

asettanut ohjauskompetenssini vahvistumisen, sekä projektityöskentelyn omaksumisen ja 

hallinnan. Toivoin myös vuorovaikutustaitojeni kehittyvän prosessin aikana. 

 

Tulostavoitteiksi olin asettanut lasten ja vanhempien myönteiset kokemukset Kuttu-

interventioista sekä tyytyväisyyden yhteistyöhön. Lasten kokemuksia, kehitystä, muutoksia 

sekä reaktioita havainnoin ja kirjaisin oppimispäiväkirjaan interventioiden kuluessa ja sain 

heiltä myös palautetta jokaisen Kuttu-leikkihetken jälkeen hymiöiden muodossa. Vanhem-

pien kokemuksia projektista sain kirjallisena palautteena. Organisaation eli yhteistyöpäivä-

kodin näkökulmasta olin tulostavoitteeksi kirjannut, että Kuttu-leikki saataisiin yhdeksi 

päivähoidon toimintamenetelmäksi ja siten osaksi laadukasta päivähoitoa. Kuttu kuvin 

tuettu – leikki tuo varhaiskasvatukseen laatua prosessitekijöiden näkökulmasta tarkasteltu-

na, sillä toiminta on lapsilähtöistä ja lasten keskinäinen sekä aikuisen ja lapsen vuorovaiku-

tus lisääntyy pienessä ryhmässä työskenneltäessä. Toiminta on myös suunniteltua ja sitä 

arvioidaan aina intervention jälkeen. Omia tulostavoitteitani olivat oman ammatillisen kas-

vun kehittyminen sekä tietysti valmis opinnäytetyö. Lisäksi olin itselleni asettanut tavoit-

teeksi edistää lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia yksilöllisyyttä kunnioittaen. Tärkeää 

oli myös tasavertainen kasvatuskumppanuus vanhempien kanssa. 
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Tämä kirjallinen raportti koostuu tiivistelmästä, johdannosta, projektin kokonaiskuvauk-

sesta, tietoperustasta projektin taustalla, leikistä lapsen ominaisena tapana toimia, projektin 

toteutuksesta, sekä arvioinnista ja pohdinnasta. Projektiopinnäytetyöni toisessa luvussa 

avaan tiivistetysti auki projektin etenemisen käsitellen etenkin suunnitteluvaihetta.  Kolmas 

ja neljäs luku käsittelee projektin kannalta tärkeää tietoperustaa. Projektiopinnäytetyön 

päätavoitetta Kuttu-prosessia käyn läpi luvussa viisi kuvaamalla yhteistyöpäiväkotiin teh-

dyt kymmenen interventioita aikajärjestyksessä, jotta lukija saa kuvan, miten kymmenen 

säännöllistä toimintakertaa vaikuttaa lasten leikin kehitykseen ja kommunikointiin. Arvioin 

projektin toteutumista luvussa kuusi ja käyn läpi toiminnallisten, oppimis- ja tulostavoit-

teiden toteutumisen niin asiakkaiden, organisaation kuin omien tavoitteiden kautta. Poh-

dintaluvussa kertaan projektista saadut päätulokset sekä arvioin omaa oppimis- ja työsken-

telyprosessiani koko opinnäytetyötä ajatellen sekä sosionomin kompetenssien kautta. 
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2  PROJEKTIN  SUUNNITTELU JA KOKONAISKUVAUS 

 

 

Syksyllä 2009 pohdin erilaisia opinnäytetyöaiheita, jotka liittyivät varhaiskasvatukseen.  

Marraskuussa 2009 sain kuulla Raahen kaupungin kiertävältä erityislastentarhanopettajalta 

Kati Haaralalta, että varhaiskasvatuspalveluihin on hankittu Kuttu-materiaali, jonka käy-

töstä heillä ei ollut vielä kokemuksia. Näin minulle tarjoutui tilaisuus tehdä opinnäytetyö 

kyseisen materiaalin pohjalta. Käytyäni Kati Haaralan luona keskustelemassa työn toteu-

tuksesta, sain materiaalin mukaani ja pääsin tutustumaan siihen. Ajatuksenani oli suunni-

tella ja toteuttaa Kuttu-materiaalia käyttäen projekti johonkin raahelaiseen varhaiskasva-

tusyksikköön. Joulukuussa 2009 sain Kati Haaralalta tiedon sähköpostitse, että hän oli so-

pinut päiväkodin ja ryhmän, jossa voisin projektini käytännön osuuden toteuttaa. Näin 

Raahen kaupungista tuli työni tilaaja ja projektini käynnistyi.  

 

Projektin toteuttajana minun tuli määritellä heti projektin alussa, ketkä kuuluivat projekti-

organisaatioon. Työelämäohjaajana toimi Raahen kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden 

kiertävä erityislastentarhanopettaja Kati Haarala ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakou-

lun puolelta opinnäytetyötä ohjasi KM Anne Jaakonaho. Organisaatio, johon projektini 

tein, on raahelainen päiväkoti, jossa on neljä lapsiryhmää. Projektiryhmään kuuluivat oh-

jaajieni lisäksi yhteistyöpäiväkodin neljä lasta 3-5vuotiaiden lastenryhmästä, lasten perheet 

sekä päiväkotiryhmän henkilöstö, johon kuului lastentarhanopettaja, kaksi lastenhoitajaa ja 

yksi ryhmäavustaja sekä harjoittelija. 

 

KUVIO 1 havainnollistaa projektini etenemisen pääpiirteissään syksystä 2009 kesään 

2011. Kuttu kuvin tuettu leikki -projekti lähti käyntiin marraskuussa 2009 aiheen valinnas-

ta edeten suunnittelun ja toteutuksen kautta raportin kokoamiseen syksyn 2010 ja kesän 

2011 välisenä aikana. 
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KUVIO 1. Projektin eteneminen 

 

Tammi-helmikuussa tutustuin kirjallisuuteen ja aloin laatia projektisuunnitelmaa (LIITE 

1). Ensimmäisen kerran kävin yhteistyöpäiväkodilla 17.2.2010, jolloin kerroin Kuttu-

materiaalista sekä opinnäytetyöstäni ja sen toteutuksesta.  Palaverissa olivat mukana ryh-

män lastentarhanopettaja ja Kati Haarala. He valitsivat yhdessä alustavasti neljä 3-5 vuoti-

asta lasta, jotka mahdollisesti osallistuisivat ryhmääni. Tällöin päätettiin myös, että ryhmän 

lastentarhanopettaja selvittelisi vanhemmilta heidän lastensa halukkuutta osallistua toimin-

taan, jonka jälkeen minä lähetän vanhemmille kirjalliset lupakyselyt lasten ryhmään osal-

listumisesta. Sovin kolme tutustumiskäyntiä ryhmään, jotta minulla olisi mahdollisuus tu-

tustua lapsiin ja ryhmän henkilökuntaan ennen interventioiden tekemistä. Tavoitteenani oli 

8. Raportin 

kokoaminen 

2010-2011 

aikana 

7. Palautekysely 

vanhemmille ja 

suullinen palau-

te henkilöstöltä 

kesäkuussa 

2010 

6. Kuttu- 

materiaalista 

kertominen 

erityisvarhais- 

kasvatuksen 

työryhmälle 
 

5. Interven-

tiot touko-

kuu- 

kesäkuu 

 

4. Kuttu- 

tuokioiden 

suunnittelu 

 

3.Tutustuminen 

lapsiryhmään 

ja henkilöstöön 

2. Projektin 

suunnittelua ja 

kirjallisuuteen 

tutustumista 

talvi 2010 

1. Aiheen 

valinta syk-

sy 2009 

 

Projektin 

eteneminen 
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saada lasten luottamus sekä tietoa heidän yksilöllisistä tarpeistaan, kehitystasostaan ja 

kiinnostuksen kohteista voidakseni suunnitella Kuttu kuvin tuetut leikkituokiot lapsilähtöi-

sesti. Kaisa Jakkulan mukaan (2008, 41) kasvattaja tutustuu lapsiin leikkimällä ja toimi-

malla heidän kanssaan samalla havainnoiden heitä. Aikuisen on tärkeää luoda lapseen hen-

kilökohtainen, lämmin, lasta kuunteleva ja ymmärtävä suhde. Yhteistyösopimus allekirjoi-

tettiin 24.3.2010 kiertävän erityislastentarhanopettaja Kati Haaralan kanssa (LIITE 2). 

 

Kevään aikana lähetin lupakirjeet vanhemmille ja kävin tutustumassa kolme kertaa lapsi-

ryhmään. Tällöin havainnoin ryhmääni tulevia lapsia ja osallistuin heidän leikkeihinsä sekä 

koko ryhmän toimintaan aamupäivisin. Näin sain tietoa lasten kehitystasosta, tarpeista ja 

kiinnostuksen kohteista. Samalla pystyin tarkkailemaan lasten toimintaa vertaisryhmässä 

heidän arkitilanteissaan. Lapset tuntuivat hyväksyvän minut yhdeksi ryhmän aikuiseksi, 

sillä sain hyvin kontaktia heihin ja pääsin mukaan heidän leikkeihinsä ja toimintaan. Tutus-

tuin myös ryhmän henkilöstöön ja keskustelin heidän kanssaan tekemistäni havainnoista, 

näin sain lisää tuntemusta ryhmän toiminnasta. Vein henkilöstölle tietoa Kuttu-

materiaalista myös kirjallisena, jotta heidän olisi helpompi tiedostaa, minkälainen materi-

aali on kyseessä ja miten sitä käytetään. Tavoitteenani oli, että varmasti jokaisella ryhmän 

henkilöstöön kuuluvalla on tietoa Kuttu kuvin tuetusta leikistä, ennen kuin toteutan toi-

minnallisen osion pienryhmässä, sillä toivoin heidän osallistuvan toimintahetkiin havain-

noijan ominaisuudessa mahdollisuuksien mukaan. Samalla pystyin motivoimaan henkilös-

töä kuvien käyttöön. 

 

Huhtikuussa tutustuin lisää Kuttu-materiaaliin ja opettelin sen konkreettista käyttöä ko-

tonani. Mielestäni materiaaliin on syytä tutustua hyvin ennen sen käyttämistä, jotta sitä 

osaa hyödyntää leikkitilanteissa lasten kanssa. Päiväkodissa tehtyjen lapsihavaintojeni poh-

jalta suunnittelin Kuvin tuetun leikin struktuurin mukaan kymmenen interventioita ryh-

mään sekä sovin alustavasti päivämäärät viiden viikon ajalle, jolloin interventiot toteutan. 

Kuttu-materiaalin lisäksi hankin tuokioita varten mm. rentoutusmusiikkia sekä muuta lisä-

materiaalia kuten kuvia ja ”Kuttu-vihkot” (LIITE 3). Kuvia sain PCS-ohjelmasta päivähoi-

totoimistolta ja www.papunet.net sivustolta internetistä. Kuttu-vihkojen tarkoituksena oli 

antaa tietoa kotiin leikkikerrasta ja avata keskustelua niistä myös kotona. Myös vanhem-

milla oli mahdollisuus kirjoittaa vihkoon terveisensä minulle ryhmän ohjaajana. 

 

http://www.papune.net/
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Touko-kesäkuussa toteutin viiden viikon aikana kymmenen interventioita ryhmään. Suun-

nitelmiani muokkasin ja muutin lasten toiveiden ja tekemieni havaintojen mukaan.  Kesä-

kuussa kävin kertomassa Raahen kaupungin erityisvarhaiskasvatuksen työryhmälle Kuttu-

kuvin tuetusta leikistä sekä vetämästäni projektista. Lapsilta pyysin jokaisen leikkituokion 

jälkeen palautetta hymiökortein sekä annoin mahdollisuuden suulliseen palautteeseen. 

Työntekijöiltä sain palautetta muutamia kertoja heti toiminnan jälkeen sekä lopussa suulli-

sesti. Vanhemmille laadin kirjallisen palautekyselyn toiminnasta (LIITE 4), jonka kolme 

vanhempaa neljästä palautti.  
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3  TIETOPERUSTA PROJEKTIN TAUSTALLA 

 

 

3.1  Kontekstuaalisen kasvun malli ja konstruktivistinen oppimiskäsitys projektin 

teoreettisina näkökulmina 

 

Kontekstuaalinen kasvatusnäkemys pohjaa Urie Bronfenbrennerin esittämään ekologiseen 

teoriaan, jossa peruslähtökohtana on, että kehitys tapahtuu yksilön ja ympäristön välisenä 

vuorovaikutuksena. Bronfenbrennerin mukaan ympäristö koostuu sisäkkäin rakennetuista 

järjestelmistä, joita hän kutsuu mikro-, meso-, ekso- ja makrosysteemeiksi. (Puroila & Ka-

rila 2001, 204–208.) 

 

Lapsen mikrosysteemi muodostuu niistä toiminnoista ja henkilöiden välisistä suhteista, 

joita lapsi kokee omassa lähiympäristössään. Keskeisin kasvuympäristö on koti ja perhe, 

mutta lapsen kasvaessa myös päivähoito ja koulu muodostuvat merkittäviksi toimintaym-

päristöiksi. Mesosysteemi muodostuu siitä, että nämä lapsen erilaiset mikrosysteemit ovat 

läheisessä vuorovaikutuksessa keskenään. Eksosysteemiksi kutsutaan lapsen lähiympäris-

tön laajentumaa, joka vaikuttaa välillisesti lapsen elämään. Se rakentuu esimerkiksi van-

hempien työoloista ja tukipalveluista. (Bronfenbrenner 1980, 3, 22–25; Määttä 1999, 77.) 

Hujalan ym. (2007, 25–26) mukaan päivähoidon eksosysteemi rakentuu työntekijöiden 

henkilökohtaisesta elämänpiiristä sekä ammatillisuutta muovaavista tekijöistä. Makrosys-

teemi määrittää viime kädessä ekso-, mikro- ja mesosysteemien toimivuutta. Siihen kuulu-

vat mm. yhteiskunnan lait ja säädökset sekä perhepoliittiset toimenpiteet, joilla yhteiskunta 

tukee lapsiperheitä. 

 

Kontekstuaalinen varhaiskasvatus korostaa, että lapsi ja hänen kasvuympäristönsä nähdään 

erottamattomina. Kasvua ja oppimista tarkastellaan lapsen näkökulmasta prosessina, jonka 

keskiössä on lapsi itse kontekstissaan aktiivisena, toimivana subjektina. Lapsen toimintaa 

voidaan ymmärtää vain osana hänen omaa ympäristöään. Jokaisen lapsen kulttuurisia läh-

tökohtia tulee kunnioittaa ja huomioida ne lapsikohtaisten tavoitteiden asettamisessa ja 

arvioimisessa. Oppiminen, kasvu ja kehitys nähdään lasten ja aikuisten sekä lasten keski-

näisen yhteistoiminnan tuloksena. (Heikka, Hujala & Turja 2009, 44–45; Hujala, Parrila, 

Lindberg, Nivala, Tauriainen & Vartiainen 1999, 10; Hujala, Puroila, Parrila & Nivala 

2007, 18–19.) 
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Alla olevassa kuviossa on selvitetty kontekstuaalisen kasvun malli perheessä ja päivähoi-

dossa kasvavan lapsen näkökulmasta. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 2. Kontekstuaalisen kasvun malli (Hujala ym. 1999, 12). 

 

Kun lisäämme tietämystä olosuhteista, joissa lapset elävät, voimme rakentaa ymmärrystä 

kasvusta ja oppimisesta sekä arvioida kasvatuksen ja kasvun mahdollisuuksia. Kasvun ja 

sen mahdollisuuksien tiedostamisen kautta pystymme lähestymään kasvatusprosessia ja 

tukemaan lapsen omaa kasvua. Laadukkaan kasvun ja kehityksen mahdollisuuksiin vaikut-

taa lapsen kasvuympäristöjen välinen vuorovaikutus ja se, että lapsen kasvatuksesta huo-

lehtivat aikuiset kokevat kasvatuksen yhteisenä hankkeena. Eli laadun kannalta yksi kes-

keisimpiä tekijöitä on mesosysteemin toimivuus. (Hujala ym. 2007, 15–18, 24.)  

 

Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen nähdään jatkuvana yksilön ja 

ympäristön vuorovaikutukseen liittyvänä prosessina ja oppijan rooli on aktiivinen toimija, 

joka rakentaa tietoa kokemukseensa ja tiedolliseen taustaansa nojaten. Kasvattajan keskei-

seksi käytännön toimintaa ohjaavaksi näkökulmaksi nousee lapsilähtöisyys. Tällöin koros-
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tuu lapsen yksilöllisyyden kunnioitus ja tarpeiden tunnistaminen. Lapsi on aktiivinen oma-

ehtoinen oppija, joka oppii kokemalla, asettamalla kysymyksiä ja etsimällä niihin vastauk-

sia. Oppimisen lähtökohtia ovat lapsen omat kiinnostuksen kohteet, arkipäivän kokemukset 

ja niistä nousevat asiat. Aikuinen ja lapsi ovat tasa-arvoisia toimijoita ja aikuisen tehtävänä 

on antaa tilaa lapsen oppimisprosessin muotoutumiselle. (Kinos 2001, 30, 33; Hujala ym. 

2007, 50, 55–56.)  

 

Konstruktivistinen oppimisen pedagogiikka korostaa, että varhaiskasvatuksen ammattilai-

sella tulee olla taitoja havainnoida, dokumentoida ja arvioida yksittäisen lapsen ja lapsi-

ryhmän kasvua ja oppimista voidakseen tukea lapsia mielekkäällä tavalla. Kasvattajan tu-

lee osata rakentaa oppimista tukeva ympäristö, joka tarjoaa monipuolisia kokemuksia ja 

ihmettelyn aiheita. Ammattilainen tarvitsee myös taitoa tarjota lapselle oikea-aikaista op-

pimisen tukea. ( Heikka 2009, 50; Hujala 2007, 125.) 

