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The aim of this study was to provide A happening for families with Mannerheim 
League for Child Welfare Kuopio union in autumn 2008. We also made a product 
package from the happening  for Mannerheim League for Child welfare. The product 
package contains for example a manual where methods that we have used in the 
happening are introduced. 
 
The aim of the functional methods was to support and establish children´s interaction 
skills and self-esteem. The happening aimed at strengthening especially discussion- 
and acting skills, co-operation- and co-operation skills and communication skills. 
Mannerheim League for Child welfare Kuopio union gets completed concept and ideas 
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The guestionnaire included five open guestions which handled the whole happening 
and the also action of  the instructors. We got eleven answers. We also got feedback 
from our partner Mannerheim League for Child welfare Kuopio union. 
 
The methods that we used in the happening can be applied to for example 
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children 
 
 



SISÄLTÖ 

 

 

1 JOHDANTO ........................................................................................................... 6 

2 TAVOITTEET JA TARKOITUS ........................................................................... 8 

3 VANHEMMUUS NYKYPÄIVÄNÄ ................................................................... 10 

4 LAPSEN PSYKOLOGINEN KEHITYS .............................................................. 12 

5 VUOROVAIKUTUSTAIDOT ............................................................................. 14 

 5.1 Vuorovaikutustaitojen osa-alueet ..................................................... 14 

 5.2 Vuorovaikutustaitojen kehittyminen ................................................ 16 

6 ITSETUNTO ......................................................................................................... 19 

7 OPINNÄYTETYÖPROSESSI ............................................................................. 21 

 7.1 Yhteistyökumppanin esittely ............................................................ 21 

 7.2 Prosessin kuvaus .............................................................................. 22 

 7.3 Toimintapisteiden sisällöt ................................................................ 23 

 7.4 Tapahtuman tarvikkeet ja markkinointi ........................................... 26 

8 TAPAHTUMAN TOTEUTUS ............................................................................. 27 

 8.1 Toimintapisteiden toteutuminen tapahtumassa ................................ 27 

 8.2 Yleinen katsaus päivän kulkuun....................................................... 29 

9 TAPAHTUMAN POHJALTA SYNTYNYT TUOTEPAKETTI ........................ 30 

10 ARVIOINTI ........................................................................................................ 31 

 10.1 Tapahtuman arviointi ..................................................................... 31 

 10.2 Palautteiden sisältöjen analysointi ................................................. 31 

 10.3 Mannerheimin Lastensuojeluliiton  Kuopion yhdistys ry:n arvio . 32 

 10.4 Sadutuksen uusinta ja sen arviointi ................................................ 33 

 10.5 Oma arviointimme tapahtuman toteutuksesta ................................ 35 

11 EETTISYYS OPINNÄYTETYÖSSÄMME ...................................................... 37  

12 POHDINTA ........................................................................................................ 39 

LÄHTEET ................................................................................................................ 43 

LIITE 1: Perheiden tapahtuman palautelomake ....................................................... 45 

LIITE 2: Perheiden tapahtuman mainos .................................................................. 46 

LIITE 3: Kuvia Rauhoittumisen tilasta .................................................................... 47 

 

 



LIITE 4: Kuvia Näyttelemisen toimintapisteestä ..................................................... 48 

LIITE 5: Sadutuskuvia ............................................................................................. 49 

LIITE 6: Köysiradasta piirretty kuva ....................................................................... 50 

LIITE 7: Kuvia Touhun ja Tarinan arkusta.............................................................. 51 



1 JOHDANTO 

 

 

Syntymästään asti lapsi havainnoi ja tarkkailee ympäristöään. Lapsen ollessa vuorovai-

kutuksessa huoltajansa kanssa, hänelle kehittyvät elämän läpi muokkautuvat ihmissuh-

detaidot. Jos ihmissuhdetaitojen oppiminen on jäänyt varhaislapsuudessa puutteellisek-

si, voidaan näitä taitoja oppia ja opettaa lapselle myös myöhemmin. 

 

Lapsi oppii ihmissuhdetaitoja myös perheen yhteisen toiminnan kautta. Tänä päivänä 

uskotaan, että yhdessä tekemiseen tarvitaan paljon rahaa ja materiaa, vaikka lapselle 

riittäisi vain vanhemman täysi läsnäolo ja vuorovaikutus lapsen kanssa. Lisäksi nyky-

päivän perheiden arjen täyttää kiire ja lasten sekä vanhempien yhteinen aika on rajallis-

ta.  

 

Opinnäytetyömme yksi osa oli yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kuopion 

yhdistys ry:n kanssa järjestetty perheiden tapahtuma marraskuussa 2008. Järjestämäm-

me tapahtuman ja siellä käytettyjen menetelmien kautta halusimme tukea sekä vahvistaa 

lasten ja vanhempien välistä vuorovaikutusta. Tapahtuman tarkoitus oli antaa lapsille 

välineitä itsetunnon ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen sekä toverisuhteiden yllä-

pitämiseen.  

 

Tapahtumassa oli neljä toimintapistettä, joissa käytetyt menetelmät pyrkivät tukemaan 

lasten vuorovaikutustaitojen ja itsetunnon kehitystä. Vaikka tapahtuma kesti vain muu-

tamia tunteja, pyrimme antamaan vanhemmille käytännön neuvoja arjen pieniin yhtei-

siin hetkiin ja niiden toteuttamiseen. Tarkoituksemme oli, että tapahtuman toimintapis-

teiden kautta kävijät osaisivat ja uskaltaisivat järjestää vastaavanlaisia hetkiä esimerkik-

si kotiolosuhteissa. 

 

Lastentapahtuman pohjalta teimme MLL:lle eli Mannerheimin Lastensuojeluliitolle tuo-

tepaketin, Touhun ja Tarinan Arkun, joka on myös opinnäytetyömme toinen osa. Tuo-

tepaketin tarkoitus oli luoda MLL:lle yhdenlainen malli lastentapahtumasta ja antaa 

ideoita lasten ja perheiden kanssa toimimiseen.  



Työssämme avaamme käsitteitä lapsen psykologinen kehitys, vuorovaikutustaidot, itse-

tunto sekä sadutus. Raportoimme myös perheiden tapahtuman suunnittelusta, toteutuk-

sesta ja päivän kulusta. Lisäksi arvioimme palautteiden kautta tapahtumaa ja tuotepaket-

tia sekä ammatillista kasvuamme prosessin aikana. Lopuksi pohdimme omaa työskente-

lyämme ja oppimistamme opinnäytetyöprosessin aikana sekä valitsemaamme aihetta ja 

tekemämme tuotepaketin monipuolista jatkokäyttöä. 
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2 TAVOITTEET JA TARKOITUS 

 

 

Opinnäytetyömme tavoitteena oli järjestää yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojelulii-

ton kanssa perheiden tapahtuma ja tuottaa tämän tapahtuman pohjalta heille tuotepaketti 

tulevien tapahtumien järjestämiseen. Tavoitteenamme oli toteuttaa tapahtuma niin, että 

sen sisältö tukisi lasten vuorovaikutustaitojen ja itsetunnon kehitystä.  

 

Päädyimme järjestämään tapahtuman, koska yhteistyökumppanimme toivoi sitä ja meil-

lä itsellämme oli aiempaa kokemusta muutamien tapahtumien järjestämisestä muun mu-

assa työharjoitteluissa. Ajattelimme alunperin kutsua tapahtumaan lapsia ja heidän per-

heitään esimerkiksi jonkin päiväkodin kautta,  niin ettei tapahtuma olisi ollut avoin 

muille. Halusimme kuitenkin tavoittaa mahdollisimman monta perhettä, jotta monet 

vanhemmat voisivat tutustua tapahtumassa käytettyihin menetelmiin.  

 

Tarkoituksemme oli saada mahdollisimman moni perhe toimimaan yhdessä. Tämä ei 

olisi kuitenkaan toteutunut, jos tapahtuma ei olisi ollut kaikille avoin. Tapahtumalla ha-

lusimme myös kokeilla kaikkea koulussa ja töissä hankittua osaamistamme sekä oppia 

tapahtuman kautta jotain uutta.  

 

Tarkoituksemme oli käyttää tapahtumassa tiettyjä menetelmiä neljässä eri toimintapis-

teessä, jotka olivat sadutus, rahoittumisen tila, näytteleminen ja köysirata. Näiden toi-

mintapisteiden avulla lasten vuorovaikutustaidot ja itsetunto kasvaisivat. Tarkoituk-

semme oli antaa vanhemmille vinkkejä yhteisiin hetkiin lapsen kanssa. Otimme tapah-

tuman teemaksi sadut, koska  olimme molemmat huomanneet kuinka vähän nykylapset 

tuntevat oikeita satuja.  

 

Lasten maailman ovat nykyään täyttäneet elektroniset seikkailuhahmot ja levottomat 

tietokonepelit, joten pyrimme herättämään heidän kiinnostuksensa satuihin tapahtuman 

teeman avulla. Esimerkiksi sadutuksen tarkoitus oli saada lapset tuottamaan satu itse ja 

saada heidät  innostumaan siitä. Tarkoituksemme oli tapahtuman satu-teeman kautta 

antaa myös lasten vanhemmille vinkkejä siitä, kuinka satuja voi käyttää eri muodoissa.  
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Tapahtumasta tehdyn tuotepaketin tarkoitus oli antaa Mannerheimin Lastensuojeluliitol-

le uusia toimintamalleja ja ideoita tulevien tapahtumien järjestämiseen. 
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3 VANHEMMUUS NYKYPÄIVÄNÄ 

 

 

Perheiden yhteinen aika on vähentynyt ja siitä on tullut niukka resurssi, jonka käytöstä 

lapset ja vanhemmat joutuvat neuvottelemaan keskenään. Vanhemmat ovat lisäksi usein 

väsyneitä ja kiireisiä, eivätkä tämän vuoksi jaksa tai kykene toimimaan arjessa johdon-

mukaisesti. (Alasuutari, Hännikäinen, Karila, Nummenmaa & Rasku- Puttonen 2006, 

63.)  

 

Uskomme, että yhteisen ajan vähentymisen takana ovat muun muassa työelämän tiuken-

tuneet vaatimukset, jotka näkyvät vanhempien tekeminä ylitöinä sekä yleisenä väsymi-

senä. Joidenkin perheiden kohdalla yhteisen ajan vähentymisen syy  saattaa olla se, että 

vanhemmat laittavat lapsensa useaan eri harrastukseen ja perheen yhteinen aika on lä-

hinnä harrastuksiin viemistä sekä sieltä hakemista.   Johdonmukaisuuden sekä yhteisen 

ajan puute saattavat johtaa arjessa esimerkiksi kommunikaation ja vuorovaikutuksen 

puuttumiseen lapsen ja vanhemman välillä.  

 

Nykyään yhteiskunnassamme arvostetaan hyvää itsetuntoa, sosiaalisia taitoja ja itseil-

maisun kykyä. (Alasuutari ym. 2006, 63). Jotta yksilö kehittyy tasapainoiseksi kokonai-

suudeksi, tulee hänen oppia sosiaalisia taitoja sekä näiden taitojen joustavaa hallitsemis-

ta. Näitä taitoja voi opetella muun muassa itseilmaisun, musiikin, kirjoittamisen, rooli-

leikkien sekä näyttelemisen kautta. (Kalliopuska 1995, 4.)  

 

Tämän päivän yhteiskunnassa moni koti kärsii kuitenkin ongelmien kasautumisesta, 

esimerkiksi vanhempien kiireestä työpaikalla, pitkäaikaisesta stressistä sekä taloudelli-

sista huolista. Lasten kasvatukseen jää yhä vähemmän aikaa ja kasvattamatta jättäminen 

näkyy usein lasten käytöshäiriöinä. Vanhemmat tulisi saada ymmärtämään lasten kas-

vattamisen tärkeys. 

 

Mikäli vanhemmilta puuttuu kyky opettaa sosiaalisia ja vuorovaikutuksellisia taitoja 

lapselleen, tulevat arjen ongelmat vastaan. Arjen ongelmia saattavat olla esimerkiksi 

lasten käyttäytymisen ongelmat kotona sekä koulussa. Lapsi, jolla on puutteelliset sosi-

aaliset taidot, voi olla haastava kasvatettava vanhemmilleen sekä kasvatuksen ammatti-
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laisille. Halusimme toimintapisteiden sisältöjen kautta tukea ja opettaa vanhemmille se-

kä lapsille yhdessä olemisen sekä toimimisen taitoja.  