 

3.2  Varhaiskasvatussuunnitelmat ohjaavina asiakirjoina varhaiskasvatuksessa 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet pohjautuu Valtioneuvoston periaatepäätökseen 

varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista vuodelta 2002 ja sen tavoitteena on edis-

tää varhaiskasvatuksen sisällön ja laadun kehittämistä sekä yhtenäistä toteutumista koko 

maassa. Yhteiskunnan tehtävänä on tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään ja kai-

ken varhaiskasvatussuunnitelmatyön tavoitteena on, että hoito, kasvatus ja opetus muodos-

tavat saumattoman kokonaisuuden, joka joustavasti tukee jokaisen lapsen yksilöllisiä kehi-

tyspiirteitä. (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002, 5-8.) Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteet siis ohjaavat Suomessa varhaiskasvatuksen sisältöä, laatua ja kuntien var-

haiskasvatussuunnitelmien laatimista. Tavoitteeksi on asetettu myös lisätä varhaiskasva-

tuksen henkilöstön ammatillista tietoisuutta, vanhempien osallisuutta lapsensa varhaiskas-

vatuspalveluissa sekä moniammatillista yhteistyötä, joilla tuetaan lasta ja perhettä. (Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 7, 9.)  

 

Kuntien kuuluu arvioida varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta oman kuntansa 

varhaiskasvatuspalveluiden toteutumista ja laatia yksin tai yhdessä useamman kunnan 

kanssa yhdessä oma varhaiskasvatussuunnitelmansa, jossa on lähtökohtana valtakunnalliset 

varhaiskasvatuksen perusteet. Suunnitelmaa laadittaessa on huomioitava kunnan omat lin-

jaukset, strategiat ja tavoitteet sekä määritellä eri palvelumuotojen sisällölliset tavoitteet. 
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Varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa henkilöstön toimintaa ja on keskeinen työväline. (Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 8-9, 43.) Raahen varhaiskasvatussuunnitelman 

laadinnassa on otettu huomioon Raahen seutukunnan hyvinvoinnin strategia, jossa tavoit-

teena on asukkaiden turvallisuus, hyvinvoinnin ylläpitäminen ja kehittäminen. Toiminta-

ajatukseksi on kirjattu, että raahelainen varhaiskasvatus on laadukasta, lapsi- ja perheläh-

töisyyteen perustuvaa palvelua, jossa toiminnan lähtökohtana on lapsen kehityksen tuke-

minen monipuolisen, luovaan toiminnan avulla yhteistyössä vanhempien kanssa. (Raahen 

varhaiskasvatussuunnitelma 2010–2011, 2-6.) 

 

Yksikön varhaiskasvatussuunnitelma on kunnan suunnitelmaa täydentävä, ja siinä kuva-

taan toimintaympäristön ja yksikön erityispiirteitä ja painotuksia (Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteet 2005, 43). Raahen varhaiskasvatussuunnitelman (2010, 35) mukaan yksi-

kön suunnitelman perustaksi määritellään yksikön arvot ja toiminta-ajatus, joiden pohjaksi 

kuullaan vanhempia, henkilökuntaa ja muita yhteistyötahoja. Päiväkodissa, jossa projektini 

toteutin, yksikön varhaiskasvatussuunnitelmaan arvoiksi on nostettu lapsilähtöisyys ja kii-

reettömyys, luotettavuus ja turvallisuus, rakkaus, syli ja lämpö sekä leikki, luovuus ja ka-

veruus. Suunnitelmaan on toiminta-ajatuksena kirjattu, että lapsuus on ihmiselämän tär-

keintä aikaa ja hyvä kasvatuskumppanuus perheiden kanssa luo tukevan pohjan kasvulle.  

Lapsilähtöisen toiminnan ja leikin kautta yksikössä autetaan lasta kasvamaan itseään ja 

muita kunnioittavaksi, hyvinvoivaksi ja onnelliseksi lapseksi. 

 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan yhdessä vanhempien kanssa ja suunnitelman 

toteutumista arvioidaan säännöllisesti. Sen tavoitteena on lapsen yksilöllisyyden ja van-

hempien näkemysten huomioon ottaminen toimintaa järjestettäessä ja sen perusteella koko 

henkilöstö voi toimia johdonmukaisesti ja lapsen yksilölliset tarpeet tiedostaen. Lapsen 

henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma tuo lapsen äänen ja merkitykselliset koke-

mukset osaksi suunnitteluprosessia. Henkilöstön tuleekin havainnoida lapsen kehitystä 

systemaattisesti ja tietoisesti, sillä havainnoinnit toimivat pohjana toiminnan suunnittelussa 

sekä vanhempien kanssa tehtävissä lapsikohtaisissa varhaiskasvatussuunnitelmissa. (Raa-

hen varhaiskasvatussuunnitelma 2010–2011, 37; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

2005, 32–33.) 

 

Varhaiskasvatuksen perusteissa linjataan neljä lapselle ominaista tapaa toimia: leikkimi-

nen, liikkuminen, tutkiminen sekä taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen. Nämä alueet 
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ovat luontevaa toimintaa lapselle ja kietoutuvat toisiinsa käytännössä. Ne vahvistavat lap-

sen hyvinvointia ja käsitystä itsestään samalla lisäten hänen osallistumismahdollisuuksi-

aan. Itselle mielekkäällä tavalla toimiessaan lapsi jäsentää ajatteluaan, oppimistaan ja suh-

detta toisiin ihmisiin. Myös kieli kehittyy näiden lapselle ominaisten toimintojen myötä. 

Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksen muodoissa kasvattajan tulee huomioida nämä lap-

selle ominaiset tavat toimia. Suunnittelun lähtökohtana ohjaaja käyttää lapsen toiminnan 

havainnointia sekä huomio, että toimintaympäristö on kehitystä ja oppimista tukeva. 

(Heikka ym. 2009, 24; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 20; Välimäki 2011, 

17.) 

 

Varhaiskasvatuksessa toiminnan suunnittelua ohjaavat matemaattinen, luonnontieteellinen, 

historiallis-yhteiskunnallinen, esteettinen, eettinen ja uskonnollis-katsomuksellinen orien-

taatio. Ne ohjaavat aikuisia tarjoamaan lapsille tilanteita, välineitä ja kokemuksia, joiden 

avulla lapsi pystyy perehtymään, ymmärtämään ja kokemaan ympäröivän maailman ilmi-

öitä. Sisältöjen suunnittelussa tulee huomioida lapsen kiinnostuksen kohteet ja tarpeet. 

Kaikkien orientaatioiden alueella kieli on kommunikaation ja vuorovaikutuksen väline, 

siksi on tärkeää, että hoito, - kasvatus- ja opetustilanteissa käytetään hyvää kieltä ja ava-

taan myös uusia käsitteitä. (Heikka ym. 2009 12–13;Varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teet 2005, 27.) 

 

3.3  Havainnointi tiedonkeruumenetelmänä 

 

Grönforsin (2010, 158) mukaan lasten päiväkodin arki on niin monimuotoista, että siitä on 

vaikea saada syvällistä tietoa muulla tavoin kuin havainnoimalla. Havainnointi antaa väli-

töntä ja suoraa tietoa yksilöiden ja ryhmien toiminnasta ja käyttäytymisestä joko kohteen 

luonnollisessa ympäristössä tai järjestetyissä tilanteissa. Sitä käytetään yleisesti kvalitatii-

visen tutkimuksen menetelmänä ja se on erinomainen keino toiminnan ja käyttäytymisen 

kuvaamiseen ja ymmärtävään tulkitsemiseen. Havainnointi soveltuu tilanteisiin, jotka ovat 

vaikeasti ennakoitavia ja nopeasti muuttuvia.  Se on erinomainen menetelmä vuorovaiku-

tuksen tutkimisessa. Havainnoinnissa ei tutkimuskohdetta irroteta ympäristöstään, vaan 

tutkittavan ja ympäristön suhteen tarkastelu on osa tutkimusta. (Törrönen 1999, 221; Hirs-

järvi, Remes & Sajavaara 2007, 207–208.) 
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Törrösen (1999, 222–223) mukaan osallistuvassa havainnoinnissa tutkija voi olla täysin 

ryhmän jäsen tai hän voi käydä tapaamassa kohderyhmää, mutta ei tavoittele ryhmän jäse-

nyyttä. Osallistuva havainnointi on jatkuvaa ja intensiivistä havainnointia eli kuuntelua, 

katselua ja keskustelua. Tutkijalta se vaatii uteliaisuutta ja tarkkavaisuutta, jotta toiminnan 

yksityiskohdat tulevat huomioiduiksi. Tärkeä osa on havaintomuistiinpanojen tekeminen. 

Havainnoitsija voi tehdä muistiinpanoja samaan aikaan, kun havainnoi tai vaihtoehtoisesti 

tilanteiden jälkeen. Myös näiden kahden suoritustavan yhdistäminen on mahdollista. 

 

Käytin tiedonkeruumenetelmänä projektiopinnäytetyössäni osallistuvaa havainnointia. Ha-

vainnoimalla lasten leikkiä pääsin lähemmäs lasten kokemusmaailmaa, sain tietoa heidän 

leikkitaidoistaan, kiinnostuksen kohteistaan sekä kehityksestään. Lisäksi sain apua havain-

nointiin yhteistyöpäiväkodin ryhmän aikuisilta. Havaintojen pohjalta pystyin suunnittele-

maan, toteuttamaan ja arvioimaan Kuttu-tuokiota lapsilähtöisesti sekä tekemään havainto-

muistiinpanojen avulla pohdintaa ja reflektointia oppimispäiväkirjaan.  
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4  LEIKKI, LAPSEN OMINAINEN TAPA TOIMIA 

 

 

Leikki on lapselle luontainen tapa toimia ja oppia, sillä leikkiessään lapsi harjoittaa tiedol-

lisia, motorisia, sosiaalisia ja emotionaalisia valmiuksiaan. Leikki on toimintaa kuvitteelli-

sessa tilanteessa, mutta siinä sattuvat tapahtumat ovat lapselle todellisia. Leikkiessään lapsi 

tutkii ympäröivää maailmaa ja oppii leikkiessään. Leikin vuorovaikutuksellisuus vaikuttaa 

ystävyyssuhteiden syntyyn ja leikkiessään lapsi tarvitsee puhetta omien aikomustensa vä-

littämiseksi toisille. Sen vuoksi leikki tukee myös puheen kehittymistä. Leikki on myös 

merkityksellistä aikuiselle, sillä leikkiä seuratessaan aikuinen saa tietoa leikkivien lasten 

kehityksen tasosta sekä lasten yhteistyötaidoista. Leikkikäyttäytymisestä voidaan tunnistaa 

myös lapsen tarpeita, voimavaroja ja kognitiivista tyyliä, miten hän lähestyy uusia tilantei-

ta ja hyötyy oppimisen edistämiseen tarkoitetuista malleista. (Hintikka, Helenius & Vähä-

nen 2004, 34–42; Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Pulkkinen & Ruoppila 2006, 62–

64.) Aikuisen läsnäolo luo leikille turvalliset puitteet ja leikkijöitä tukemalla ja tarvittaessa 

ohjaamalla aikuinen voi monipuolistaa leikkiä. Aikuisen osallistumisen on havaittu myös 

kannustavan lapsia pitkäjänteisempään leikkiin. Samalla hän pystyy rohkaisemaan arkoja 

ja vetäytyviä lapsia osallistumaan. (Hintikka ym. 2004, 43; Mikkola & Nivalainen 2009, 

54.) 

 

Heikan ym. (2009, 24) mukaan leikki on tärkein oppimisen strategia varhaislapsuudessa, 

sillä se edistää mielikuvituksen, persoonallisuuden ja abstraktin ajattelun kehittymistä.  

Myös kehityspsykologian uranuurtaja Lev S. Vygotsky (s.1896–1934) piti leikkiä merkit-

tävänä oppimista edistävänä toimintana. Leikki on silta lapsen kokemusten ulkoisesta tie-

dostamisesta sisäiseen ymmärtämiseen. Leikkiessään lapsi toimii lähikehityksen vyöhyk-

keellä ja ilmentää asioita, joita ei vielä ymmärrä. Lähikehityksen vyöhyke kuvaa niitä toi-

mintoja, jotka ovat kehittymäisillään ja joihin lapsi yltää pätevän sosiaalisen ohjauksen ja 

tuen avulla. Lapsen oppimista edistävät niin vertaisryhmä kuin aikuisten tuki. (Hintikka 

ym. 2004, 44–45; Hujala ym. 2007, 49,60.) 

 

4.1  Leikki varhaiskasvatussuunnitelmissa 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet määrittelee, että varhaiskasvatus on pienten lasten 

elämänpiireissä tapahtuvaa suunnitelmallista ja tavoitteellista vuorovaikutusta ja yhteis-
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toimintaa, jossa lapsen omaehtoinen leikki on keskeisessä asemassa. Lapset oppivat leikki-

essään ja vertaisryhmä vaikuttaa merkittävästi leikin kulkuun. Kaikki leikissä näkyvä on 

lapselle merkityksellistä, sillä he käyttävät leikkinsä aineksina kaikkea näkemäänsä, kuu-

lemaansa ja kokemaansa. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 11, 20–21.) Raa-

hen varhaiskasvatussuunnitelmassa todetaan, että leikki on välttämätöntä lapsen kokonais-

valtaiselle kehitykselle ja se luo pohjan elinikäiselle oppimiselle. Sen kautta lapsi tutustuu 

myös ympäröivään maailmaan sekä omaan itseen. (Raahen varhaiskasvatussuunnitelma 

2010–2011, 22.) Yhteistyöpäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmassa korostetaan lisäksi 

lasten oman leikin arvostamista, ja että leikille annetaan riittävästi aikaa, tilaa ja välineitä. 

Myös kokemustaustaa leikille tuodaan satujen, retkien ja vierailujen kautta. 

 

4.2  Kuttu - kuvin tuettu leikki päivähoidon pienryhmätoimintana 

 

Kuttu-leikissä pienryhmässä hyödynnetään kuvia sekä leluina että kommunikaatiovälineinä 

ja se on kehitetty menetelmäksi helpottaa lasten kommunikaatio- ja leikkitaitoja. Se sovel-

tuu lähes kaikille lapsille, mutta erityisesti siitä hyötyvät lapset, joilla on puutteita joko 

leikkitaidoissa ja / tai kommunikoinnissa. Kuvat leikkivälineenä houkuttelevat lasta moni-

puolisiin leikkikokonaisuuksiin, mikä korostaa lapsen sisäistä kielen käyttöä. Kun lapsi 

leikkii kuvilla, korostuu esineen merkitys eikä mekaniikka. Kuvilla leikittäessä saadaan 

myös laaja leikkikooste pienempään tilaan kuin leluja käytettäessä. (Kähkönen, Lindholm 

& Tahvanainen 2006, 10–11; Antti 2011, 10.) 

 

Tavoitteena Kuttu-leikissä on tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä käyttäen hyödyksi 

leikin ja vuorovaikutuksen elementtejä. Tavoitteena on myös auttaa lasta pääsemään tasa-

vertaisemmin mukaan muiden lasten leikkeihin tuetun leikkitilanteen ulkopuolella. Kun 

lapsi ensin harjoittelee leikkimistä strukturoidussa leikkitilanteessa aikuisen tuella, oppii 

hän vuorottelun ja toisen huomioimisen taitoja. (Kähkönen ym. 2006, 10–11; Antti 

2011,10) 

 

Kuvin tuetun leikin pohjana on samana toistuva struktuuri, joka koostuu neljästä osiosta: 

aloitus, leikki, kerronta ja lopetus. Struktuuri antaa leikille eheän ja turvallisen kehyksen ja 

sen etenemistä seurataan seinällä olevista kuvista. Leikin etenemisen apuna käytetään va-

likkokuvia ja leikkiosion päätteeksi leikit palautetaan mieleen kerrontakuvien avulla. Va-

likko- ja kerrontakuvat ovat eri leikkiteemoja kuvaavia kortteja. Valmiita leikkiteemoja 
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ovat kauppa, maatila, puisto, ravintola, retki ja sairaala. Leikin aikana voi useampi leikki-

teema olla esillä samanaikaisesti, jotta lapset voivat leikin edetessä palata niihin uudelleen. 

Leikkitilassa vapaata lattiatilaa tulisi olla riittävästi, jotta leikkiteemat mahtuvat hyvin esil-

le. Aikaa on hyvä varata noin 45- 60 minuuttia, kiireen tuntua ei saa olla. Leikin sisältö ja 

käytetty aika voi kuitenkin eri kerroilla olla lasten toiveiden ja valintojen mukaan hyvinkin 

erilainen. Kuttua toteutetaan säännöllisesti kymmenen leikkikertaa. Kuvin tuetun leikin 

jatkotarve tulee arvioida aina lapsikohtaisesti ja ottaa huomioon lapsen leikki- ja vuorovai-

kutustaitojen edistyminen. (Kähkönen ym. 2006, 12, 16.) 

 

Aikuinen tukee lapsia leikin aloittamisessa ja eteenpäin viemisessä ja auttaa toteuttamaan 

lasten leikki-ideoita. Mikäli lapset eivät keksi mitä leikkisivät, näytetään heille valikkoku-

vista tarjolla olevia leikkiteemoja. Parhaimmillaan riittää aikuisen antamat sanalliset vih-

jeet tai että, hän kommentoi leikin kulkua ääneen. Sen mukaan, miten lasten leikki etenee, 

aikuinen tarjoaa lapsille heidän tarvitsemiaan kuvia. Hän voi myös piirtää lisäkuvia lasten 

ideoiden pohjalta. Lasten ideat ja toteuttamistapa saavat yhä enemmän tilaa leikin edetessä. 

Tavoitteena on saada leikki etenemään ja sujumaan ilman aikuista. Aikuisen tehtäviin kuu-

luu myös luoda leikille turvallinen ja kiireetön ilmapiiri. (Kähkönen ym. 2006, 12–14.) 
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5   PROJEKTIN TOTEUTUS  

 

 

5.1 Kuttu-prosessin mallintaminen 

 

Toteutin projektini toiminnallisen osion touko-kesäkuussa vuonna 2010 raahelaisessa päi-

väkodissa käyttämällä Kuttu, kuvin tuettu leikki-materiaalia. Toimin pienryhmässä, jossa 

oli neljä 3-5 vuotiasta poikaa, joita olin käynyt havainnoimassa päiväkodilla aiemmin ke-

väällä ja samalla tutustuin heihin. Myös tutustuminen Kuttu-materiaaliin ja sen käytön har-

joittelu etukäteen on tärkeää leikkikertojen luontevan sujumisen kannalta. Interventioita oli 

kymmenen, joiden pohjana oli samana toistuva struktuuri, joka koostuu neljästä osiosta: 

aloitus, leikki, kerronta ja lopetus. Struktuuri antaa leikille eheän ja turvallisen kehyksen ja 

sen etenemistä seurattiin seinällä olevista kuvista. Leikin etenemisen apuna käytin valik-

kokuvia ja leikkiosion päätteeksi leikit palautettiin mieleen kerrontakuvien avulla. Valik-

ko- ja kerrontakuvat ovat eri leikkiteemoja kuvaavia symboleja. Valmiita leikkiteemoja 

ovat kauppa, maatil, puisto, ravintola, retki ja leikkihuone. 

 

Toiminta aloitettiin aina samalla nimilorulla, joka rytmitettiin taputtaen. Käyttämäni loru 

oli seuraava, ”Kerro, kerro ystävä oi, mikä on sun nimesi ja kuinka se soi”. Tämän jälkeen 

lapset taputtivat nimensä vuorotellen ja sitten käännettiin taputuskuva struktuurista, johon 

olin laittanut kuvat vaakasuorassa vasemmalta oikealle ja asettanut sen seinälle lasten sil-

mien tasolle. Lopetus oli myös aina samana toistuva eli laitoin kuulumaan rauhallista mu-

siikkia noin kahden minuutin ajan, jolloin lapset makasivat hiljaa lattialla ja kävin heitä 

siellä silittämässä. Tuokio loppui siihen, että sammutin musiikin ja joku lapsista sai kään-

tää rentoutuskuvan struktuurista ja sen jälkeen lapset lähtivät sovitusti rauhallisesti kävel-

len ryhmätilaan.  Aloituksen ja lopetuksen väliin jäivät leikkihetki, johon lapset valitsivat 

haluamansa leikkiteeman sekä kerronta, jossa käytiin läpi leikkiä vielä kerrontakuvien 

avulla. Ennen kerrontakuvan kääntämistä lapset saivat lisäksi kertoa, mistä leikistä pitivät 

eniten ja mitä haluaisivat seuraavalla kerralla. Samalla otin heiltä myös palautteen hy-

miökuvin, jossa hymyilevä tarkoitti mukavaa, surullinen tylsää ja neutraali kasvo tarkoitti 

ihan tavallista leikkituokiota. Ensin olin ajatellut, että lapset ympyröivät haluamansa hymi-

ön, mutta huomasin pian sen toimimattomuuden ja tein sitä varten hymiökortit, joista lapsi 

saattoi osoittaa oman tunnetilansa tuokiosta. Leikkiosioita tulen käymään tarkemmin läpi 

seuraavissa alaluvuissa kertoessani jokaisesta kymmenestä interventiosta. 
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Interventiopäivämäärät sovin etukäteen yhdessä päiväkodin lastentarhanopettajan kanssa ja 

aloitusajankohdaksi päätimme kello yhdeksän, jotta lapset ehtisivät leikin jälkeen yhteiseen 

ulkoiluun. Nämä ajat lastentarhanopettaja ilmoitti vanhemmille. Laitoin kuitenkin aina 

leikkihetken lopuksi Kuttu-vihkoon seuraavan ajankohdan, jotta vanhemmilla oli mahdol-

lisuus tarkastaa seuraavan intervention päivämäärä. Tapasimme lasten kanssa kaksi kertaa 

viikossa viiden viikon ajan. Interventiot pidettiin päiväkodin pienryhmähuoneessa, joka oli 

hiukan liian pieni tila lattiapinta-alaltaan Kuttu-leikkiin, mutta huoneessa ei ollut muita 

turhia virikkeitä ja siltä osin erittäin hyvä tila. Hyvässä leikkitilassa vapaata lattiatilaa tulisi 

olla riittävästi, jotta leikkiteemat mahtuvat hyvin esille. Jokaista toimintahetkeä varten me-

nin päiväkodille hyvissä ajoin järjestämään tilaa ja laittamaan Kuttu-tarvikkeet esille, jotta 

pääsisimme aloittamaan aina kello yhdeksän sillä toiminta kesti 35–50 minuuttia riippuen 

lasten jaksamisesta ja leikkitoiveista. Kun menin ajoissa päiväkodille, minulle jäi yleensä 

myös aikaa jutella lasten kanssa kuulumisia ennen toiminnan alkamista.  

 

Interventioiden aikana havainnoin lapsia heidän leikkiessään, ohjasin heitä tarvittaessa 

sekä osallistuin myös itse leikkiin eli havainnointini oli osallistuvaa havainnointia. Havain-

tomuistiinpanot kaikista interventioista kirjoitin toiminnan jälkeen, jonka lisäksi tein oppi-

mispäiväkirjaa reflektoiden omaa työskentelyäni. Sain apua havainnointiin ryhmän henki-

lökunnalta neljä kertaa ja kerran havainnoijana oli kiertävä erityislastentarhanopettaja Kati 

Haarala. Tuokioiden jälkeen keskustelin lasten ja ryhmän henkilökunnan kanssa saadakse-

ni tietoa, miten he kokivat kuvin tuetun leikin. Koin hyvänä, että ryhmän henkilökunta toi 

esiin omia näkemyksiään leikkihetkistä ja niiden sujumisesta sekä siitä, että huomasivatko 

he kuvin tuetulla leikillä olevan vaikutusta esimerkiksi lasten vuorovaikutus- ja leikkitai-

toihin. 

 

Olin laittanut lapsille omat ns. Kuttu-vihkot (LIITE 3), joihin jokaisen Kuttu-kerran jäl-

keen kirjoitin ja liimasin kuvia leikkitapahtumista. Näin lapsi pystyi myös kotonaan kerto-

maan leikkikerrasta, kun hän kuvien avulla muisti paremmin leikin tapahtumia. Vanhem-

mat myös saivat samalla tietoa toiminnasta ja sen sujumisesta sekä pääsivät paremmin 

osalliseksi ja tietoiseksi projektin kulusta ja olivat näin mukana kasvatuskumppaneina. 

Vihko toimi myös viestien välittäjänä. Olinkin toivonut, että vanhemmat olisivat viestittä-

neet omia ajatuksiaan leikkikerroista vihkon välityksellä. 
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5.2  Ensimmäinen interventio 4.5.2010 

 

Interventioihin osallistui neljä poikaa, joiden iät vaihtelivat kolmen ja viiden vuoden välil-

lä. Jotta lasten anonymiteetti säilyy, käytän työssäni lapsilla muutettuja nimiä, Matti 3 

vuotta, Riku 5 vuotta, Aki 4 vuotta ja Antti 5 vuotta. 

 

Ensimmäisessä interventiossa kaikki lapset olivat paikalla. Hain heidät ryhmätilasta ja me-

nimme yhdessä leikkihuoneeseen, jossa pyysin lapsia istuutumaan matolle leikkistruktuu-

rin eteen. Mukaan lähti myös ryhmän lastentarhanopettaja, joka istuutui tilan sivustalle 

havainnoidakseen lasten leikkiä ja toimintaa samalla havainnointimuistiinpanoja tehden. 

Kerroin alussa lapsille lyhyesti Kuttu-leikistä ja esittelin seinällä olevasta struktuurista, 

mitä tulee tapahtumaan jokaisella leikkikerralla. Lapset istuivat rauhallisesti ja kuuntelivat 

kiinnostuneina. Aloitin aloituslorun taputtamalla malliksi oman nimeni ja näin jatkoimme 

lasten nimillä.  Kaksi lasta halusi heti tehdä taputukset, yksi lapsista hiukan vielä ujosteli 

tilannetta ja yksi näytti pitävän lorusta, mutta ei halunnut sitä itse sanoa tai taputtaa nime-

ään. Kaikkien nimet kuitenkin taputettiin yhdessä. Samalla tutustuimme toisiimme ja nimet 

jäivät varmasti mieleen. Yksi lapsista sai kääntää aloituskortin struktuurista ja se tuntuikin 

olevan erittäin mieluinen puuha. Ensimmäiseen leikkituokioon olin itse valinnut leikkitee-

man, jotta lapset näkivät, mistä on kysymys ja tutustuivat pikkuhiljaa materiaaliin. Näin he 

pystyivät paremmin keskittymään, sillä olihan tilanne heille ihan uusi. Mielestäni tällaises-

sa strukturoidussa leikissä oli hyvä edetä juuri näin, että aloitetaan vähällä materiaalilla ja 

opitaan samalla leikin struktuuri ja tutustutaan toinen toisiinsa. 

 

Ensimmäiseksi leikissä annoin lasten valita itselleen leikkihahmon, jolle yhdessä keksittiin 

nimi. Sen jälkeen he saivat rakentaa kotiympäristön omalle hahmolleen valiten aluksi ha-

luamansa värisen kotitalon. Sitten annoin heille kylpyhuoneen ja makuuhuoneen sekä keit-

tiön. Tämä kodin rakentaminen oli lapsista mieluisaa puuhaa. Ensimmäisellä kerralla mi-

nulla ei ollut mukana isoja kartonkeja, joilla kotiympäristö olisi voitu rajata, jotta lapsen 

olisi ollut helpompi hahmottaa omaa leikkialuettaan. Huoneet olivat levitä koko lattia-

alueelle ja päätin hakea kartonkia päivähoitotoimistolta seuraavaa kertaa varten. Alla kaksi 

kuvaa lasten rakentamista kotiympäristöistä, joissa jo kartongit ovat alustoina. 
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KUVIO 3. Rikun leikin kotiympäristö Kuttu-tuokiossa 

 

 

KUVIO 4. Matin leikin kotiympäristö Kuttu-tuokiossa 

 

Seuraavaksi näytin lapsille kauppaleikin kuvaa. Olin valmistellut etukäteen kaupan laitta-

malla irtokuvat seinälle ja tilausvalikot pöydälle. Lapsille ja heidän hahmoilleen annoin 

myös leikkirahaa, jotta he voivat asioida kaupassa. Toimin ensimmäisellä kertaa myyjänä, 
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jotta lapset oppivat kauppaleikin idean ja näin he voivat toimia seuraavilla kerroilla itse 

kauppiaana. Sovimme yhdessä, että jokainen voi ostaa kerralla kolme ostosta. Kerroin lap-

sille, että vuorollaan jokainen nimeää tilausvalikosta haluamansa tuotteen ja myyjä antaa 

sen hänelle ja samalla sanoo tuotteen nimen ääneen. Riku, Aki ja Antti kävivät mielellään 

kaupassa ja nimesivät ostoksensa. Matti vielä ujosteli, mutta teki ostokset minun avusta-

mana. Leikki omilla hahmoilla oli vielä ensimmäisessä tuokiossa aika vähäistä, mutta Riku 

yritti jo hienovaraisesti viritellä leikkiä muiden kanssa. Antti leikki jonkin verran, mutta 

enimmäkseen katseli vielä ympärilleen pitäen hahmoaan kädessä. Aki oli oikein innokas, 

mutta hän ei oikein jaksanut keskittyä ja odottaa esimerkiksi kaupassa vuoroaan. Kun 

huomasin lasten keskittymisen herpaantuvan, pyysin lapsia laittamaan hahmonsa iltatoimi-

en jälkeen nukkumaan ja kääntämään leikkikuvan struktuurista. 

 

Pyysin lapsia jälleen istumaan struktuurin eteen ja kertomaan kerrontakuvien avulla leikis-

tä. Tämä osio tukee lasten kerrontataitoja ja muistia. Riku muisti hyvin kaupassa käynnit ja 

hiljainen Anttikin palautti mieleen, montako ostosta oli tehnyt. Aki ei oikein enää jaksanut 

keskittyä, vaan odotti, että kerrontakuva käännetään struktuurista. Tässä vaiheessa kysyin 

kuitenkin, haluaisivatko lapset seuraavalla kerralla leikkiä kauppaa ja oliko heillä muita 

toiveita. Riku toivoi kauppaleikkiä, sillä hän halusi toimia myyjänä. Antti ilmoitti toiveek-

seen lääkärileikin. Palautteen hymiöillä keräsin ennen rentoutusta.  

 

Rentoutushetkeä varten tarvitsimme lattiatilaa ja keräsimme tässä vaiheessa kotiympäristöt 

yhdessä pois. Laitoin kuulumaan rentoutusmusiikkia ja lapset jaksoivat maata pari minuut-

tia rauhassa minun ja lastentarhanopettajan silittäessä heitä. Riku, joka muuten oli leikissä 

hyvin mukana, ei oikein rentoutushetkellä jaksanut ja mietinkin, olisiko nystyräpallo hyvä 

väline, jotta hän rauhoittuisi hetkeksi ennen tilasta poistumista. Lopuksi käännettiin rentou-

tuskuva ja minä kiitin lapsia leikkituokiosta, jonka jälkeen he lähtivät omaan ryhmäänsä. 

Lastentarhanopettajan kanssa vaihdoimme vielä ajatuksia toiminnasta ja sen sujuvuudesta. 

 

5.3  Toinen  interventio 5.5.2010 

 

Lasten toiveiden mukaan toisessa interventiossa olivat teemoina lääkäri- ja kauppaleikit. 

Leikki lähti tällä kertaa paremmin käyntiin, sillä jaoin aloituslorun jälkeen kartongit lapsil-

le ja he saivat valita paikan, mihin asettuvat omaa kotiympäristöään tekemään. Tämän jäl-

keen jaoin talot, seuraavaksi sängyt jne. ja näin lapset jäsensivät osiot paremmin. Tilaa 
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kaipasin kuitenkin enemmän. Kauppaleikki lähti kuitenkin hyvin sujumaan, kun Riku ryh-

tyi kauppiaaksi ja Antti meni ostoksille. Kauppaleikki eteni mukavasti ja oli oikein puuha-

kasta leikkiä. Ostajat osasivat odottaa hyvin vuoroaan ja kauppias kuunteli kaverin ostos-

valinnat. Lasten leikkiessä, laitoin Antin ehdottaman lääkärileikin myös esille. Antti lähti-

kin hahmoineen heti mielellään lääkäriin. Myös Riku halusi käydä useaan kertaan lääkäris-

sä. Matti oli leikeistä kiinnostunut, mutta ujosteli edelleen jonkin verran ja ei siksi ehkä 

uskaltanut oikein vielä osallistua yhteisleikkiin. Hän kuunteli ohjeet tarkasti ja lopussa hän 

ilmoittikin reippaasti, että oli tykännyt kauppaleikistä enemmän kuin lääkärileikistä. 

 

Lapsia oli läsnä kolme ja ehkä sekin vaikutti, että leikkihetki oli rauhallisempi kuin edelli-

nen. Itse olin tyytyväinen tähän päivään, sillä koin että olin onnistunut ohjauksessa pa-

remmin kuin edellisellä kerralla ja lapsetkin olivat mukana luottavaisin ja innokkain mie-

lin. Hymiöpalautteiden mukaan kaksi kolmesta piti leikkikertaa ihan tavallisena ja yhdestä 

lapsesta se oli mukava.  Myös ryhmän lastentarhanopettajan kanssa alkoi syntyä luottamus, 

että tämä projekti kantaa hedelmää.  

 

5.4  Kolmas interventio 10.5.2010 

 

Kolmas interventio alkoi levottomissa tunnelmissa ja minun pitikin käyttää käsinukkea 

apuna aloituksessa, jotta sain pojat rauhoittumaan matolle. Käsinuken olin varannut lauk-

kuuni, juuri tällaisia tilanteita varten, jotta saan huomion kiinnitettyä nuken kautta leikkiti-

lanteeseen. Nuken avulla sain pojat kuuntelemaan ja pääsimme aloittamaan lorun ja tapu-

tukset. Antti ja Matti eivät vieläkään taputtaneet nimiään, mutta mielellään kuuntelivat 

omat nimensä taputettuina. Mukaani olin varannut maatilan, puiston sekä varalle kauppa-

leikin, joista pojat valitsivat maatilaleikin. Lapset innostuivat leikistä ja valikoivat mielei-

siään eläimiä ja nimesivät niitä. Matti valitsi reippaasti eläimekseen kukon ja uskalsi jo 

ottaa minuun kontaktia enemmän. Rikun leikki oli jo jatkuvaa, hän ratsasti maatilan hevo-

sella, syötti ja harjasi hevosta. Toiset lapsetkin laittelivat elämiä maatilan alueelle, muuta 

leikki oli vielä lyhytjänteistä, joten jouduin välillä antamaan heille vihjeitä, mitä eläinten 

kanssa voisi tehdä. Mietimme esimerkiksi, mitkä eläimet viihtyvät yhdessä ja mitä ruokia 

ne syövät. Antti halusi enemmän leikkiä omassa talossaan ja pyysikin maatilan koiran 

omaan kotiympäristöönsä. Aki oli levottomana ja hän ei oikein päässyt mitenkään leikin 

alkuun, vaikka yritin häntä tukea leikin aloituksessa ja antaa positiivista palautetta. Myös 

rentoutushetkellä lapset olivat levottomampia kuin edellisillä kerroilla. 
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Tällä kertaa päiväkodin henkilöstöstä ei päässyt kukaan osallistumaan leikkituokiolle ja 

ehkä se osaltaan vaikutti levottomuuteen, että hetkellä ei ollut toista havainnoijaa ja minul-

la ei ollut taustatukea. Mieleeni hiipi jopa hieman epäonnistumisen tunne, mutta en antanut 

sille ajatukselle valtaa. Yritin nostaa päällimmäiseksi ajatuksen siitä, että Rikun leikki oli 

ollut pitkäjänteistä ja Matti uskalsi jo ottaa hyvin kontaktia ryhmässä. 