 

Toverisuhteilla on suuri vaikutus lapsen ymmärrykseen vaikeista ongelmista, käsitteistä 

ja ihmissuhteista. Lapselle on tärkeää saada olla vuorovaikutuksessa ikätovereidensa 

kanssa etenkin leikin kautta, koska sen avulla hän voi oppia tärkeitä taitoja, kuten esi-

merkiksi johtamista, toisten seuraamista sekä ongelmanratkaisukykyä. (Alasuutari ym. 

2006, 154.) Toimintapisteidemme sisällöt tukevat esimerkiksi näyttelemisen kautta tois-

ten seuraamista, ryhmässä olemista ja johtamisen taitoa. Ne tukevat myös lapsen vuoro-

vaikutusta ikätovereiden kanssa toimiessaan ja antavat valmiuksia ihmissuhteiden luo-

miseen.  
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4 LAPSEN PSYKOLOGINEN KEHITYS 

 

 

Ihmisen psykologinen kehitys on moniosainen ja se kattaa psykologiset ilmiöt kognitii-

visista ja emotionaalisista perusmekanismeista sosiaaliseen käyttäytymiseen ja toimin-

taan yhteisössä. Kehityspsykologia on tieteenala, joka tutkii ihmisen psykologista kehi-

tystä. Se tutkii psykologisten mekanismien, kuten ajattelun, motivaation, tunteiden ja 

sosiaalisen toiminnan muutoksia ikäkaudesta toiseen.(Ahonen ym. 2006, 10-11.)  Kes-

kitymme kuitenkin tässä osiossa lapsen psykologiseen kehitykseen vuorovaikutuksen ja 

itsetunnon näkökulmasta. 

 

Varhaislapsuudessa tapahtuva kehitys on perustana myöhemmille tietojen ja taitojen 

oppimisille. Lapsen tiedot ja taidot karttuvat kehityksellisissä konteksteissa, joista mer-

kityksellisimpiä varhaislapsuudessa ovat koti- ja päivähoitoympäristöt sekä sukulais-

verkostot ja niissä vallitsevat vuorovaikutussuhteet. (Ahonen ym. 2006, 18.) 

 

Syntymästään asti pieni lapsi pyrkii tutkimaan ympäristöään ja olemaan vuorovaikutuk-

sessa häntä hoitavien aikuisten kanssa. Vuorovaikutus perustuu pienellä lapsella aluksi 

kosketus- ja näköhavaintoon, jonka jälkeen vauva alkaa viestimään ääntelemällä sekä 

kasvojen ilmeillä. Vaikka vauvan ensi hymy on aluksi ehdottoman refleksin kaltainen, 

muuttuu se oppimisen myötä ehdolliseksi, jolloin hymy on merkki sosiaalisesta toimin-

nasta. Vauvan ensimmäinen hymy on lähtökohta myöhemmälle kommunikaation ja  

kielen oppimisen kehitykselle. (Ahonen ym. 2006, 29.) 

 

Kolmen ja kuuden ikävuoden välillä lapsen sosiaaliset taidot kehittyvät nopeasti, koska 

silloin kielitaito lisääntyy. Kielitaito mahdollistaa uudenlaisen sosiaalisen kanssakäymi-

sen. Esikouluiän lähestyessä lapsi pystyy jo vastavuoroiseen kanssakäymiseen. Leikit 

ovat erinomainen mahdollisuus harjoitella vastavuoroista kanssakäymistä kuten esimer-

kiksi toisen ehdotuksien huomioimista, jakamista sekä vuoron odottamista. (Ahonen 

ym. 2006, 54-55.) 

 

Aikuisen ja lapsen välinen vuorovaikutus on hyvin merkityksellistä lapsen kehityksen 

kannalta. Se toimii tukena lapsen kehitystehtäville eri ikävaiheissa. Aikuinen pyrkii ot-

tamaan huomioon lapsen kehitystason tähän kohdistuvissa vaatimuksissaan. Kun lapsi  
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hallitsee jonkin taidon pyrkii aikuinen lisäämään tilanteiden vaatimustasoa sekä moti-

voimaan lasta uuden oppimiseen. Bronfennbennerin ja Morrisin bioekologisessa mallis-

sa sanotaan lapsen tarvitsevan kehittyäkseen säännöllistä ja pitkäkestoista vastavuorois-

ta vuorovaikutusta.  Vastavuoroisessa vuorovaikutuksessa toimintojen tulee muuttua 

ajan myötä vaativimmiksi. (Ahonen ym. 2006, 64.) 

 

Vygotskyn mukaan lähikehityksen vyöhykkeellä lapsi pystyy ratkaisemaan eteen tule-

via ongelmia ja tehtäviä, joista ei vielä yksin selviä, taitavamman aikuisen tai toverin 

avustamana. Yhteistyössä ja vuorovaikutustilanteessa toisten kanssa lapselle syntyy uu-

sia kognitiivisia toimintoja, jotka kehittyvät myöhemmin lapsen omiksi rakenteiksi. 

(Ahonen ym. 2006, 64.) Vanhemman avustama toiminta voi olla esimerkiksi tilanne, 

jossa vanhempi ohjaa lasta kokoamaan palapelin antamalla lapselle puuttuvat palat 

eteen ja antaa samalla vinkkejä missä järjestyksessä ne tulisi sijoittaa. Tällaisen toimin-

nan kautta lapsi saa onnistumisenkokemuksia ja oppii uusia taitoja, joita käyttää myö-

hemmin samanlaisessa toiminnassa. (Eronen ym. 2001, 92.) 

 

Kun lapsi aloittaa koulunkäynnin, on hänen pyrittävä selvittämään paikkansa koulumaa-

ilmassa. Opeteltavia asioita ovat muun muassa ryhmän toiminta ja oma rooli siinä. 

Oman roolin etsiminen tapahtuu ystävyyssuhteiden sekä ryhmään tutustumisen kautta. 

Kyse on monimutkaisesta vuorovaikutusprosessista, joka edellyttää sosiaalista tiedon-

käsittelyä. Tällä tiedonkäsittelyllä tarkoitetaan ajatteluprosessia, päättelyä ja toimintaa 

sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa. (Eronen ym. 2001, 96.) 

 

Kouluiässä tovereiden merkitys lapsen kehitykselle korostuu. Lapsen joutuessa jaka-

maan ja vuorottelemaan, oppii hän tasapuolisuutta sekä muita moraalisen käyttäytymi-

sen pelisääntöjä. Tällaisessa vuorovaikutuksessa lapsi herkistyy ymmärtämään toisen 

näkökulmia sekä saa tukea oikeudenmukaisuuden kehittymiseen. (Ahonen ym. 2006, 

109-110.) 

 

Vuorovaikutuksen ja oppimisen perustaitojen omaksuminen ovat keskeisiä lapsen hy-

vinvointiin vaikuttavia tekijöitä koulun alkaessa. Vuorovaikutuksen ja oppimisen edel-

lytys on lapsen tasapainoinen sosiaalinen tunne-elämän kehitys. Vuorovaikutuksessa 

koettujen onnistumisen ja hallinnan kokemusten pohjalta lapsi oppii luottamaan itseensä 

ja omiin kykyihinsä. (Ahonen ym. 2006, 123.) 
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5 VUOROVAIKUTUSTAIDOT 

 

 

Lähdimme työstämään toiminnallisen päivän teoreettista pohjaa vuorovaikutustaitojen-

käsitteen avulla. Vuorovaikutustaidot ovat niin laaja kokonaisuus, että päätimme ottaa 

siitä käsittelyyn vain neuvottelu- ja esiintymistaidot, yhteistyö- ja yhteistoimintataidot 

sekä viestintätaidot. 

 

 

5.1 Vuorovaikutustaitojen osa-alueet 

 

Vuorovaikutustaidot ovat osa kommunikaatiotaitoja. Kommunikaatio on osana sosiaali-

sia tilanteita ja sillä on vuorovaikutuksellinen merkitys. (Kauppila 2006, 25.)  Voidaan 

sanoa, että vuorovaikutus ja sosiaaliset taidot ovat osa sosiaalista kompetenssia eli päte-

vyyttä. Vaikka vuorovaikutustaitoja pidetään asiana, jonka jokainen oppii, ei niitä kui-

tenkaan kyetä oppimaan luontaisesti. Vuorovaikutustaitoja tulee opettaa ja opetella. 

(Kauppila 2006, 13.) 

 

Vuorovaikutustaitojen oppimiseksi tarvitaan sosiaalisesti toimiva ympäristö. Lasten ja 

nuorten kohdalla tällä ympäristöllä tarkoitetaan lähinnä kotia ja koulua. Jos yksilö ei opi 

vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja, tai nämä taidot ovat puutteelliset, saattaa se johtaa 

häiritsevään käyttäytymiseen sekä sopeutumis- ja motivaatio-ongelmiin. Puutteelliset 

taidot saattavat vaikeuttaa kokonaisvaltaista oppimista eri elämän vaiheissa. (Kauppila 

2006, 15.)  

 

Keskeisiä vuorovaikutustaitoja ovat keskustelu- ja neuvottelutaidot, esiintymistaito, yh-

teistyö-, yhteistoiminta-, sekä viestintätaidot. Ryhmä- ja tiimityötaidot sekä empatiataito 

liittyvät nekin vuorovaikutustaitoihin. (Kauppila 2006, 24.)  

 

Viestintä- eli kommunikaatiotaito on väline sosiaalisissa tilanteissa ja hyvät viestintätai-

dot mahdollistavat onnistumisen vuorovaikutustilanteissa. Vuorovaikutustaito kytkey-

tyy hyvään viestintätaitoon ja viestintä on perusta ihmisen vuorovaikutukselle. Viestin-

nällä on kolme tehtävää: toimiminen yhdistävänä tekijänä ihmisen ja ympäristön välillä, 
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ihmisen korkeampien henkisten toimintojen kehittäminen sekä ihmisen käyttäytymisen 

säätely. (Kauppila 2006, 25-26.) 

 

Neuvottelu on kuin peli, jossa osapuolet tekevät siirtoja ja käyttävät erilaisia strategioi-

ta, ehdotuksia sekä tarjouksia. Neuvottelu on vuorovaikutusta, jossa osallistujat ovat 

reflektiivisessä kanssakäymisessä. Jokapäiväisessä elämässä tarvitaan usein ongelmien 

ratkaisutaitoa. Kun pulmia on ratkottava toisten kanssa, ovat neuvottelutaidot tarpeen. 

Neuvottelun päätavoitteet ovat kysymysten erittely, joustavuus, keskeisten asioiden löy-

täminen, me-hengen luominen neuvottelutilanteisiin sekä osapuolten kuunteleminen. 

(Kauppila 2006, 191-204.)  

 

Yhteistyötaidot liittyvät konkreettisesti ryhmän muodostumiseen, koska yhteistyötaitoja 

käytetään tilanteissa, joissa on kaksi tai useita henkilöitä. Lapset ja nuoret viettävät suu-

rimman osan ajastaan kouluissa, siellä selviytymisen ja pärjäämisen vuoksi tulisi heidän 

oppia yhteistyötaitoja. Lapsia ja nuoria voi opettaa hallitsemaan aggressiivisuutta, luo-

maan ystävyyssuhteita ja toimimaan rakentavasti yhdessä. (Kauppila 2006, 146.)  

 

Yhteistyötä tekemällä luodaan toiminnalle yhteiset tavoitteet. Yhteinen asioiden eteen 

ponnisteleminen sekä työskenteleminen on antoisaa kaikille osapuolille. Kun tehtävä-

alue koetaan yhteiseksi, siitä halutaan ottaa vastuu. Tekemällä yhteistyötä ryhmän jä-

senten yhteenkuuluvuus sekä me-henki lisääntyvät. Ryhmän myönteinen ilmapiiri, sosi-

aalinen tuki ja kannustus edistävät yhteistyötä. (Kalliopuska 1995, 54-55.) 

 

Sujuvaan yhteistyöhön tarvitaan hyvää itsetuntoa, motivaatiota, empatiaa ja vastuunot-

toa. Se on vastuullista ja siihen kuuluvat yhteinen yrittäminen, toisen yksilön ainutker-

taisuuden ymmärtäminen, sekä sietäminen. Jotta vastuunotto yhteistyössä onnistuu, vaa-

tii tämä empaattista, toisten osapuolten tunteet huomioonottavaa kohtaamista. (Kallio-

puska 1995, 55.) 