 

5.5  Neljäs interventio 12.5.2010 

 

Pojat olivat toivoneet kauppaleikkiä, sillä kauppiaana olo tuntui kiinnostavan heitä. Aki 

halusi olla ensimmäinen kauppias. Tässä roolissa hän kuunteli ohjeet hyvin ja toimi, kuten 

kauppiaana tulee toimia. Siitä annoinkin positiivista palautetta hänelle. Tämän jälkeen hän-

tä innosti vain moottoripyörällä ajelu, joka välillä yltyi rajuksikin. Antti halusi myös olla 

kauppias ja hän toimi roolissa hienosti. Hän kuunteli ostajaa ja antoi tuotteet ja samalla 

nimesi ne. Mielestäni Antin leikki olikin edennyt, sillä hän selvästi nautti strukturoiduista 

tuokioista. Matti keskittyi hyvin leikkiin, mutta leikki vielä enimmäkseen itsekseen. Rikun 

leikki oli tällä kertaa lyhytjänteistä, sillä hän olisi vain halunnut käydä jatkuvasti kaupassa. 

Kauppa pitikin sulkea, että hän malttoi leikkiä muita leikkejä. Rikulla on taito leikkiä tois-

ten kanssa sekä hyvä mielikuvitus ja hän vie usein leikkiä eteenpäin, mutta hän tarvitsee 

vielä ohjausta, että jaksaa keskittyä yhteen leikkiin kerrallaan.  

 

Havainnoijana tällä kertaa oli ryhmässä harjoitteluaan suorittava viimeisen vuoden sosio-

nomiopiskelija. Hän halusi nähdä, minkälaista toimintaa Kuttu kuvin tuettu leikki on. Tällä 

kertaa olin tyytyväinen omaan toimintaani sekä koko tuokioon, sillä minusta jo tässä vai-

heessa saattoi nähdä, että ainakin osa lapsista hyötyi tämäntyyppisestä pienryhmätoimin-

nasta. Pohtimaan jäin kuitenkin, miten saisin Akin mukaan yhteisiin leikkeihin ja Rikun 

paremmin ja pitempään keskittymään omaan leikkiin sekä leikkeihin toisten kanssa. 

  

5.6  Viides interventio 17.5.2010 

 

Lapset tuntuivat pitävän tuokion samasta struktuurista, sillä tällöin he tiesivät, mitä seuraa-

vaksi tapahtuu. Aloitustuokiolla Aki, Riku ja Matti taputtivat nimensä jo reippaasti. Edelli-

sellä kerralla lapset olivat ehdottaneet poliisileikkiä, joten minä tein kaksi poliisia, joita he 

voisivat käyttää hahmoinaan, sillä materiaaliin ei kuulu poliiseja tai poliisileikkiä. Aki ja 

Riku halusivat ottaa poliisit hahmoikseen. Leikkiteemoiksi lapset valitsivat lääkärileikin 
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sekä puiston. Vaikka leikkihetkellä oli ajoittain levottomuutta, oli tuokio kuitenkin koko-

naisuudessa hyvä, sillä lapset leikkivät hetkittäin yhteisleikkiä ja kommunikoivat keske-

nään. Antti oli välillä hyvin hiljaisena omassa leikissään, mutta innostui taas lääkärileikis-

tä. Matti yritti leikkiä välillä Antin kanssa, mutta ei saanut oikein kontaktia.  Aki innostui 

myös lääkärileikistä, hän hoiti mm. koiran puremaa. Riku leikki kaikkien kanssa, mutta oli 

jälleen hieman malttamaton ja halusi aina tehdä samaa kuin muutkin. Hän odotti kyllä vuo-

roaan, kun aikuinen siitä hänelle huomautti. Kerrontaosuudella Riku kuitenkin osasi selit-

tää paljon leikistä. Myös toiset pojat kertoivat leikin tapahtumista, kun esitin heille kysy-

myksiä. 

 

Ryhmän lastenhoitaja oli leikkituokiolla havainnoimassa ja samalla tutustui paremmin ma-

teriaaliin. Lapsia ei näytä haittaavan toisen aikuisen vaihtuminen, sillä aikuiset ovat kui-

tenkin tuttuja heille. He pitävä luonnollisena sitä, että työntekijä istuu ja kirjoittaa havain-

tomuistiinpanoja, eivätkä yritä hakea hänen huomiotaan. Lapset ovat omaksuneet, että mi-

nulta voi kysyä ja pyytää apua leikkiin liittyvissä asioissa ja toinen aikuinen istuu sivussa 

ja kirjoittaa. 

 

5.7  Kuudes interventio 19.5.2010 

 

Paikalla oli kolme lasta, sillä Antilla oli muita menoja. Olin varannut esille retki- ja ravin-

tolaleikin sekä varalle kauppaleikin. Pojat innostuivat sekä ravintolasta että retkestä, joten 

laitoin pöydälle ravintolan ja lattialle retkileikin. Ravintolaleikissä on aikuisen hyvä olla 

ensin tarjoilijana, jotta lapset oppivat tämänkin roolin vähitellen. Ravintolassa asioi yksi 

lapsi kerrallaan ja toiset leikkivät sillä välin retkiympäristössä. Matti näytti pitävän eläimis-

tä, sillä retkipaikalla hän innostui kovasti harakasta ja pöllöstä. Hän kävi välillä ravintolas-

sa ja tilasi tilausvalikosta kalaa ja juomaksi maitoa. Matti oli koko toiminnan ajan iloisena 

ja reippaana ja näytti nauttivan leikkitilanteesta. Riku kävi ravintolassa kaksi kertaa. Ensin 

hän tilasi hampurilaisen ja limsan ja toisella kertaa spagettia. Hän muisti sanoa kohteliaasti 

päivää ja näkemiin. Rikua joudun kuitenkin ohjeistamaan vuorottelusta ja toisen huomioi-

misesta. Aki malttoi ravintolassa tehdä tilauksen hyvin ja muutenkin hänen leikkinsä oli 

tällä kertaa juonellista leikkiä. Hänen hahmonsa oli palomies ja siksi hän leikki palokuntaa. 

Hän rakensi mielellään leikin ikkunalaudalle eikä lattialle kuten muut. Rentoutushetki oli 

myös onnistunut: lapset malttoivat maata hiljaa lattialla ja pitivät selvästi siitä, että sil itin 

heitä hetken ajan. 
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Ryhmästä ei päässyt kukaan aikuinen mukaan leikkihetkeen, joten jouduin toimimaan yk-

sin havainnoijana sekä välillä olemaan leikissä mukana. Alussa minulla oli hiukan sekava 

tunne, mutta loppujen lopuksi onnistuin ihan hyvin molemmissa tehtävissä. Ryhmä oli 

alkanut tuntua omalta ryhmältä ja mielestäni lapset luottivat minuun, heillä oli turvallinen 

olotila. 

 

5.8  Seitsemäs interventio 25.5.2010 

 

Edellisenä iltana oli ollut päiväkodin kevätjuhla ja kaikki rekvisiitta oli laitettu huoneeseen, 

jossa normaalisti pidimme Kuttu-tuokion. Jouduimme siis ryhmän kanssa tyytymään lasten 

lepohuoneeseen. Lapset olivat ihmeissään tilavaihdoksesta ja heitä tuntuivat kiinnostavan 

enemmän sängynalustat kuin muu touhu. Aloitus oli siis mahdollisimman huono toimin-

nalle. Alkutaputukset menivät kuitenkin hienosti ja leikeiksi lapset valitsivat sekä retken 

että puiston. Leikki ei päässyt omaehtoisesti vauhtiin vaan minun piti johdatella, mitä ret-

kellä voisi tehdä. Yhdessä nimettiin eläimiä ja otettiin leikisti kuvia. Rikun keksittyä, että 

hän voisi olla eläinlääkäri, joka hoitaa metsäneläimiä, leikki lähti paremmin soljumaan 

eteenpäin. Toiset pojat toivat eläimiä Rikun vastaanotolle ja hän otti röntgenkuvia sekä 

laittoi kipsejä. Matista retkileikki näytti olevan mukavaa, sillä hän lennätti ja kuljetti eläi-

miä sekä laittoi hahmonsa onkimaan ja ottamaan välillä kuvia. Koska lapset olivat mieles-

täni levottomampia kuin muilla kerroilla, en turhaan yrittänyt miettiä, miten jatkaisimme 

leikkiä. Siirryimme kerrontaosuuteen, heti kun leikki tuntui jäävän paikoilleen. 

 

Pienryhmätoiminnassa on mielestäni tärkeää muistaa, että fyysisen tilan tulee pysyä sama-

na. Mietinkin, että lasten levottomuus johtui osaltaan juuri tästä tilamuutoksesta. Toinen 

syy levottomuuteen oli ehkä edellisen illan kevätjuhla, jossa lapset olivat olleet pienessä 

jännityksessä ja seuraavana päivänä se purkautui. He olisivat kaivanneet ehkä enemmän 

liikunnallista toimintaa aamuunsa. Lapset saattoivat myös aistia minun mielentilani, sillä 

olin hiukan harmistunut, että sovittu leikkitila ei ollut käytössämme. 

 

5.9  Kahdeksas interventio 28.5.2010 

 

Emme päässeet vieläkään omaan tilaamme, vaan jouduimme edelleen tyytymään lepohuo-

neeseen. Nyt kuitenkin osasin huomioida tilan huonot puolet ja laitoin peitteillä sän-
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gynalustat piiloon. Lapsetkaan eivät enää samalla tavalla ihmetelleet tilan vaihtumista, 

vaan ainoastaan kysyivät, että taasko me olemme täällä. 

 

Lapset olivat toivoneet kauppaleikkiä, joten otin sen esille ja toiseksi leikiksi olin itse va-

rannut maatilan, sillä tiesin sen olevan monen lapsen mieleen. Näin toimiessani halusin, 

että lapset saisivat leikin ja onnistumisen iloa enemmän kuin edellisellä kerralla. Annoin 

maatilan lattialle, johon Matti ja Antti alkoivat laittaa eläimiä ja muita tarvikkeita. Riku oli 

ilmoittanut haluavansa olla kauppias ja hänen kanssaan järjestelimme kauppaleikin kun-

toon. Aki odotteli kaupan aukeamista. Riku jaksoi ja osasi toimia maltillisesti kauppiaana. 

Kun tämä rooli loppui, hänen oli vaikea aloittaa muuta leikkiä. Koska Riku halusi jälleen 

olla eläinlääkäri, otin esille myös lääkärileikin, jotta hän pääsi hoitamaan maatilan eläimiä. 

Hänen mukaansa ne olivat olleet tulipalossa ja pikkupossujakin syntyi yllättäen. Riku siis 

vei leikkiä eteenpäin ja keksi uusia juonenkäänteitä maatilaleikille. Aki asioi reippaasti 

kaupassa, mutta sen jälkeen hänen oli vaikea keskittyä mihinkään leikkiin. Annoin hänelle 

hänen haluamansa poliisiauton, mutta leikki jatkui edelleen poukkoilevana. Antti laitteli 

eläimiä keskittyneesti maatilalle, vaikkakaan ei leikkinyt sillä sen enempää. Hän oli valin-

nut hahmokseen poliisin, jonka hän vei lääkäriin mahakipujen vuoksi. Antti tuntuikin in-

nostuvan aina lääkärileikistä. Kaikki lapset leikkivät kuitenkin yhdessä, jokaisella oli omia 

rooleja. 

 

Tälläkään kertaa ei ryhmästä ollut havainnoijaa, mikä oli mielestäni harmi, sillä kuvin tue-

tun leikin ja pienryhmätyöskentelyn tulokset alkoivat pikku hiljaa näkyä ryhmän toimin-

nassa.  Lapset olivat tyytyväisiä, iloisia ja leikkivät yhdessä. Hiljaisimmatkin rohkaistuivat 

puhumaan pikkuhiljaa enemmän. Myös hymiöpalautteella heidän mukaansa leikkituokio 

oli ollut mukava. Itselläni tuokion jälkeen oli onnistumisen tunne ja tyytyväinen mieli. 

 

5.10  Yhdeksäs interventio 2.6.2010 

 

Pääsimme jälleen tuttuun turvalliseen pienryhmätilaan, mutta tällä kertaa lapsia ei ollut 

mukana kuin kaksi, sillä Riku oli jäänyt jo lomalle ja Antilla oli muita menoja. Kiertävä 

erityislastentarhanopettaja Kati Haarala oli tällä kertaa havainnoimassa lasten toimintaa 

Kuttu-hetkellä. Alkulorussa molemmat pojat olivat taas hyvin mukana ja kotiympäristöt he 

rakensivat innokkaina. Hahmoikseen Aki ja Matti halusivat poliisit ja leikeiksi he valitsivat 

maatilan ja lääkärileikin. Matti alkoi leikkiä maatilalla. Akin oli vaikea saada leikistä kiin-
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ni, mutta sitten hän keksi palomiesleikin. Matti ei taas innostunut tästä, vaan katseli toisen 

toimintaa passiivisena. Kohta Aki olikin jo rokottamassa eläimiä maatilalla, mutta Matti ei 

vieläkään lähtenyt oikein mukaan leikkiin, vaan näytti ujostelevan tilannetta. Aki keksii 

ottaa leikkiin dinosauruksen, joka löytyy materiaalin leluhahmoista.  Mattikin innostui täs-

tä ja kuljetti maatilan eläimiä suojaan. Aki eläytyi dinosauruksen rooliin ja laajensi leikkiä 

toiselle puolelle huonetta. Vähitellen leikki meni dinosaurusten taisteluksi ja mitään uutta 

ei näyttänyt syntyvän, joten pyysin laittamaan hahmot kotiin nukkumaan ja eläimet suo-

jiinsa. Aki ei meinannut rauhoittua kerrontahetkelle, vaan jouduin rauhoittamaan hänet 

hetkeksi syliini. Matti kertoi kuvien avulla hienosti leikistä. Aki oli edelleen levoton, mutta 

muisti hyvin leikin kulun ja kertoi siitä.  Matti sai kääntää struktuurikuvan ja Aki hermos-

tui tästäkin. Laitoin kuulumaan rentoutusmusiikkia ja molemmat pojat rauhoittuivat tähän. 

Lopuksi Aki sai kääntää viimeisen kuvan struktuurista ja näin hänellekin jäi hyvä mieli 

leikkituokiosta. 

 

5.11  Kymmenes interventio 4.6.2010 

 

Viimeisellä kertaa mukana oli kolme poikaa, mutta tähänkään hetkeen ei ryhmän aikuisia 

ollut päässyt. Aloituslorussa Aki sanoi kaikkien nimet reippaasti samalla taputtaen toisten 

kuunnellessa. Tässä osiossa hän oli aina hyvin mukana. Olin valinnut esille retken ja kios-

kin ja pyysin lisäksi lasten toiveita leikkiteemoista. Lääkärileikki oli kaikkien yhteinen 

toive. Matti meni heti retkipaikalle laittamaan eläimiä luontoon ja toivoi sinne myös nuoti-

on. Antti halusi toimia lääkärinä, joka antaisi lääkettä ja rokotuksia. Hän ajeli välillä autol-

la ja kertoi patjan olevan vuori. Vuorella hän myös kuljetti karhua, jonka kertoi pudonneen 

lopuksi rotkoon.  Eli Antti jutteli leikin lomassa mukavasti, eikä vetäytynyt omaan leik-

kiinsä. Akin hahmo oli ajanut moottoripyörällä kolarin ja joutui menemään lääkäriin. Antti 

toimikin hienosti lääkärinä. Kohta Aki keksi, että hän hahmollaan on huono olo ja tämä 

oksensi lääkärissä. Jälleen Antti eläytyi lääkärirooliin. Tämän jälkeen pojat lähtivät retki-

paikalle, jossa Aki otti ilkeän suden, joka puri toisia eläimiä. Aki päästi mielikuvituksensa 

valloilleen. Matti toi lääkäriin ketun, jonka kaikki osat olivat hänen mukaansa kipeänä. 

Minä toimin lääkärinä, sillä Antti ei joutanut retkipaikalta. Huomatessaan kioskileikin, 

kaikki pojat kävivät jäätelöostoksilla ja minä toimin myyjänä. Aki ja Matti olisivat vielä 

jatkaneet leikkiä, mutta Antti alkoi vähitellen kyllästyä, joten aloimme lopetella, että kenel-

lekään ei jäisi ikävä tunne hetkestä. Kerrontaosuudella kaikki kertoivat mukavasti leikistä 

ja myös rentoutushetkellä pojat olivat rauhallisia. 
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Viimeinen kerta tuntui toisaalta helpottavalta, sillä projekti oli hyvässä vaiheessa, mutta 

toisaalta haikealta, sillä tästä ryhmästä oli tullut viiden viikon aikana minun oma ryhmäni. 