 

Vuorovaikutus on hyvää silloin, kun se on tehokasta, pyrkii päämääriin sekä säilyttää 

yhteistyösuhteita. Taitavaa sosiaalisten taitojen käyttöä on sellainen toiminta, joka täh-

tää yksilöiden välillä säilyvään hyvään yhteistyön henkeen. Taitaviin sosiaalisiin taitoi-

hin liittyy myös vuorovaikutus, joka johtaa positiivisiin seurauksiin. (Kauppila 2006, 

70.) 
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Hyvä vuorovaikutus sisältää positiivisen sosiaalisen kontaktin. Tämän syntymisen edel-

lytyksenä on toisen henkilön tulkinta toisen kontaktipyrkimyksistä sekä viestin myön-

teisestä perille saamisesta. Hyvään vuorovaikutukseen kuuluu keskinäinen luottamus, 

jonka syntyminen yksilöiden välille ei aina ole helppoa. Hyvän sosiaalisen  kontaktin 

syntymiseksi, tarvitaan hyväksyvää viestintää yksilöiden välillä. Kaiken kaikkiaan hyvä 

vuorovaikutus muodostuu hyväksymisestä, rehellisyydestä, tunneyhteydestä, havaitse-

misesta, kiinnostuksesta, aktiivisuudesta, ymmärtämisestä, avoimuudesta sekä luotta-

muksesta. (Kauppila 2006, 70-72.) 

 

 

5.2 Vuorovaikutustaitojen kehittyminen 

 

Lapset ovat riippuvaisia ihmissuhteista, joita he luovat vanhempiensa tai huoltajiensa 

kanssa. Nämä ensimmäiset ihmissuhteet ovat pohjana lapsen sosiaaliselle, 

emotionaaliselle, käytökselliselle, kielelliselle sekä kognitiiviselle kasvulle ja 

kehitykselle. Varhaiset ihmissuhteet ovat lähtökohta kaikkien lasten tasapainoiselle kas-

vulle ja kehitykselle. Nämä ihmissuhteet ovat pohjana niille lapsille, joilla on jokin 

vamma ja/tai kehitysviivästymä. (Kelly, Rosenblatt & Zuckerman 2008.) 

 

Jo syntymästään alkaen lapsi etsii vuorovaikutusta biologisten, kognitiivisten, kommu-

nikatiivisten, emotionaalisten ja sosiaalisten toiminnallisesti jäsentyneiden taitojensa 

avulla. Lapsi säätelee omaa käyttäytymistään vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. 

(Mäntymaa & Tamminen 1999.) 

 

Varhaiseen vuorovaikutukseen kuuluu vauvan ja vanhemman välinen vuorovaikutus, 

niin että kumpikin vaikuttaa toiseensa. Vuorovaikutus lapsen ja vanhemman välillä luo 

pohjan ihmissuhteiden kehittymiselle ja on pohjana lapsen myöhemmille ihmissuhteil-

le.(Mäntymaa & Tamminen 1999.) Vanhemman reagoidessa lapsen viesteihin johdon-

mukaisesti ja sensitiivisesti, auttaa hän lasta tunnistamaan vähitellen omia tarpeitaan ja 

tunnetilojaan. Samanaikaisesti lapselle tulee kokemus siitä, että tunteiden ja kokemusten 

viestiminen toisille ihmisille on hyväksyttävää. Tällöin lapselle tulee tunne viestinnän 

myönteisestä lopputuloksesta. Tällainen viestintä lapsen ja vanhemman välillä on lapsen 
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emotionaalisen itsesäätelyn sekä myönteisen itsetunnon rakentumisen kannalta tärkeää. 

(Lyytinen ym. 2006, 61.) 

 

Pienen lapsen sosiaalinen ja emotionaalinen kehitys on mahdollista vain ihmissuhteiden 

kautta, jolloin lapselle syntyy positiivinen tunne itsestään sekä toisista ihmisistä. Lapsel-

la on mahdollisuus kasvaa ja vahvistua läheisessä sekä luotettavassa ihmissuhteessa. 

Tällaisessa ihmissuhteessa lapsi saa rakkautta, hoitoa, turvaa, vuorovaikutusta sekä roh-

kaisua ympäristön tutkimiseen. Jos lapsella ole yhtään tällaista ihmissuhdetta, kehitys 

häiriintyy ja sen seuraamuksia voi olla useita sekä pitkäkestoisia. (Kelly, Rosenblatt & 

Zuckerman 2008.) 

 

Turvallisesti kiinnittynyt eli hyvän vuorovaikutussuhdepohjan saanut lapsi voi tulevai-

suudessa välttyä käytös- ja impulssikontrolliongelmilta, huonolta itsetunnolta, riidoilta 

huoltajien kanssa sekä vaikeuksilta toverisuhteissa. Epäonnistunut vuorovaikutussuh-

teen kehittyminen on yhteydessä lapsuuden ja myös aikuisiän psyykkisiin häiriöihin. 

(Mäntymaa & Tamminen 1999.) 

 

Pikkulapsipsykiatrian maailmanjärjestö World Association for Infant Mental Healthia 

eli WAIMH keskittyy tutkimaan ja edistämään 0-3-vuotiaiden lasten mielenterveyttä. 

Heidän toimintaansa kuuluu muun muassa vauvojen oikeuksien julistaminen. Tämä ju-

listus korostaa erityisesti vauvojen oikeutta hyvään varhaiseen vuorovaikutukseen, kiin-

tymykseen, hoivaan ja turvaan. ( Hongisto 2009.) 

 

WAIMHI:n Suomen vastuualueen johtaja Päivi Kaukonen korostaa Suomen Lääkäri-

lehden (44/2009) haastattelussa vauvojen oikeutta läheiseen, rakastavaan ja pysyvään 

ihmissuhteeseen. Tällainen läheinen vuorovaikutuksellinen suhde voi muodostua vain 

jos vanhemman psyyke on kunnossa ja vanhemmalla on keinoja luoda terve suhde lap-

sen ja hänen välille. (Hongisto 2009, 3773-3775.) 

 

Kaukosen mukaan pienten lasten hyvinvoinnin seurantaa tulisi tehostaa erityisesti neu-

voloissa. Terveydenhoitajien tulisi kehittää valmiuksiaan arvioida pikkulasten psyykki-

sistä hyvinvointia. Olisi tärkeää, että ongelmat vauvan ja vanhemman välisessä kanssa-

käymisessä huomattaisiin mahdollisimman varhain, jolloin niihin voitaisiin puuttua tar-

peeksi ajoissa. (Hongisto 2009, 3773-3775.) 
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Pikkulasten mielenterveyden tutkimuksessa on edetty viime vuosikymmeninä paljon. 