Jokainen poika oli oma persoonansa, joihin olin tutustunut koko ajan paremmin ja parem-

min. Olin saavuttanut heidän luottamuksensa, sillä olinhan aikuinen, jolla oli aikaa heille. 

Tällä viimeisellä kerralla jaoin lasten lokeroihin palautekyselyt vanhemmille, jotka pyysin 

palauttamaan 15.6.2010 mennessä. Yhden kyselyn lähetin sähköpostilla, koska poika oli 

jäänyt jo lomalle, ja toivoin myös hänen vanhemmiltaan palautetta. 

 

5.12  Kuttu-materiaalista kertominen  erityisvarhaiskasvatuksen työryhmälle  

 

Erityisvarhaiskasvatuksen työryhmään kuuluu seitsemän lastentarhanopettajaa Raahen eri 

päiväkodeista, yksi edustaja ryhmäperhepäivähoidosta sekä yksi perhepäivähoidonohjaaja. 

Koollekutsujina toimivat kiertävä erityislastentarhanopettaja Kati Haarala ja AAC-ohjaaja 

Sisko Routaniemi.  Olin esittelemässä tämän työryhmän kokouksessa 2.6.2010 (LIITE 5) 

Kuttu kuvin tuettua leikkiä sekä vetämääni projektia. Kävin läpi Kuttu-leikin tavoitteet, 

toteutuksen ja aikuisen roolin leikissä. Kerroin kokemuksiani pienryhmätoiminnasta sa-

malla esitellen Kuttu-materiaalia. 

 

Mielestäni tämä oli hyvä tilaisuus tuoda esille materiaalin käyttömahdollisuuksia, jotta 

osallistujat saivat tietoa vastahankitusta materiaalista ja pystyivät kertomaan siitä myös 

omissa yksiköissään. Näin sain vietyä viestiä Kuttu kuvin tuetusta leikistä koko Raahen 

päivähoidon sektorille. 
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6   PROJEKTIN ARVIOINTI  

 

 

Arvioin projektiani käymällä läpi projektin aikataulun onnistumista sekä työskentelypro-

sessia kokonaisuudessaan. Arvioin projektia myös asettamieni asiakaslähtöisten, organi-

saation ja omien tavoitteiden kautta, jotka jakautuvat toiminnallisiin, oppimis- ja tulosta-

voitteisiin. Arviointini pohjautuu tekemiini havaintoihin, oppimispäiväkirjaan sekä työnte-

kijöiden kanssa käytyihin keskusteluihin. Lisäksi arvioinnille on antanut pohjaa lasten ja 

vanhempien antamat palautteet. 

 

Projektin suunnittelu käynnistyi jo loppuvuodesta 2009, mutta projektisuunnitelman työs-

täminen vaati aikaa, jotta sain sisäistettyä prosessin ja hiottua aikataulua sekä yksityiskoh-

tia. Suunnitelma hyväksyttiin toukokuussa 2010. Projektini eteni projektisuunnitelman 

mukaisesti ja kokonaisuudessaan opinnäytetyöprosessi sujui hyvin, sillä pysyin suunnitel-

maan laatimassani aikataulussa. Myös kaikki suunnitellut kymmenen interventiota toteutui, 

sillä projektisuunnitelma antoi raamit toiminnalle ja aikataulutti sitä hyvin.  Projektin työs-

täminen on ollut mielenkiintoista mutta haasteellista, sillä sitä on joutunut työstämään 

muun opiskelun ja työn ohessa. Tietoperustan etsiminen ja siihen perehtyminen vahvisti 

tietämystäni ja osaamistani varhaiskasvatuksen alueella ja antoi hyvän pohjan Kuttu kuvin 

tuettu leikki-interventioiden toteutukseen.  

 

Yhteistyö päiväkodin henkilöstön kanssa sujui hyvin, vuorovaikutus välillämme oli luon-

tevaa ja minut otettiin hyvin vastaan työyhteisöön. Tutustumiskäynnit talvella 2010 päivä-

kotiin ennen interventioiden tapahtumista olivat tärkeitä tuokioiden onnistumisen kannalta, 

sillä käynnit antoivat mahdollisuuden luoda luottamuksellisen suhteen niin lapsiin kuin 

päiväkodin henkilöstöön jo projektin alussa. Henkilöstöltä olisin toivonut kuitenkin vielä 

aktiivisempaa osallistumista interventioihin ja halua opetella Kuttu-materiaalin käyttöä. 

Ohjaajani Kati Haaralan kanssa yhteistyö oli sujuvaa ja antoisaa, sillä pystyin reflektoi-

maan interventioita hänen kanssaan aina tarvittaessa ja samalla hän sai tietoa Kuttu-leikin 

etenemisestä pienryhmässä. Katilta sain myös apua ja tukea jo projektin suunnitteluvai-

heessa. 

 

Projektini kustannusarvion olin laatinut nollabudjetiksi, sillä sain kaiken projektissa käyt-

tämäni materiaalin Raahen kaupungin varhaiskasvatuspalveluilta ja toimintatilan käyttö oli 
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ilmaista yhteistyöpäiväkodissa, joten olen pystynyt toteuttamaan asettamani nollabudjetin. 

Oman työn osuudeksi arvioin 423 tuntia, jolle en kuitenkaan ole rahallista arvoa laskenut, 

sillä koen, että projekti on opettanut ja antanut minulle paljon. Se on tukennut ammatillista 

kasvuani, sillä olen oppinut arvioimaan omaa työskentelyäni ja pystynyt muuttamaan toi-

mintaani tarvittaessa. Olen saanut lisää kokemusta ryhmän ohjaamisesta sekä pystynyt 

syventämään teoriatietoani varhaiskasvatuksen alueelta. Pitkäkestoinen projekti on opetta-

nut minua sietämään myös keskeneräisyyttä. Se on myös kasvattanut tiimityöskentelytaito-

jani. Mielestäni en kuitenkaan osannut motivoida työntekijöitä tarpeeksi, jotta he olisivat 

innokkaammin lähteneet projektiini mukaan havainnoijan roolissa ja samalla omaksuneet 

Kuttu-materiaalin käytön yhdeksi toimintamenetelmäksi päivähoidon arkeen. Projektini 

myötä olen oppinut myös Kuttu-materiaalin käytön pienryhmätyöskentelyssä ja voin sitä 

käyttää tulevaisuudessa lastentarhanopettajan työssä. 

 

Alun pitäen asetin suunnitelmaani pitkän ajanjakson interventioista tehtyjen havaintojen 

läpikäymiseen sekä raportin kirjoittamiseen sillä uskoin, että opintojen ohessa tarvitsin 

paljon aikaa työstääkseni projektista saadut kokemukset ja tulokset kirjalliseen muotoon. 

Raportin kirjoittaminen on edennyt tasaisesti, ajoittuen kuitenkin enemmän kevät-kesälle 

2011. Projektin lopputuloksena syntyi tämä raportti, joka sisältää Kuttu-prosessin mallin-

tamisen raahelaisessa päiväkodissa. Se antaa hyödyllistä tietoa Kuttu-materiaalin käytöstä 

työyhteisöille, jotka miettivät Kuttu kuvin tuetun leikin valitsemista työmenetelmäkseen 

lasten kanssa toimiessaan.  

 

6.1  Asiakaslähtöisten tavoitteiden toteutumisen arviointi 

 

Toiminnallisiksi tavoitteiksi projektissa olin lapsille asettanut mahdollisuuden suunnitella, 

toteuttaa ja nauttia leikistä pienessä vertaisryhmässä sekä oppia ja kokea erilaisia asioita ja 

tapahtumia leikin avulla. Kuvin tuetussa leikki nämä tavoitteet mielestäni toteutuivat hy-

vin, sillä lapsiryhmä koostui neljästä 3-5-vuotiaasta lapsesta ja interventioissa he itse suun-

nittelivat ja toteuttivat leikkiään Kuttu-materiaalia käyttäen. He saivat kokemuksia erilai-

sista leikeistä, joissa he pystyivät käyttämään omaa mielikuvitustaan. He toimivat esimer-

kiksi ravintolan asiakkaina, kauppiaina, lääkäreinä tai eläintenhoitajina omien mielenkiin-

non kohteiden mukaan. Näiden lisäksi toiminnalliseksi tavoitteeksi olin asettanut, että lap-

set rohkaistuisivat itsensä ilmaisuun. Tämä toteutui interventioiden kerrontaosioissa, sillä 

jokaisella lapsella oli mahdollisuus kuvien avulla palauttaa leikit mieleensä ja kertoa niistä 
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ryhmässä. Myös arimmat lapset alkoivat vähitellen kertoa omasta leikistään tässä osiossa. 

Kuttu-vihko toimi myös tämän tavoitteen saavuttamiseksi, sillä lapsella oli mahdollisuus 

myös kotona kertoa Kuttu-tuokiosta, sillä olin jokaisesta leikkikerrasta laittanut vihkoon 

kuvia, joiden avulla lapsella oli mahdollisuus myös kotona kertoa leikistä ja omista koke-

muksistaan. 

 

Lasten oppimistavoitteiksi projektissa olin asettanut, että heidän vuorovaikutus- ja leikki-

taitonsa sekä itsetunto vahvistuisivat. Toiminnalla pyrittiin myös muiden ihmisten huomi-

oonottamiseen. Omiin havaintoihini perustuen interventioiden edetessä lapset muuttuivat 

innokkaammiksi leikkijöiksi ja leikit tulivat pitkäjänteisimmiksi. He saivat onnistumisen 

kokemuksia, sillä olin suunnitellut toiminnan lapsilähtöisesti ja ryhmä oli pieni ja jokaisel-

la oli mahdollisuus vaikuttaa omaan toimintaansa. Koivusen (2009, 38–39) mukaan onnis-

tumisen kokemukset ovatkin lapsen itseluottamuksen kannalta tärkeitä. Jotta onnistumisen 

kokemuksia syntyy, toiminnan tulee olla lapsen kehitystasolle sopivaa, innostuneisuudesta 

ja käyttäytymisestä kiitetään. Myös positiivista palautetta annoin jokaiselle erikseen, sillä 

mielestäni jokainen lapsi ansaitsi sitä jossakin kohti interventioiden struktuuria. Lasten 

keskinäinen vuorovaikutus lisääntyi interventio interventiolta kuten myös kontaktinotto 

minuun ohjaajana. Monipuolisen leikkimateriaalin avulla myös lasten sanavarasto karttui, 

sillä esimerkiksi lääkärileikissä nimettiin kehonosia ja ravintolaleikissä opeteltiin tilaamaan 

ruokaa. Kauppalaleikissä sanoja oli hyvä mallintaa ja samalla asettaa tavoitteeksi opetella 

hyviä tapoja, kuten tervehdykset. Struktuuri loi toiminnalle kehyksen, joka antoi turvalli-

suuden tunnetta ja lapset tiesivät mitä tapahtuisi seuraavaksi. Vuorottelua ja vuoronodot-

tamista harjoiteltiin eri leikeissä ja samalla lapset oppivat huomioimaan toinen toistaan.  

 

Asiakaslähtöisiksi tulostavoitteiksi olin asettanut lasten ja vanhempien myönteiset koke-

mukset Kuttu interventioista sekä tyytyväisyyden yhteistyöhön. Jokaisen intervention jäl-

keen lapset saivat kertoa, mistä leikistä olivat eniten pitäneet ja mitä halusivat seuraavalla 

kerralla. Näiden lasten ideoiden ja toiveiden mukaan muokkasin seuraavan kerran toimin-

taa.  Lisäksi pyysin lapsilta palautetta hymiökuvilla, jossa hymyilevä tarkoitti mukavaa, 

surullinen tylsää ja neutraali kasvo tarkoitti ihan tavallista leikkituokiota. Lapset olivat 

antaneet kymmenessä interventiossa 24 hymyilevää hymiötä, seitsemän neutraalia ja kolme 

surullista (TAULUKKO 2). Tekemieni havaintojeni mukaan lapset olivat toimintaa tyyty-

väisiä ja saivat myönteisiä kokemuksia leikkituokiosta. Lapset lähtivät aina mielellään tuo-

kiolle ja olivat hyvillä mielin toiminnassa mukana. Kuttu-leikissä he saivat toteuttaa itse-
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ään ja tuntea osallisuutta pienessä ryhmässä. Alla olevasta taulukosta käy ilmi, että esimer-

kiksi 28.5. ja 4.6. kaikki lapset olivat valinneet hymyilevän hymiön ja oman oppimispäivä-

kirjani mukaan myös itse olen ollut tyytyväinen näihin interventioihin ja omaan toimintaa-

ni.  

 

TAULUKKO 2. Lasten palautteet hymiökuvioilla 

 

 

 

Päivä 

    

Poissa 

4.5.2010 3 1 - - 

5.5.2010 1 2 - 1 

10.5.2010 2 2 - - 

12.5.2010 3 - 1 - 

17.5.2010 3 - 1 - 

19.5.2010 2 - 1 1 

25.5.2010 2 1 - 1 

28.5.2010 4 - - - 

2.6.2010 1 1 - 2 

4.6.2010 3 - - 1 

Yhteensä 24 7 3 6 

      

 

Vanhemmille olin laatinut palautekyselyn (LIITE 4), jonka kolme vanhempaa neljästä pa-

lautti. Kaikki nämä vanhemmat antoivat positiivista palautetta, että tällainen kymmenen 

kerran Kuttu-leikkiprojekti oli järjestetty päiväkodissa.  Vanhemmat toivoivat, että jatkos-

sakin järjestettäisiin kuvin tuettua leikkiä, sillä heidän mielestään lasten kokemukset leikki-

tuokioista olivat olleet positiivisia. Eräs vanhempi oli vastauksessaan tuonut esille, että 

heidän lapsensa oli hyötynyt projektista ja toinen vanhempi kertoi lapsensa olleen mielis-

sään, kun kotona oli sanottu, että on Kuttu-päivä. Kyselystä kävi ilmi, että vanhemmat oli-

vat lukeneet myös Kuttu-vihkoja, vaikka eivät olleet niihin itse kirjoittaneet. Mielestäni 

vanhempien kiitokset palautekyselyssä ilmaisivat tyytyväisyyttä yhteistyöstä. 

 

Liisa Heinämäen (2004, 20–21) mukaan varhaiskasvatuksen keskeisin laadun mittari on 

lapsi ja hänen kokemuksensa. Prosessitekijöinä hän mainitsee säännöllisyyden ja ennakoi-

tavuuden, sillä ne vahvistavat turvallisuuden tunnetta ja mahdollisuutta käyttää voimava-

ransa kasvuun ja kehittymiseen. Kuttu kuvin tuetussa leikkiprojektissa nämä oli huomioitu, 

sillä kymmenen leikkikertaa tapahtui säännöllisesti kaksi kertaa viikossa viiden viikon ai-
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kana ja leikillä oli oma struktuuri. Myös aikuisen ja lapsen luottamuksellinen vuorovaiku-

tussuhde sekä lapsilähtöinen toiminta ovat laadun prosessitekijöitä. Interventioissa toteutui 

lapsilähtöisyys ja lapset uskalsivat turvallisissa olosuhteissa kommunikoida niin aikuisen 

kuin toisten lasten kanssa. Laadun puitetekijöihin kuuluu fyysinen ympäristö, joka aktivoi 

lapsen kielen, muistin ja ajattelun kehittymistä. Kuttu interventioissa vallitsi kiireetön il-

mapiiri, jossa Kuttu-materiaalin käyttö innosti lapsia leikkimään vähitellen pitempikestoi-

semmin ja käyttämään kieltä kuvatessaan leikkiään. Vaikuttavuustekijöitä ovat lapsen ja 

vanhempien myönteiset kokemukset, jotka osaltaan oli mitattavissa Kuttu interventioissa 

palautteiden avulla. Palautteiden mukaan sekä lapset että vanhemmat olivat toimintaan 

tyytyväisiä. Näiden tekijöiden mukaan Kuttu kuvin tuettu leikki-interventiot olivat osa 

laadukasta päivähoitoa. 

 

6.2  Organisaatioille asetettujen tavoitteiden toteutumisen arviointi 

 

Organisaation eli yhteistyöpäiväkodin toiminnallisiksi tavoitteiksi olin asettanut, että ryh-

män henkilöstö sisäistäisi ohjauskäytännöt Kuttu-materiaalia soveltaen eli henkilökunta 

olisi mukana interventioissa havainnoijana ja samalla omaksuisi materiaalin käytön. Toi-

seksi tavoitteeksi olin asettanut henkilökunnan motivoinnin kuvien käyttöön. Olin vienyt 

henkilöstölle tietoa myös kirjallisena Kuttu-materiaalista, jotta leikkimenetelmä olisi tullut 

tutuksi jo ennen interventioita ja samalla toivoin henkilöstön mielenkiinnon heräävän Kut-

tu-leikkiä kohtaan. Ryhmän henkilökunnasta kuitenkin osallistuttiin interventioihin vain 

kolme kertaa, mikä minusta oli liian vähän, jotta he olisivat pystyneet täysin omaksumaan 

ohjauskäytännöt ja Kuttu-materiaalin käytön näissä leikkihetkissä. Minun olisi pitänyt jo-

kaisen tuokion jälkeen sopia, että kuka seuraavalla kerralla on hetkellä mukana, jotta hen-

kilöstö olisi sitoutunut paremmin toimintaan. Keskustelimme kuitenkin jokaisen toiminta-

kerran jälkeen, miten leikki oli sujunut ja millaisia kokemuksia minulla ohjaajana oli het-

kestä. Henkilökunta viestittikin palautekeskustelussa, että toiminnasta oli jäänyt positiivi-

nen kuva ja heidän mielestään lapset olivat hyötyneet Kuttu-leikistä, vaikkakaan tämä ei 

näkynyt heidän mielestään vielä isossa ryhmässä toimittaessa. Uskonkin, että nämä inter-

ventiot motivoivat henkilöstöä kuitenkin käyttämään kuvia yhä enemmän toimiessaan las-

ten kanssa, koska he olivat huomioineet lasten hyötyvän niiden käytöstä. 

 

Oppimistavoitteeksi organisaatiolle olin projektissa asettanut, että henkilökunta omaksuisi 

Kuttu-materiaalin käytön päivähoidon toiminnassa siten, että materiaali tulisi niin tutuksi 
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henkilöstölle, että he kokisivat materiaalin käytön hyödylliseksi ja omakseen. Koen, että 

tässä tavoitteessa en onnistunut. Henkilöstö kertoi palautekeskustelussa, että he kokivat 

toiminnan hyvänä ja hyödyllisenä, sillä lapset lähtivät leikkihetkille mielellään, mutta hei-

dän mielestään materiaalin käyttö päiväkodissa kymmenen kerran interventiona vaatisi 

lisää henkilöstöresurssia. He toivat kuitenkin esille, että esimerkiksi kauppaleikkiä voisi 

toteuttaa materiaalin avulla yksittäisenä leikkinä. Reflektoidessani toimintaani mietinkin, 

että minun olisi pitänyt osallistaa henkilöstöä enemmän mukaan toimintahetkiin oppimaan 

materiaalin käyttöä sekä antaa lisää palautetta heidän tärkeydestään havainnoijina ja koros-

taa juuri leikkitilanteiden hyvää lapsihavainnointimahdollisuutta. Interventioiden jälkeisis-

sä keskusteluissa henkilöstön kanssa olisin voinut nostaa esiin pienryhmätyöskentelyn etu-

ja niin lasten kuin aikuisten kannalta. Olisin voinut myös kertoa, että Kuttu-tuokion voi 

toteuttaa kahden ryhmän yhteistyöprojektina, jolloin henkilöstö toimisi yhteistyössä ja sa-

malla toiminnan toteuttaminen helpottuisi, kun se ei sitoisi vain yhden ryhmän henkilöstöä. 

Henkilöstön kirjallisen arvioinnin puuttuminen jäi minua harmittamaan, sillä henkilöstö 

halusi mieluummin antaa vain suullista palautetta projektista, koska osa työntekijöistä oli 

jäämässä lomalle jo ennen interventioiden päättymistä.  

 

Organisaatioille tulostavoitteeksi olin asettanut, että Kuttu kuvin tuettu leikki saataisiin 

yhdeksi päivähoidon toimintamenetelmäksi ja siten osaksi laadukasta varhaiskasvatusta. 

Projektini myötä yhteistyöpäiväkodin henkilöstö sai tietoa ja kokemusta Kuttu-

materiaalista ja ohjauskäytännöistä interventioissa sekä keskusteluhetkissä, joita kävin in-

terventioiden jälkeen heidän kanssaan. Henkilöstöstä osallistuttiin konkreettisesti kuitenkin 

vain kolmeen interventioon ja siksi uskonkin, että materiaalin käyttö toiminnassa jäi vielä 

heille vieraaksi. Toivon, että tämän raportin myötä henkilöstön mielenkiinto Kuttu-leikkiä 

kohtaan heräisi uudelleen, sillä palautekeskustelun mukaan henkilökunta näki lasten hyö-

tyvän Kuttu-leikistä. Nähtäväksi siis jää, omaksuuko henkilöstö Kuttu-materiaalin käytön 

yhdeksi toimintamenetelmäksi päivähoidon arkeen 

 

6.3 Opinnäytetyöntekijälle asetettujen tavoitteiden toteutumisen arviointi 

 

Omiksi toiminnallisiksi tavoitteiksi olin asettanut, että suunnittelen ja toteutan kymmenen 

interventioita lapsilähtöisesti Kuttu-materiaalin avulla, sekä luon leikkiympäristön huomi-

oiden lapsen kehitystason sekä valmiudet leikin kulkuun. Samalla tuen ja havainnoin lasten 

leikkiä.  Kävin ennen toiminnan aloittamista havainnoimassa lapsia kolme kertaa, jotta sain 
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tietoa heidän kehitystasostaan, tarpeistaan ja kiinnostuksen kohteistaan. Näin pystyin lapsi-

lähtöisesti suunnitelmaan toimintaani kymmenessä interventiossa. Havainnoin lasten leik-

kiä samalla itse osallistuen leikkiin, mikäli siihen oli tarvetta. Kannustin ja annoin positii-

vista palautetta aina kun se oli mahdollista. Jokaisen toimintahetken jälkeen kuuntelin las-

ten toiveita ja tuntemuksia ja otin ne huomioon suunnitellessani seuraavaa interventioita. 

Mietin jokaista lasta yksilöllisesti ja yritin vastata hänen tarpeisiinsa. Valmiilla Kuttu-

materiaalilla oli helppo luoda leikkiympäristö, jossa lapsella oli mahdollisuus vaikuttaa 

leikin kulkuun. Ohjaajana kuitenkin tein myös lisäkuvia hetkille lasten toivomusten mu-

kaan. Papunet-internetsivustolta tulostin muun muassa poliiseja, palomiehiä ja erilaisia 

kulkuneuvoja, jotka liimasin kartongille, jotta niitä oli helpompi käyttää leikissä. Mielestä-

ni siis pääsin asettamiini toiminnallisiin tavoitteisiin toteuttaessani interventiot yhteistyö-

päiväkodissa kaksi kertaa viikossa aikavälillä 4.5.- 4.6.2010. 

 

Oppimistavoitteeksi olin itselle projektissa asettanut oman ohjauskompetenssini vahvistu-

misen. Olen toiminut pitkään päivähoidossa lastenhoitajana, mutta tämän projektin myötä 

sain lisää kokemusta pienryhmätoiminnasta ja samalla ohjaustaitoni vahvistuivat.  Kuttu-

materiaali loi omat haasteensa, että opin sitä luontevasti käyttämään, mutta kymmenen 

intervention jälkeen koin saaneeni itsevarmuutta ja olinkin toimintaani tyytyväinen. 

 

Toisena oppimistavoitteena itselläni oli projektityöskentelyn omaksuminen ja hallinta. Kai 

Ruuskan (2001, 12) mukaan projektin hallinta perustuu projektisuunnitelmaan, joka on 

projektin toiminnan kannalta tärkeä asiapaperi. Myös opinnäytetyön ohjaajani KM Anne 

Jaakonaho korosti suunnitelman merkitystä ja sen perusteellista laadintaa. Projektisuunni-

telman laatiminen olikin mielestäni haastava tehtävä, mutta sen myötä tavoitteeni selkiy-

tyivät ja aikataulu antoi selkeän raamin, miten etenin työssäni. Suunnitelmaan lokakuulle 

2010 kirjattua väliraportointia en antanut, sillä olin kertonut projektin interventioiden jäl-

keen kokemuksiani ja havaintoja Kuttu-leikistä kiertävälle erityislastentarhanopettajalle 

Kati Haaralalle. Myös erityisvarhaiskasvatuksen työryhmälle kertoessani Kuttu kuvin tue-

tusta leikistä kävin läpi interventioiden tuomia havaintoja. Koen, että olen hallinnut projek-

tia ja pysynyt hyvin aikataulussa. Vuorovaikutustaitoni ovat projektin aikana myös kehit-

tyneet, sillä projektissa on ollut useita yhteistyökumppaneita, joiden kanssa vuorovaikutus 

on ollut avointa ja luontevaa. Myös suhteiden luomisen taidot ovat kehittyneet projekti-

työskentelyssä. Lasten kanssa olen päässyt hyvin kontaktiin niin isossa kuin pienryhmässä. 
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Lapset ovat selkeästi arvostaneet, että olen kuunnellut heitä, pitänyt heidän asioitaan tär-

keänä ja ollut läsnä heille. 

 

Omana tulostavoitteena oli edistää lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia yksilöllisyyttä 

kunnioittaen. Koen päässeeni tähän tavoitteeseen, sillä Kuttu-leikissä lapset saivat leikkiä 

pienryhmässä, jossa oli kiireetön ja rauhallinen oppimisympäristö ja minä ohjaajana pys-

tyin huomioimaan lapset yksilöllisesti. He saivat käyttää omaa luovuuttaan ja arimmatkin 

lapset rohkaistuivat leikkimään yhdessä ja kommunikoimaan. Halusin myös vanhemmat 

heti projektiini tasavertaisiksi kasvatuskumppaneiksi, joten kerroin lupakirjeessä (LII-

TE1/17) Kuttu kuvin tuetun leikin tarkoituksesta ja interventioiden ajaksi otin käyttöön 

Kuttu-vihkot (LIITE 3). Vihkojen välityksellä vanhemmat saivat tietoa jokaisesta leikki-

hetkestä ja myös heillä oli mahdollisuus viestittää minulle sen avulla. Palautekyselyn mu-

kaan vanhemmat olivat tyytyväisiä Kuttu-projektiin, joten pääsin mielestäni asettamaani 

tavoitteeseen kasvatuskumppanuudessa. 

 

Koen, että tämä projekti on edistänyt ammatillista kasvuani, sillä olen saanut tietoja, taitoja 

ja kykyjä, joita voin hyödyntää tulevaisuuden työelämässäni. Yhteistyö-, kommunikaatio- 

ja esiintymistaitoni ovat kehittyneet, sillä olen projektin aikana työskennellyt monien eri 

ihmisten kanssa ja saanut myös esitellä projektiani erityisvarhaiskasvatustyöryhmälle. Ko-

en, että projektin onnistumiseen vaikutti myös tietoperustaan hankkimani tieto, sillä se tuki 

toiminnan onnistumista ja syvensi omaa teoreettista tietämystäni. Projektissa sain myös 

lisää ohjauskokemusta sekä konkreettista perehtymistä projektin työstämiseen. Opin orga-

nisoimaan asioita ja sietämään myös keskeneräisyyttä, sillä projektini on alkanut marras-

kuussa 2009 ja se päättyy valmiiseen opinnäytetyöhön 2011 syksyllä.  
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7   POHDINTA 

 

 

Projektini päätavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa toimintaa Kuttu-materiaalin avulla 

eräässä Raahen kaupungin päiväkodin 3-5-vuotiaiden ryhmässä neljälle lapselle ja selvittää 

ja arvioida, miten toiminta sujui. Tarkoituksena oli myös havainnoida, tukeeko materiaali 

lasten leikkiä ja kielen kehitystä sekä saada materiaali yhdeksi päivähoidon toimintamene-

telmäksi osaksi laadukasta päivähoitoa. Työn päätavoite toteutui 4.5.- 4.6.2010, jolloin tein 

kymmenen Kuttu kuvin tuettu leikki-interventioita yhteistyöpäiväkodin pienryhmässä ja 

toiminnan sujumisen olen kirjannut projektiraporttiini. Havainnointiini ja palautteisiin pe-

rustuen Kuttu-materiaali näyttää tukevan lasten leikkiä ja kielenkehitystä. Interventioiden 

edetessä lapset rohkaistuivat, alkoivat käyttää kieltä enemmän leikkiessään ja kertoessaan 

tuokion tapahtumista. Sanavarasto karttui monipuolisen leikkimateriaalin avulla. Säännöl-

linen pienryhmätyöskentely sai lapset vähitellen innokkaammiksi leikkijöiksi ja leikistä 

tuli vähitellen pitkäjänteisempää. Kuttu-leikissä toteutui turvallinen oppimis- ja kehitys-

ympäristö, joka kuuluu laadukkaaseen päivähoitoon. Kuttu-materiaalin käyttö päivähoidon 

toimintamenetelmänä oli mielestäni erittäin hyvä, mutta tulevaisuus näyttää, miten yhteis-

työpäiväkodin henkilöstö omaksuu sen käytön ja löytyykö henkilöstöstä resursseja sen 

toteuttamiseen. Tarvitaan työyhteisön valmiutta kehittää toimintaansa, jotta Kuvin tuettu 

leikki voidaan omaksua toimintamenetelmäksi päiväkodissa. Pienryhmälle tarvittavan tilan 

löytäminen voi näkyä toiminnan toteuttamisen vaikeutena päivähoidossa, sillä useissa päi-

väkodeissa ei ole erillisiä jakotiloja tällaiseen toimintaan. 

 

Koin opinnäytetyöni mielenkiintoiseksi ja ajankohtaiseksi, sillä varhaiskasvatuksessa lap-

sen leikkiä on alettu arvostaa yhä tärkeämpänä oppimisen strategiana. Lapsi nähdään aktii-

visena toimijana, jonka leikkiä kasvattaja havainnoidessaan saa arvokasta tietoa lapsen 

edistymisestä kasvun, oppimisen ja kehityksen alueilla. Leikkiessään lapsi ilmaisee itseään 

aidoimmin ja saa samalla kokemuksia ympäröivästä maailmasta. Kuttu-materiaali eri tee-

moineen on monipuolinen, sen avulla pystyin luomaan leikkitilanteita lasten kiinnostuksen 

kohteiden mukaisesti. Aremmillakin lapsilla oli mahdollisuus suunnitella, toteuttaa ja pääs-

tä leikkiin osalliseksi pienessä vertaisryhmässä. Samalla tuin lapsen mielikuvitusta ja roh-

kaisin käyttämään kieltä niin leikissä kuin kerronnassa leikin päätyttyä. Kuttu-vihkon käyt-

tö antoi lapselle mahdollisuuden kertoa kotona leikin tapahtumista, sillä kuvat palauttivat 

mieleen leikin kulkua. Samana toistuva struktuuri auttoi lapsia keskittymään ja osallistu-
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maan. Itse koin pienryhmätyöskentelyn erittäin antoisaksi, sillä kannustavassa ilmapiirissä 

lasten onnistumisen kokemukset lisääntyivät ja ohjaajana pystyin huomioimaan lapset yk-

silöllisesti ja lapsilähtöisesti. Osallistuva havainnointi toimi hyvin tutkimusmenetelmänä. 

Mielestäni olisi ollut erittäin tärkeää, että jokaisessa interventioissa olisi ollut havainnoija 

myös päiväkodin puolelta, sillä tällöin havainnot olisivat olleet luotettavampia ja samalla 

henkilöstö olisi sisäistänyt Kuttu-materiaalin käytön. 

 

Toteutin interventiot viiden viikon aikana kahdesti viikossa. Koen, että tämä oli liian kii-

reinen aikataulu, sillä suunnittelu, toteutus ja oppimispäiväkirjan työstäminen kuluttivat 

paljon voimavaroja ja siksi pitempi aikajakso olisi ollut parempi. Nyt toteuttaisin leikki-

tuokiot kerran viikossa kymmenen viikon periodissa. Tämä sopisi varmasti myös päiväko-

din toimintaan paremmin ja näin pienryhmätoiminta ei kuormittaisi työntekijöiden työ-

taakkaa vaan kannustaisi uuden materiaalin ja kuvien käyttöön.  

 

Onnistuneen toiminnan taustalla vaikutti hankkimani teoreettinen tieto, sillä se tuki toi-

minnan onnistumista. Kontekstuaalinen kasvun malli korostaa kasvuympäristöjen keski-

näistä vuorovaikutusta ja konstruktivismiin pohjautuva oppimiskäsitys nostaa kasvattajan 

toimintaa ohjaavaksi näkökulmaksi lapsilähtöisyyden. Myös varhaiskasvatussuunnitelmat 

eri tasoilla ohjaavat lapsi- ja perhelähtöiseen palveluun. Projektini yhteistyöpäiväkodin 

varhaiskasvatussuunnitelmassa nostettiin lapsilähtöinen toiminta ja leikki menetelmiksi, 

joilla autetaan lasta kasvamaan itseään ja muita kunnioittavaksi, hyvinvoivaksi ja onnelli-

seksi lapseksi.  Jotta henkilöstö pystyy laatimaan yhdessä vanhempien kanssa lapsen oman 

varhaiskasvatussuunnitelman, tulee lasta havainnoida systemaattisesti ja tietoisesti.  Kuttu- 

leikissä sain kasvattajana hyvän mahdollisuuden havainnoida lasten leikkiä yksilöllisesti ja 

huomioida lasten tarpeet ja toiveet, joiden pohjalta pystyin tekemään lapsilähtöistä suunnit-

telua ja toteutusta. Kertomalla vanhemmille kuvin tuetusta leikistä heti interventioiden 

alussa sain heidät kasvatuskumppaneiksi ja Kuttu-vihkon avulla he myös olivat tietoisia 

toiminnan kulusta koko kymmenen intervention ajan ja heillä oli mahdollisuus myös itse 

antaa tietoja vihkon välityksellä minulle ohjaajana.  

 

Pohdin, miten opinnäyteyön tekeminen on syventänyt omaa osaamistani myös sosionomi-

kompetenssien kautta varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Eettinen osaaminen on korostunut 

siinä, että olen huomioinut lapset ainutkertaisina yksilöinä ja heidän perheensä kasvatus-

kumppaneina. Toimintaani on ohjannut lapsilähtöisyys ja olen ollut lapsille läsnä turvalli-
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sena aikuisena, jolla on aikaa kuunnella heitä. Olen sisäistänyt kasvatuskumppanuuden 

tärkeyden, sillä perhelähtöinen työskentely mahdollistaa toiminnan, joka tukee lapsen hy-

vinvointia ja tasapainoista kehitystä. Olen tuonut työssäni esille lapsen asemaa ja tarpeita 

näkyväksi korostamalla havainnoinnin tärkeyttä sekä työskentelyä pienessä vertaisryhmäs-

sä, jossa lapsen on helpompi saada osallisuuden kokemuksia kuin isossa ryhmässä. 