Uusimmat tutkimukset alalta osoittavat, että varhaislapsuuden vuorovaikutus määrää 

jopa  joidenkin geenien aktiivisena jatkumista lapsen myöhemmässä elämässä. On 

huomattu, että ympäristötekijät vaikuttavat lapsen kehitykseen paljon luultua enem-

män.(Hongisto 2009, 3773-3775.) Lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen takia 

on äärimmäisen tärkeää, että hänelle muodostuu vauvaiässä turvallinen, kiintynyt suhde 

vanhemman kanssa. 

 

Vanhemmuuden ei kuitenkaan tule olla ylisuoritettua tai ylivirikkeellistä, vaan lapselle 

riittää "tarpeeksi hyvä vanhemmuus". Tällainen vanhemmuus on rakastavaa, hoivaavaa 

sekä rajoja asettavaa. Niin lapsi, kuin vanhempikin saavat näyttää toisilleen suuttumuk-

sensa, tällöin lapsi oppii jo kotona turvallisesti miten hän voi selvitä vaikeista tunteista. 

(Hongisto 2009, 3773-3775.) 
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6 ITSETUNTO 

 

 

Minäkuva on yksi osa minäkäsitystä. Minäkuva sisältää yksilön ajatukset ja asenteet, 

joita hänellä on itsestään. Minäkuva syntyy yksilölle karttuneiden kokemuksien myötä. 

Itsetunto on osa minäkäsitystä. Minäkuva on minäkäsityksen kuvaileva puoli, kun taas 

itsetunto liittyy minäkäsityksen arvioivaan puoleen. Yksilön arvio tekemistään asioista, 

omasta hyvyydestään, arvostaan ja sitä kuka hän on, muodostaa hänen itsetuntonsa. 

(Koivisto & Luttinen 1997, 9-11.) 

 

Lapsen ollessa toisella ikävuodella alkaa hänelle kehittyä sosiaalisia tunteita, kuten yl-

peys, empatia, häpeä, nolostuminen ja syyllisyys, jotka ovat yhteydessä itsetunnon ke-

hittymiseen. Itsetunnolla tarkoitetaan sitä miten lapsi arvostaa itseään ja muita. Hän ha-

kee jatkuvaa palautetta toiminnastaan sekä vertaa itseään suhteessa toisiin lapsiin. (Ero-

nen ym. 2001, 77.) 

 

Itsetunto on yksilön omakohtainen arvio onnistumisestaan, kyvyistään sekä omasta ar-

vostaan. Itsetunto voidaan ymmärtää myös laajempana kolmen osa-alueen kokonaisuu-

tena. Näitä osa-alueita ovat itsetietoisuus, itsetuntemus sekä itsearvostus. Itsetietoisuu-

della on yksilön neutraalia itsensä havaitsemista. Itsetuntemuksella tarkoitetaan yksilön 

tietoisuutta omista heikkouksistaan ja vahvuuksistaan. Itsearvostus on yksilön näkemys 

omasta arvokkuudestaan. (Aho 1996, 10.) 

 

Itsetunto on kokoajan läsnä ihmisen elämässä ja vaikuttaa suoraan ihmisen olemukseen, 

ajatuksiin, tekoihin sekä siihen miten muut ymmärtävät hänet ja suhtautuvat häneen. 

(Cacciatore, Huovinen & Korteniemi-Poikela 2008, 12.) Itsetunnoltaan vahva ihminen 

tuntee hyvin itsensä. Hän on tietoinen heikkouksistaan ja hyväksyy ne. Heikkouksistaan 

huolimatta hänen käsityksensä itsestään on pääosin positiivinen. (Aho 1996, 10.)  

 

Yksilöllä, jolla on terve itsetunto, on tunne siitä että hän on hyvä. Hyvä itsetunto on  

itsensä arvostamista, oman elämän näkemistä arvokkaana ja ainutlaatuisena. Se on mui-

den ihmisten arvostamista, kykyä tehdä itsenäisiä ratkaisuja omaa elämää koskien, riip-

pumattomuutta muiden mielipiteistä sekä vastoinkäymisten ja elämässä eteen tulevien 
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pettymysten sietämistä. Itsetunto vaikuttaa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin sekä vuo-

rovaikutukseen toisten ihmisten kanssa. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2006, 8.) 

 

Itseluottamus on osa itsetuntoa. Se on toimivien ja hyvien ihmissuhdetaitojen perusedel-

lytys. Itseluottamus tarkoittaa, että ihminen luottaa itseensä ja uskoo omiin kykyihinsä 

sekä hyväksyy omat rajallisuutensa ja epätäydellisyytensä. Itseluottamuksen puute voi 

vaikeuttaa kanssakäymistä muiden ihmisten kanssa. Hyvän itseluottamuksen merkitys 

näkyy ihmissuhteissa kykynä luottaa toiseen ihmiseen. Se näkyy myönteisen palautteen 

antamisena  ja   toisen ihmisen onnistumisista iloitsemisena. (Hakanen & Puro 1999.) 

 

Koti on paikka, josta lapsi saa itsetunnon kehitykselleen tärkeimmät osat. Lapsen itse-

tuntoa tukee erityisesti kodin myönteinen ilmapiiri. Ilmapiiriltään myönteisen kodin ar-

voja ovat tasa-arvo sekä yhteisöllisyys. Kodissa, jossa on myönteinen ilmapiiri, harras-

tetaan ja harjoitellaan tiimityöskentelyä, vastuunottamista, empatiataitoja sekä luotta-

musta. Perheen yhteinen tehtävä tulisi olla kodin yhteishengen luominen sekä sen ra-

kentaminen. (Cacciatore ym. 2008, 73.) 

 

Myönteistä ilmapiiriä vahvistavia tekijöitä ovat muun muassa jokaisen perheenjäsenen 

hyväksyminen sellaisina kuin he ovat, turvallisuus sekä viihtyisyys. Yksilöllisyyden tu-

keminen ei kuitenkaan tarkoita sääntöjen puuttumista, vaan jokaisella perheenjäsenellä 

tulee olla samat säännöt joita noudatetaan. Vanhempien tulisi toimia perheessä johtajien 

tavoin, arvioiden ilmapiiriä sekä puuttuen epäkohtiin ja sääntöjen noudattamatta jättä-

miseen. Parhaimmillaan perhe toimii pientiimin tavoin, jolloin itsetunto voi kehittyä 

perheen hyvinvoinnin avulla. (Cacciatore ym. 2008, 74.) 