 

Projektin vuorovaikutustilanteet ovat kasvattaneet asiakastyön osaamistani, sillä olen työs-

kennellyt projektiin osallistuneiden lasten ja aikuisten kanssa tasavertaisessa suhteessa.  

Ohjaustaitoni ovat kehittyneet, sillä olen suunnitellut, toteuttanut ja arvioinut toimintaa, 

joka on ollut lapsista mielenkiintoista ja antanut uusia haasteita. Ohjaamassani toiminnassa 

olen arvioinut lasten yksilölliset tarpeet ja niiden kautta tukenut heidän kasvuaan, kehitys-

tään ja oppimista niin yksilöinä kuin osana lapsiryhmää. 

 

Sosiaalialan palvelujärjestelmäosaamiseni on projektin aikana kehittynyt. Tietoperustaa 

työstäessäni ja projektin interventioita suunnitellessani olen perehtynyt varhaiskasvatuksen 

ohjaavin asiakirjoihin ja lainsäädäntöön.  Olen ymmärtänyt, että laadukkaan ja hyvän päi-

vähoidon tukipilareita ovat osaava ja pätevä henkilöstö, joka kehittää ja uskaltaa ottaa 

käyttöön uusia toimintamalleja, joilla tuetaan lapsia heidän tarvitsemallaan tavalla ja ennal-

taehkäisevästi.  

 

Koen, että oma kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen on kehittynyt projektin aika-

na, sillä mielestäni koko prosessi on vahvistanut osaamistani lapsen ja perheiden aseman 

tukijana. Projektissani olen pystynyt edistämään lasten ja vanhempien osallisuutta päivä-

hoidon toiminnassa. Vanhemmilla on ollut mahdollisuus tuoda esille muun muassa palau-

tekyselyssä mielipiteensä projektistani ja toiveet toiminnasta tulevaisuuden suhteen. Lapset 

ovat myös saaneet vaikuttaa toimintaan ja tuoda oman äänensä kuuluviin jokaisessa inter-

ventioissa.  

 

Tutkimuksellinen kehittämisosaamiseni on kehittynyt opinnäytetyöprosessin myötä. Pro-

jektini oli työelämälähtöinen ja pääsin siinä suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan 

Kuttu kuvin tuettua leikkiä pienryhmätyöskentelynä, joka oli päivähoidon laadun kehittä-

mistä. Koen, että prosessin edetessä olen tiedostanut laadun arvioinnin tärkeyden ja samal-

la olen saanut rohkeutta, että uskallan tarttua uusiin tutkimus- ja kehittämishaasteisiin. 
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Olen myös huomioinut, että reflektoin toimintaani ja sen mukaisesti muutan ja kehitän 

omaa toimintatapaani uuteen suuntaan. 

 

Projekti kehitti myös johtamisosaamistani, sillä toimin projektissa oman itseni johtajana, 

joka vastasi projektin suunnittelusta, sen toteutuksesta sekä aikataulussa pysymisestä. Pro-

jektini myötä tiedostin arvioinnin tärkeyden sekä kehittävän työotteen omaksumisen var-

haiskasvatustyössä. Työn edetessä tiedostin, että laadun kehittäminen edistää myös työhy-

vinvointia, sillä esimerkiksi pienryhmätoiminnassa häiriötekijöitä on vähemmän ja tun-

nelma on yleensä rauhallisempi kuin isona ryhmä toimittaessa. 

 

Kaiken kaikkiaan opinnäytetyöni on ollut pitkä prosessi ja ajallisesti se on kestänyt yli 

vuoden. Sen tekeminen on ollut kuitenkin mielenkiintoinen ja opettavainen prosessi, sillä 

se antoi minulle mahdollisuuden käyttää vahvuuksiani, kiinnostustani ja luovuuttani. Tut-

kimalla ja kirjoittamalla työhöni tietoperustaa, teoriatietoni varhaiskasvatuksen alueella 

karttui ja syventyi. Projektin myötä sain uuden työmenetelmän käyttööni ja samalla laajen-

sin projektityöskentelytietouttani ja – osaamistani. 

 

Tänä päivänä monikulttuurisuus luo omat haasteensa varhaiskasvatukseen. Jatkoprojektina 

ehdotakin, että jossakin päiväkodissa muodostetaan ryhmä, jos olisi kaksi maahanmuuttaja 

lasta ja kaksi suomalaista lasta ja heidän kanssaan toteutettaisiin kymmenen interventiota 

Kuttu-materiaalia käyttäen. Lapset, joiden suomen kieli on vielä heikko, voisivat hyötyä 

Kuttu kuvin tuetusta leikistä. Kuttu-materiaalin eri teemat tukevat suomalaisten käsitteiden 

oppimista ja pienessä ryhmässä leikittäessä maahanmuuttajalapset saisivat tarvittavaa tukea 

kielen oppimiseen ja harjaantumiseen. Vaikka kielitaito olisi vielä heikko, pystyisivät he 

osallistumaan leikkiin ja ilmaisemaan omia kokemuksiaan ja tuntojaan materiaalin avulla.  
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1  JOHDANTO 

 

 

Leikki on lapselle luontainen tapa oppia ja toimia, ja leikkiessään lapsi harjoittaa tiedolli-

sia, motorisia, sosiaalisia ja emotionaalisia valmiuksiaan. Leikki on toimintaa kuvitteelli-

sessa tilanteessa, mutta siinä sattuvat tapahtumat ovat lapselle todellisia. Leikkiessään lapsi 

tutkii ympäröivää maailmaa ja oppii leikkiessään. Leikin vuorovaikutuksellisuus vaikuttaa 

ystävyyssuhteiden syntyyn ja leikkiessään lapsi tarvitsee puhetta omien aikomustensa vä-

littämiseksi toisille. Sen vuoksi leikki tukee myös puheen kehittymistä. Leikki on myös 

merkityksellistä aikuiselle, sillä leikkiä seuratessaan aikuinen saa tietoa leikkivien lasten 

kehityksen tasosta sekä lasten yhteistyötaidoista. Aikuisen läsnäolo luo leikille turvalliset 

puitteet ja leikkijöitä tukemalla ja tarvittaessa ohjaamalla aikuinen voi monipuolistaa leik-

kiä. (Hintikka, Helenius & Vähänen 2004, 34–43.) Leikkiessään lapsi toimii lähikehityksen 

vyöhykkeellä, sillä leikissä hän on aina osaamisalueensa yläpuolella. Lapsilähtöisessä kas-

vatuksessa leikki on lapsen omaehtoisen oppimisen luontaisin toimintamuoto (Hujala, Pu-

roila, Parrila & Nivala 2007, 60). 

 

Projektiopinnäytetyöni tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa toimintaa Kuttu-

materiaalin avulla eräässä Raahen kaupungin päiväkodin 3-5-vuotiaiden ryhmässä neljälle 

lapselle ja selvitellä miten, toiminta sujui. Opinnäytetyöni aiheen valintaan vaikutti erityi-

sesti kiinnostukseni varhaiskasvatusta ja leikkiä kohtaan. Olen työskennellyt pitkään eri 

päiväkodeissa lastenhoitajana ja kokemuksen myötä olen havainnut leikin olevan lapselle 

korvaamatonta ja tärkeä osa lapsuutta ja varhaiskasvatustyön sisältöä. Leikki tukee lapsen 

kehitystä kokonaisvaltaisesti. 

 

Raahe kaupungin varhaiskasvatuspalvelut on hankkinut käyttöönsä Kuttu kuvin tuettu 

leikkimateriaalin, joka on kehitetty helpottamaan lasten leikki- ja kommunikaatiotaitoja. 

Siinä käytetään kuvia sekä leluina että kommunikointivälineinä. Käytettäessä Kuttua, leik-

kiympäristössä huomioidaan lapsen ikä- ja kehitystaso sekä omat valmiudet vaikuttaa lei-

kin kulkuun. Tällöin lapsi ei jää leikin ulkopuolelle.  Leikille luodaan turvallinen ja selkeä 

ympäristö ja kuvan tuella lapselle tarjoutuu mahdollisuus suunnitella, toteuttaa sekä nauttia 
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leikistä. Näin lapsi löytää omia voimavarojaan ja vahvuuksiaan. Onnistuneita kokemuksia 

saatuaan lapsi rohkaistuu ilmaisemaan itseään. Kiertävä erityislastentarhanopettaja Kati 

Haarala kertoi minulle Kuttu- kuvin tuetusta leikistä ja näin minulle tarjoutui tilaisuus teh-

dä opinnäytetyö kyseisen materiaalin tiimoilta. Kuvin tuettua leikkiä ei ole aiemmin ko-

keiltu käytännössä Raahen varhaiskasvatuspalveluissa, joten materiaalin käyttöönotto ja 

kaikki kokemukset toiminnan sujumisesta ovat uusia. Haluan tehdä työni projektina saa-

dakseni lisää ohjauskokemusta sekä konkreettista perehtyneisyyttä projektin työstämiseen. 

Projektissa opin organisoimaan asioita, saan tilaisuuden kehittää vuorovaikutustaitojani ja 

opin sietämään keskeneräisyyttä.  

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ohjaavat valtakunnallisesti varhaiskasvatuksen 

sisältöä, laatua ja kuntien varhaiskasvatussuunnitelmien laatimista (Varhaiskasvatussuun-

nitelman perusteet 2005, 9). Varhaiskasvatuksen kunnalliseen ohjaukseen kuuluvat kunnan 

oma varhaiskasvatussuunnitelma ja varhaiskasvatuksen linjaukset ja strategiat, sekä yksi-

kön oma suunnitelma ja lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Tavoitteena 

on kotien kasvatuksen tukeminen vanhempien kanssa yhteistyössä. Lapsen oma varhais-

kasvatussuunnitelma laaditaan yhdessä vanhempien kanssa ja tavoitteena on lapsen yksi-

löllisyyden ja vanhempien näkemysten huomioon ottaminen toimintaa järjestettäessä. To-

teutumista tulee arvioida säännöllisesti. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet määritte-

lee, että varhaiskasvatus on pienten lasten elämänpiireissä tapahtuvaa suunnitelmallista ja 

tavoitteellista vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa, jossa lapsen omaehtoinen leikki on kes-

keisessä asemassa. Kasvatustehtävässä tarvitaan vanhempien ja kasvatushenkilökunnan 

kiinteää yhteistyötä, kasvatuskumppanuutta, jotta tehtävästä muodostuu lapsen kannalta 

mielekäs kokonaisuus. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 11,31.)  
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2  PROJEKTIN  TAVOITTEET, KOHDE  JA HYÖDYNSAAJAT 

 

2.1 Projektin tavoitteet 

 Omat tavoitteet Organisaation Asiakaslähtöiset 

Tulostavoitteet  Oman ammatillisen 
kasvun kehittyminen 

 Edistää lasten koko-

naisvaltaista hyvin-

vointia yksilöllisyyt-

tä kunnioittaen 

 Tasavertainen kasva-
tuskumppanuus 

 Valmis opinnäytetyö  

 Saada Kuttu- 
kuvin tuettu 

leikki yhdeksi 

päivähoidon 

toimintamene-

telmäksi ja siten 

osaksi laadukas-

ta päivähoitoa 

 Lapsen ja van-
hempien 

myönteiset 

kokemukset 

Kuttu inter-

ventioista 

 Tyytyväisyys 

yhteistyöhön 

 

Toiminnalliset 

tavoitteet 
 Suunnitella ja toteut-

taa lapsilähtöisesti 10 

interventioita Kuttu-

materiaalin avulla 

 Luoda leikkiympäris-
tö huomioiden lapsen 

kehitystaso sekä 

valmiudet vaikuttaa 

leikin kulkuun. 

 Tukea ja havainnoida 

lasten leikkiä 

 Ohjauskäytännöt 
Kuttu-

materiaalia so-

veltaen 

 Motivointi kuvi-
en käyttöön 

 

 Mahdollisuus 
oppia ja kokea 

erilaisia asioita 

ja tapahtumia 

leikin muodos-

sa 

 Suunnitella, 
toteuttaa ja 

nauttia leikistä 

pienessä ver-

taisryhmässä 

 Rohkaistua 
itsensä ilmai-

suun 

 

Oppimistavoit-

teet 
 Oman ohjauskompe-

tenssin  vahvistumi-

nen 

 Projektityöskentelyn 

omaksuminen ja hal-

linta 

 Vuorovaikutustaito-
jeni kehittyminen 

 Kuttu-
materiaalin käyt-

tö päivähoidon 

toiminnassa   

 Vuorovaiku-
tus- ja leikki-

taitojen vah-

vistuminen 

 Itsetunnon 

vahvistuminen 

 Muiden ihmis-
ten huomioon-

ottaminen 
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2.2.  Projektin kohde ja hyödyn saajat 

Projektini toiminnallisen osan toteutan eräässä Raahelaisessa päiväkodissa 3-5-vuotiaiden 

ryhmässä. Päiväkodin henkilökunta ja kiertävä erityislastentarhanopettaja ovat valinneet 

neljä lasta ryhmään. Kuvin tuettu leikki soveltuu lähes kaikille lapsille, mutta erityisesti 

siitä hyötyvät lapset, joilla on puutteelliset kommunikaatio- ja /tai leikkitaidot. Näiden tai-

tojen kehittyessä koko ryhmän sosiaaliset tilanteet helpottuvat ja yksittäisen lapsen itsetun-

to vahvistuu. Kuttu-hetkillä harjoitteellaan vuorottelua ja toisen lapsen huomioimista ja 

kun taidot edistyvät, lapsi pystyy osallistumaan aiempaa tasavertaisempana jäsenenä toi-

mintaan ympäristössään, eikä jää leikkien ulkopuolelle. 

 

Yhteistyöpäiväkodin henkilökunnalle Kuttu-tuokioiden käyttö antaa innostusta käyttää 

kuvia luovemmin ja monipuolisemmin ja mahdollisuuden havainnoida lasten leikkiä ja sitä 

kautta löytää lapsen vahvuuksia. Kuvien käytölle ei tarvita häiriödiagnoosia, vaan normaa-

listi kehittyvät lapsetkin hyötyvät kuvan tuomasta visuaalisesta tuesta. Varhaiskasvatuspal-

veluissa on tarkoituksena kokeilun myötä saada materiaali yhdeksi päivähoidon toiminta-

menetelmäksi Raahen kaupungin päiväkoteihin ja näin organisaatio hyötyy projektista. 

 

Kuttu-leikin tapahtumista kerätään lasten kanssa yhdessä vihkoon kuvia, jonka avulla he 

voivat keskustella leikkikerrasta kotona. Näin vanhemmat saavat tietoa toiminnasta ja sen 

sujumisesta. He voivat halutessaan myös vihkon välityksellä viestittää esimerkiksi, jos 

lapsi on ollut erityisen innostunut tai kyllästynyt jostakin leikkiteemasta. Vanhemmat pää-

sevät paremmin osalliseksi ja tietoiseksi projektin kulusta ja ovat mukana kasvatuskump-

paneina. Vihko toimii myös viestien välittäjänä vanhempien ja opinnäytetyöntekijän välil-

lä. 
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3  PROJEKTIN TAUSTATEORIAT 

 

Teoreettisina näkökulmina projektissani vaikuttavat konstruktivistinen oppimiskäsitys sekä 

kontekstuaalisen kasvun teoria, joka perustuu Bronfenbrennerin ekologiseen kasvatusajat-

teluun. Kontekstuaalisen kasvun malli auttaa kasvattajia näkemään lapsen kasvuprosessi 

osana laajempaa kokonaisuutta ja se edellyttää lapsen kasvukontekstien vuorovaikutusta ja 

yhteistyötä. Konstruktivismiin pohjautuva lapsilähtöinen pedagogiikka yhdistettynä kon-

tekstuaalisen kasvun malliin pyrkii rakentamaan kasvatuskäytännöt siten, että ne vastaisi-

vat jokaisen lapsen yksilöllisiä tarpeita. Kasvatusprosessin tavoitteiden, sisältöjen ja me-

nettelytapojen tulee lähteä lapsesta. Kasvatuksen suunnittelun keskiössä on lapsi omassa 

sosiaalisessa ja kulttuurisessa ympäristössään. Tämä asettaa kasvattajan toiminnan pääpai-

non lastenhavainnoimiseen, kuuntelemiseen ja tutustumiseen lapsen elämään kokonaisuu-

dessaan. Lapsilähtöisessä pedagogiikassa toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi muo-

dostavat jatkuvan prosessin. (Hujala, Puroila, Parrila & Nivala 2007, 56, 185.) 

 

Varhaiskasvatuksen suunnittelu rakentuu päivähoidon henkilökunnan, vanhempien ja las-

ten yhteistyöhön. Suunnittelu edellyttää kasvattajan tietoisuutta omasta toiminnastaan. Tie-

toisuus tarkoittaa kasvattajan kykyä eritellä omia toimintatapojaan, kasvatusajatteluaan ja 

käsitystään lapsen oppimisprosesseista. Suunnitelmissa ei painoteta mitä lasten tulisi oppia 

vaan miten lapset oppivat. (Hujala, Parrila, Lindberg, Nivala, Tauriainen & Vartiainen 

1999, 28–29.)  Perheellä on yksilökohtaista asiantuntemusta lapsesta eli vanhemmat tunte-

vat lapsen luonteen, elämän historian ja arjen kulttuurin. Koulutuksen kautta ammattihen-

kilöstön tietämys on ikäspesifiä. Varhaiskasvatuksen yhteissuunnittelussa korostuu näiden 

kahden erilainen asiantuntemus. Vanhemmat pystyvät liittämään päivähoitokasvatuksen 

lapsen arjen kokonaisuuteen ja vastaavasti henkilöstö pystyy integroimaan lapsen kotikas-

vatuksen päivähoidon arkeen. Kasvun ja oppimisen yhteissuunnittelussa yhdistetään lapsen 

yksilölliset kiinnostukset ja tarpeet, perheen kasvatusnäkemys, tietopuolinen näkemys lap-

sen kasvusta ja kasvatuksesta, lapsen toiminta vertaisryhmässä, sekä henkilöstön teoreetti-

nen tietämys varhaislapsuuden oppimisesta. (Hujala ym. 2007, 67–71.) 
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Aikuisen tehtävä oppimisprosessissa on ohjata lasta, auttaa häntä kohdentamaan mielen-

kiintonsa tehtävään, luoda tarkoituksenmukaisia tavoitteita, sekä ohjata ja näyttää, miten 

tavoitteet voidaan saavuttaa. Lapselle tarjotaan apua juuri niin paljon ja niin kauan kuin 

hän tarvitsee. Kun lapsi ei enää apua tarvitse, ohjaaja väistyy ja lapsen motivaatio tehtävän 

suorittamiseen säilyy. Tämä vaatii aikuiselta havainnointikykyä ja taitoa tehdä johtopää-

töksiä havaintojen pohjalta. Oppimisympäristön luominen ja valmistaminen sekä erilaisten 

oppimateriaalien valinta ja ryhmittely ovat aikuisen tärkeitä keinoja lapsen oppimisproses-

sissa. Yksi keino mahdollisimman totuudenmukaisen oppimisympäristön rakentamiseksi 

on työskentely projektiluontoisesti. Lasten leikin voidaan ajatella olevan projekti sinänsä ja 

tärkeä, oppimista edistävä toiminta. Lapsen täytyy pystyä arvioimaan ja valitsemaan leikin 

kannalta sopivimmat toiminnat ja tarttua oleellisiin asioihin. Lapset oppivat vapaan, luovan 

leikin kautta, mutta myös aikuisella on oma roolinsa leikin pedagogiikan kehittäjänä, ym-

päristön rakentajana ja lapsen toiminnan tukijana. Aikuisen osallistuminen leikkiin voi 

pidentää leikin kestoa, monipuolistaa leikkiä ja kohottaa leikin tasoa. (Hujala ym. 1999, 

33–40.)   

 

Arviointi on kiinteä osa varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa, ja sitä toteutetaan yhteistyössä 

henkilökunnan, lasten, vanhempien ja muiden mahdollisten yhteistyötahojen kanssa. Ilman 

arviointia kasvattajan on mahdotonta suunnitella toimintaa lapsilähtöisesti. Lapsen kasvua 

ja kehitystä voidaan arvioida monin eri tavoin. Esimerkiksi seuraamalla lasta eri toimin-

noissa ja leikeissä aikuinen selvittää hänen motivoitumistaan ja keskittymistään sekä työs-

kentely- ja leikkitaitojaan. Lapsihavainnoinnissa tärkeintä on lapsi ja lähtökohtana on ai-

kuisen halu oppia ymmärtämään lasta ja hänen kokemusmaailmaansa. On tärkeää saada 

kaikki nähty ja kuultu taltioitua. Tiedon kirjaamismenetelmiä ovat havainnointiraportit, 

videot, äänitteet, valokuvat, aikuisten päiväkirjat ja lasten portfoliot. (Pihlaja & Svärd 

1997, 110–113.) 

 

Havainnoinnilla saadaan välitöntä ja suoraa tietoa yksilöiden ja ryhmien toiminnasta ja 

käyttäytymisestä, joko kohteen luonnollisessa ympäristössä tai järjestetyissä tilanteissa. 

Sitä käytetään yleisesti kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmänä, ja se on erinomainen 

keino toiminnan ja käyttäytymisen kuvaamiseen ja ymmärtävään tulkitsemiseen. Havain-

nointi soveltuu tilanteisiin, jotka ovat vaikeasti ennakoitavia ja nopeasti muuttuvia.  Se on 
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erinomainen menetelmä vuorovaikutuksen tutkimisessa. Havainnoinnissa ei tutkimuskoh-

detta irroteta ympäristöstään, vaan tutkittavan ja ympäristön suhteen tarkastelu on osa tut-

kimusta. (Törrönen 1999, 221; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 202.) 

Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija voi olla täysin ryhmän jäsen tai hän voi käydä ta-

paamassa kohderyhmää, mutta ei tavoittele ryhmän jäsenyyttä. Osallistuva havainnointi on 

jatkuvaa ja intensiivistä havainnointia eli kuuntelua, katselua ja keskustelua. Tutkijalta se 

vaatii uteliaisuutta ja tarkkavaisuutta, jotta toiminnan yksityiskohdat tulevat huomioiduiksi. 

Tärkeä osa on havaintomuistiinpanojen tekeminen. Havainnoitsija voi tehdä muistiin-

panoja samaan aikaan, kun havainnoi tai vaihtoehtoisesti tilanteiden jälkeen. Myös näiden 

kahden suoritustavan yhdistäminen on mahdollista. (Törrönen 1999, 229.) 
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4   PROJEKTIORGANISAATIO 

 

4.1  Projektiopinnäytetyön toteuttaja ja asiantuntuja tuki 

Projektin toteuttajana toimii Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun sosionomi (AMK) 

opiskelija Päivi Määttä. Työelämäohjaajana toimii Raahen kaupungin varhaiskasvatuspal-

veluiden kiertävä erityislastentarhanopettaja Kati Haarala. Keski-Pohjanmaan ammattikor-

keakoulun puolelta opinnäytetyötä ohjaa KT Pirjo Forss-Pennanen. 

 

4.2  Projektin yhteistyötahot 

Projektin yhteistyötahoina toimivat erään Raahelaisen päiväkodin neljä lasta 3-5vuotiaiden 

lastenryhmästä, lasten perheet sekä päiväkotiryhmän henkilöstö, johon kuuluu lastentar-

hanopettaja, kaksi lastenhoitajaa ja yksi ryhmäavustaja sekä harjoittelija. 
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5  TOTEUTUSSUUNNITELMA AIKATAULUINEEN 

 

5.1  Tehtäväluettelo ja aikataulut 

Projektin suunnittelu käynnistyi marraskuussa 2009, kun sain tietää mahdollisuudesta teh-

dä opinnäytetyön Kuttu-materiaalin tiimoilta. Projektin käytännön toteutus ajoittuu touko-

kuulle 2010. Projektista saatujen havaintojen ja kokemusten selvittäminen sijoittuu kesälle 

ja syksylle 2010 ja projektiraportin laatiminen ajalle 1.10.2010 – 31.5.2011. 

 

Projektin ideointi ja Kuttu-materiaaliin tutustuminen marras-joulukuu 2009  

Projektin suunnittelua päivähoitotoimistolla  26.1.2010  

Käynti yhteistyöpäiväkodissa 17.2.2010 

Lapsiryhmän henkilöstölle tietoa Kuttu-materiaalista kirjallisena 

sekä lapsiryhmään tutustumista 

15.3.2010  

Lapsiryhmään tutustumista 24.3.2010 

Yhteistyösopimuksen allekirjoitus  25.3.2010  

Lupakirje vanhemmille 6.4.2010 

Yhteistyöpäiväkodissa lastenpapereihin tutustuminen 27.4.2010 

Interventiot päiväkotiin: 4.5., 5.5., 10.5., 12.5., 17.5., 19.5., 25.5., 

28.5., 2.6. ja 4.6. 

4.5.- 4.6.2010 

Raahen kaupungin erityisvarhaiskasvatuksen työryhmälle Kuttu- 

materiaalista kertominen 

2.6.2010 

Kirjallisen palautteen pyytäminen henkilökunnalta ja vanhemmilta kesäkuu 2010 

Projektista saatujen kokemusten ja havaintojen selvittäminen 14.6.- 30.9.2010 

Väliraportointi Raahen kaupungin varhaiskasvatuspalveluille  

kokemusten ja havaintojen pohjalta 

lokakuu 2010 

Projektista saatujen tulosten analysointia ja projektiraportin 

kirjoittamista 

lokakuu 2010 – 

heinäkuu 2011 

Oikoluku ja esitarkastus elokuu 2011 
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Työn luovutus syyskuu 2011 

Valmiin opinnäytetyön luovutus Raahen kaupungille joulukuu 2011 

 

Ruoppilan (1999, 32) mukaan tutkimustyötä tehtäessä lasten ja nuorten parissa on ensim-

mäinen eettinen askel saada lupa tai suostumus kirjallisena lapsen tai nuoren huoltajalta. 

Vanhemmille tai huoltajalle tulee kertoa lyhyesti ja ymmärrettävästi tutkimuksen sisällöstä 

ja tutkimustavoista. Syytä on tuoda myös esiin, miten perheiden anonymiteetti turvataan 

tutkimuksen eri vaiheissa.  Huoltajille laaditulla lupakirjeellä he voivat antaa suostumuk-

sensa lapsen osallistumisesta tutkimukseen. Olen laatinut lupakirjeen, jonka olen toimitta-

nut päiväkotiin annettavaksi lasten vanhemmille. Kirje on suunnitelman liitteenä. 

 

5.2  Tehtävien työvaiheet ja –muodot 

Koko projektin päätehtävien suunnittelusta vastuu on opinnäytetyöntekijällä. Suunnittelu-

työtä tehdään myös ohjauspalavereissa. Päiväkotiin tehtävissä interventioissa ovat opin-

näytetyöntekijän ennalta suunnittelemat aloitus ja lopetus, mutta lapset valitsevat mikä 

teema tai teemat otetaan tuokiolla käyttöön ja vaikuttavat itse leikin kulkuun. Tarvittaessa 

ohjaaja voi ohjata ja monipuolistaa leikkiä ja sen etenemistä. Interventio-osan Kuvin tuetun 

leikkimateriaalin avulla opinnäytetyöntekijä toteuttaa säännöllisesti viiden viikon aikana. 

Siihen sisältyy kymmenen leikkikertaa, joiden pohjana on samana toistuva struktuuri, joka 

koostuu neljästä osiosta: aloitus, leikki, kerronta ja lopetus. Struktuuri antaa leikille eheän 

ja turvallisen kehyksen ja sen etenemistä seurataan seinällä olevista kuvista. Leikin etene-

misen apuna käytetään valikkokuvia ja leikkiosion päätteeksi leikit palautetaan mieleen 

kerrontakuvien avulla. Valikko- ja kerrontakuvat ovat eri leikkiteemoja kuvaavia symbole-

ja. Leikin aikana voi useampi leikkiteema olla esillä samanaikaisesti, jotta lapset voivat 

leikin edetessä palata niihin uudelleen. 

 

Leikkitilassa vapaata lattiatilaa tulee olla riittävästi, jotta leikkiteemat mahtuvat hyvin esil-

le. Aikaa tuokioon varataan noin 45- 60 minuuttia, kiireen tuntua ei saa olla. Leikin sisältö 

ja käytetty aika voi kuitenkin eri kerroilla olla lasten toiveiden ja valintojen mukaan hyvin-

kin erilainen. Leikin alussa lapset valitsevat itselleen leikkihahmon, pojan tai tytön ja ni-

meävät hahmot yhdessä aikuisen kanssa. Leikkihahmoille valitaan talot sekä lisätään vielä 
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kylpyhuone ja makuuhuone. Lasten valitsemasta leikkiteemasta riippuen huoneita lisätään 

kotiympäristöön: keittiö eläintenhuone ja leikkihuone. Asettamalla leikkiteeman pohjakuva 

sopivan väriselle kartongille saadaan helposti lisää selkeästi rajattua leikkitilaa. Myös koti-

ympäristön rajaaminen suurella kartongilla auttaa lapsia hahmottamaan omaa kotialuetta, 

jolle talo ja huoneiden kuvat asetetaan. Valmiita leikkiteemoja ovat kauppa, maatila puisto, 

ravintola, retki ja leikkihuone. Kun kaikki leikki-interventiot on toteutettu, arvioidaan uu-

den Kuttu-jakson tarve lapsikohtaisesti huomioimalla lapsen leikki- ja vuorovaikutustaito-

jen edistyminen.  



LIITE 1/14 

6  BUDJETTI 

 

 Oman työn osuus 15 x 27 h = 423 h Ei laskennallisia kuluja 

 Kuttu-materiaali sekä kaikki muu 

tarvittava materiaali Raahen kau-

pungin varhaiskasvatuspalveluista 

Ei laskennallisia kuluja 

 Toimintatila yhteistyöpäiväkodissa ei laskennallisia kuluja 

 

Projektin budjetti on 0 euroa. 
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7  RAPORTOINTI, ARVIOINTI JA SEURANTA 

 

Projektin aikana kerään aineistoa opinnäytetyön arviointiosuutta varten. Aineistonkeruu-

menetelmänä käytän oppimispäiväkirjaa, osallistuvaa havainnointia sekä palautteen keruu-

ta lapsilta, työntekijöiltä ja lasten vanhemmilta. Havainnoin lapsia tehden havaintomuis-

tiinpanoja tuokioiden jälkeen tai mahdollisesti niiden aikana. Havaintomuistiinpanojen 

avulla voin kirjoittaa pohdintaa ja reflektointia oppimispäiväkirjanmuodossa. Näin pystyn 

hyödyntämään keräämääni aineistoa arvioinnissa. Kirjaan myös projektista saadut koke-

mukset oppimispäiväkirjaan. Jokaisen Kuttu-tuokion jälkeen kerään lapsilta arvioinnin 

hymiökuvin ja ryhmän työntekijältä, joka on mukana toimintahetkellä, pyydän suullista 

palautetta. Toiminnallisen osuuden päättyessä pyydän kirjallisena ryhmän koko henkilö-

kunnalta sekä lasten vanhemmilta palautetta, miten he arvioivat projektin sujuneen ja sen 

hyödyllisyyttä. Myös omasta toiminnastani pyydän palautetta. Arviointivaiheessa pohdin 

lasten kokemuksia, omaa ohjaajuuttani ja koko prosessin etenemistä. 

 

Opinnäytetyöntekijänä kirjaan projektin suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin sekä pro-

jektista saadut tulokset projektiopinnäytetyöhön. Olen myös lupautunut kertomaan projek-

tin päätyttyä Raahen kaupungin päiväkodeissa Kuttu – kuvin tuettu leikki materiaalista ja 

sen käytöstä. 
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Liite 1 

 

Hyvät vanhemmat! 

Olen opinnäytetyötä tekevä sosionomi-opiskelija Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun 

Kokkolan yksiköstä. Aiheenani on KUTTU- Kuvin tuettu leikki materiaalin käyttöönotto 

lapsenne päiväkodissa. 

Kuttu- kuvin tuettu leikissä hyödynnetään kuvia sekä leluina että kommunikaatiovälineinä 

ja se on kehitetty menetelmäksi helpottaa lasten kommunikaatio- ja leikkitaitoja. Tarkoi-

tuksenani on suunnitella ja toteuttaa toukokuussa kymmenen leikkituokiota materiaalia 

käyttäen ja selvitellä miten toiminta sujui ja havainnoida, tukeeko materiaali lasten leikkiä 

ja kielen kehitystä. 

Olen sitoutunut noudattamaan salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta. Saadun aineiston käsit-

telen luottamuksellisesti eikä työssäni käy ilmi lasten tai vanhempien henkilötiedot eikä 

päiväkodin tiedot.  

Pyydän teitä palauttamaan lupalapun ryhmän henkilökunnalle viimeistään 15.4.2010. 

Ystävällisin terveisin 

Päivi Määttä 

Puh. 040 - 581 6293  e-mail: paivi.maatta@cou.fi 

 

 

 

 

 

  Annan luvan lapseni _______________________________ osallistumiseen tuokioihin ja 

           (lapsen nimi) 

  leikin havainnoimiseen. 

 

____________________________________________   

          (huoltajan allekirjoitus) 

mailto:paivi.maatta@cou.fi
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Liite 2 

 

Mikä ilme kuvaa parhaiten tunteitasi tämän tuokion jälkeen? 

Ympyröi se ilme. 
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  LIITE 3 

Hei, 

tämä vihko on ns. ”Kuttu-vihko”, johon voi-

daan kerätä kuvia Kuttu –kerran tapahtumista. 

Ne voivat olla joko lapsen tai aikuisen piirtä-

miä tai valmiita kuvia. Myös tekstiä voi lait-

taa. Näin lapsi voi keskustella myös kotona 

leikkikokemuksistaan, kun kuvien avulla 

muistaa paremmin leikin kulun. 

Vihko voi toimia myös viestivihkona van-

hemmilta ryhmän vetäjälle. 

Yhteistyöterveisin 

Päivi 
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Palautekysely lapsen vanhemmille 

 

Miten lapsenne koki päiväkodissa pidetyt Kuttu-leikkituokiot?  

(Merkitse X kuvan alle, joka kuvaa lapsesi tuntemuksia) 

                  

 

 

Onko lapsenne puhunut Kuttu-tuokioiden leikeistä kotona? Jos on, niin minkälaisia asioita on 

noussut esille? 

 

 

 

 

Oletteko ollut tyytyväinen, että lapsenne päiväkodissa on järjestetty 10 kerran Kuttu- Kuvin tuettu 

leikki projketi? 

 

 

Mitä  muuta haluatte sanoa? 
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