 

Kun lapsi on saanut hyvän pohjan itsetunnolleen, hän arvostaa itseään, joka välittyy hä-

nen olemuksestaan. Tällöin muutkin alkavat kohdella lasta arvostavasti. Kaiken kaikki-

aan voidaan sanoa, että lapsi, jolla on hyvä itsetunto pärjää helpommin elämässä, pääsee 

eteenpäin, suhtautuu toiveikkaasti tulevaisuuteen sekä luottaa itseensä, ympäristöönsä ja 

tulevaisuuteensa. (Cacciatore ym. 2008, 14-15.) 
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7 OPINNÄYTETYÖPROSESSI 

 

 

Järjestimme yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kuopion yhdistys ry:n kanssa 

Kuopiossa syksyllä 2008 perheiden tapahtuman, josta myöhemmin teimme tuotepaketin 

yhdistyksen käyttöön. Yhdistys toivoi lapsille ja heidän perheilleen suunnattua tapah-

tumaa, joka sisältäisi monipuolista toimintaa. 

 

Tuotepaketin avulla yhteistyökumppanimme voi järjestää erilaisia versioita tapahtumas-

tamme sekä yhdistyksen jäsenet saavat ideoita ja uusia menetelmiä käytettäviksi yhdis-

tyksen toiminnassa, kuten esimerkiksi kerhoissa, musiikkileikkikoulussa sekä leireillä. 

Kuopion yhdistyksellä ei ollut aiemmin vastaavanlaista tapahtumien järjestämiseen tar-

koitettua tuotepakettia ja he itse toivoivat meidän antavan heille tuotepaketin muodossa 

uusia ideoita ja näkökulmia. 

 

Tapahtumassa olleiden toimintapisteiden ja niissä käytettyjen menetelmien avulla oli 

tarkoitus tukea ja vahvistaa lasten vuorovaikutustaidoista neuvottelu- ja esiintymistaito-

ja, yhteistyö- ja yhteistoimintataitoja sekä viestintätaitoja. Toiminnallisen päivän avulla 

pyrittiin myös tukemaan sekä vahvistamaan lasten itsetuntoa muun muassa onnistumi-

sen kokemuksien kautta. 

 

 

7.1 Yhteistyökumppanin esittely 

 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto eli MLL on kansalaisjärjestö, jonka tarkoitus on edis-

tää lapsen ja lapsiperheen hyvinvointia, lisätä lapsuuden arvostusta ja näkyvyyttä yh-

teiskunnassa sekä tuoda lapsen näkökulma esille yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. 

MLL on Suomen suurin lastensuojelujärjestö, jonka liitossa on 92 000 jäsentä ja 566 

paikallisyhdistystä ympäri Suomen. Paikallisyhdistysten toiminnan lisäksi on 13 piiri-

järjestöä. Paikallisyhdistykset antavat eri-ikäisille mahdollisuuden osallistua liiton toi-

mintaan yhdessä lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa. (Mannerheimin Lastensuoje-

luliitto 2005.) 
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Liiton periaatteisiin kuuluu lapsen oikeus hyvään ja onnelliseen lapsuuteen. Työskente-

ly tapahtuu tämän oikeuden toteuttamiseksi. MLL tekee yhteistyötä koti- ja ulkomaisten 

järjestöjen, yhteisöjen ja verkostojen kanssa. Yhteistyötä tehdään myös ministeriöiden, 

viranomaisten ja järjestöjen kanssa. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2005.) 

MLL Kuopion yhdistys ry on perustettu 13.maaliskuuta 1921. Yhdistys on osa Pohjois-

Savon piiriä ja toimialueena on Kuopion kaupunki. Tavoitteisiin kuuluu tarjota lapsi-

perheille arkista yhdessäoloa, vaikuttaa kaupungin lapsiperheiden asemaan ja edistää 

lapsiperheiden keskinäistä yhteistoimintaa sekä sosiaalista kanssakäymistä. Yhdistyk-

sellä on esimerkiksi kerhotoimintaa, lapsille/lapsiperheille suunnattuja tapahtumia sekä 

vanhemmuutta tukevia luentoja. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto i.a.) 

 

 

7.2 Prosessin kuvaus 

 

Opinnäytetyöprosessi alkoi keväällä 2008, jolloin lähdimme miettimään mahdollisia 

työelämäyhteistyökumppaneita. Koska molemmat olimme käyneet Lapsuus ja nuoruus-

opintokokonaisuuden, oli kummallakin mielessä opinnäytetyö, joka liittyisi lapsiin, nuo-

riin sekä perheisiin. Otimme yhteyttä muutamiin kuopiolaisiin sosiaalialan järjestöihin, 

mutta lopulta yhteistyökumppaniksemme varmistui Mannerheimin Lastensuojeluliiton 

Kuopion yhdistys ry.  

 

Aloitimme yhteistyön sähköpostiviestien välityksellä sekä myöhemmin osallistumalla 

heidän yhdistyksensä kokoukseen. Työelämäyhteistyökumppanilla ei ollut tarkkoja vaa-

timuksia tapahtuman sisällöstä tai muodosta. MLL:n henkilöstö antoi meidän käyttää 

luovia taitojamme sekä luotti ammatillisuuteemme. Keväällä 2008 osallistuimme kah-

teen kokoukseen sekä kesällä kahteen, joissa kerroimme ideoitamme sekä saimme tukea 

ja palautetta yhteistyökumppaniltamme.  

 

Tapahtuman järjestämisen pohjaksi lähdimme pohtimaan omia vahvuuksiamme ja eri-

tyisiä ammatillisia taitojamme. Mietimme harjoitteluissa oppimiamme menetelmiä. Yh-

teisistä koulu- ja harjoittelukokemuksista valitsimme tiettyjä menetelmiä, joita ha-

lusimme soveltaen käyttää tapahtumassa. Olimme jo aiemmin etsineet ja löytäneet teo-
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riatietoa  menetelmiemme tueksi. Tämän jälkeen tehtäväksemme jäi tapahtuman konk-

reettisen sisällön ideoiminen.  

 

Työelämäyhteistyökumppanin kanssa etsimme sopivaa paikkaa tapahtuman järjestämi-

selle. Päätimme valita tapahtuman järjestämispaikaksi Männistön kaupunginosan Kuo-

piossa, koska yhdyshenkilömme MLL:ta kertoi huomanneensa, ettei Männistössä ole 

perheille suunnattua toimintaa tarpeeksi. Hänen mukaansa  Männistössä asuu runsaasti 

lapsiperheitä, joten siellä oli erityistä tarvetta perheitä yhteen kokoavalle tapahtumalle. 

Saimme Männistön asukasyhdistyksestä apua tapahtuman järjestämiseen.  

 

Sopivat tilat tapahtuman järjestämiseen löysimme MLL:n avulla. Tiloiksi saimme Män-

nistön nuorisotalon. Soitimme Männistön nuorisotalolle nuorisotyöntekijälle, jonka 

kanssa sovimme molemmille sopivan ajankohdan. Tapahtumapäivä varmistui marras-

kuulle 2008. 

 

Halusimme tapahtumaan erilaisia toimintapisteitä, joissa käyttäisimme tiettyjä mene-

telmiä. Olimme valinneet teoriapohjaksemme vuorovaikutustaidot sekä itsetunnon. Ta-

pahtumaan tuli neljä eri toimintapistettä, joissa kaikissa taustalla oli vuorovaikutustai-

toihin ja itsetuntoon liittyvät teoriat. 

 

Aluksi ajatuksenamme oli suunnata tapahtuma tietylle ikäryhmälle, mutta keskusteltu-

amme ohjaavan opettajamme sekä työelämäyhteistyökumppanin kanssa päädyimme laa-

jempaan rajaukseen lasten ikien suhteen. Lopulta tapahtuma oli suunnattu alle 10-

vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen. Tätä ei kuitenkaan mainittu tapahtuman ilmoi-

tuksissa, sillä halusimme koko perheen tulevan paikalle yhdessä eikä ketään perheenjä-

sentä tarvitsisi jättää iän vuoksi kotiin. 

 

 

7.3 Toimintapisteiden sisällöt 

 

Toimintapisteiksi suunnittelimme köysiradan, rauhoittumisen tilan, sadutuksen pisteen 

sekä näyttelemisen pisteen. Köysiradan idea oli kiinnittää köysi puiden väliin pihalle 

niin, että siitä muodostuisi verkkomainen pujottelurata. Köysirata oli tarkoitus mennä 

pareittain tai pienissä ryhmissä läpi yksitellen, niin ettei köyteen kosketeta. Köysiradan 
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ideana oli kulkea köyden muodostaman verkon läpi niin, että lapset auttavat toinen tois-

taan. Halusimme tällaisen toimintapisteen tapahtumaamme, koska siinä lasten tulee 

käyttää ryhmänä toimiessaan neuvottelu-, yhteistyö- ja toimintataitoja. Ryhmässä onnis-

tumisen kautta heidän itsetuntonsa mahdollisesti kehittyy ja tätä kautta itseluottamus 

lisääntyy. 

 

Näyttelemisen pisteessä lasten oli tarkoitus näytellä ohjauksen avulla ja vanhempien 

toimia yleisönä. Näytelmän pohjana toimi satu, jota ohjaajan piti lukea samaan aikaan 

kun lapset näyttelivät sitä. Lukemisen tuli tapahtua hitaasti niin, että lasten oli mahdol-

lista seurata sadun kulkua. Tässä toimintapisteessä erityisen tärkeää oli lasten kehitys-

tasojen huomioiminen ja näytelmän muokkaaminen tarpeen vaatiessa sellaiseksi, että 

lapset pystyvät toteuttamaan sen. 

 

Näyttelemisen pisteessä oleellista oli, että lapset saavat näyttelemisen ja esiintymisen 

kokemuksen ja näissä onnistumisien myötä heidän itseluottamuksensa lisääntyy. Lisäksi 

lapset oppisivat kuinka toimia ryhmässä, jossa on muita lapsia. Ryhmässä toimiminen 

lisää heidän neuvottelu-, yhteistyö- ja toimintataitojaan. Niin näyttelemisen pisteen, 

kuin köysiradankin pohjana olivat aiemmin määrittelemämme käsitteet neuvottelu- ja 

yhteistyötaidoista sekä itsetunnosta.   

 

Päädyimme ottamaan näytelmän tapahtumaan yhdeksi toimintapisteeksi, koska siinä 

yhdistyvät satujen maailma, lasten yhteistoiminta, onnistumisen kokemukset sekä uuden 

oppiminen. Olimme itse hyvin kiinnostuneita  kokeilemaan näyttelemistä tällaisessa 

muodossa ja halusimme antaa lapsille uuden mallin sekä tavan leikkiä yhdessä. 

 

Rauhoittumisen tilassa tarkoituksenamme oli, että tila olisi paikka, jossa vanhemmat ja 

lapset voisivat unohtaa hetkeksi arjen huolet ja kokea rentouttavan hetken yhdessä. Ti-

lan yksi oleellinen asia oli tunnelma, jonka tuli houkutella lapsia ja aikuisia rentoutu-

maan sekä rauhoittumaan. Tunnelmaan oli haettu mallia Suomen talvisesta luonnosta ja 

väreinä tilassa halusimme käyttää rauhoittavia värejä, kute sinistä, valkeaa ja vihreää. 

 

Idea rauhoittumisen tilaan, tuli aiemmista työharjoitteluista, joissa olimme nähneet huo-

neita, jotka oli muutettu rauhoittaviksi levähdystiloiksi dementikoille. Näissä  tiloissa 

oli pehmeitä kankaita ja tyynyjä, rauhoittavaa musiikkia, hentoja valoja sekä erilaisia 
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aisteja stimuloivia asioita, esimerkiksi veden solinaa. Ajattelimme,että hieman muun-

neltuna tällainen tila voisi toimia myös lapsille.  

 

Rauhoittuminen liittyy vuorovaikutustaitojen oppimiseen viestintä- eli kommunikaatio-

taitojen kautta. Kommunikaatiotaitojen avulla osaamme säädellä omaa käyttäytymis-

tämme, eli joskus pysähtyä ja olla hiljaa. Ajatuksenamme oli luoda erilainen tapa van-

hemman ja lapsen/lapsien väliselle vuorovaikutukselle. Tarkoituksemme oli antaa van-

hemmille ideoita ja tukea lapsen kanssa vuorovaikutuksessa olemiseen. Rauhoittumisen 

tilan pohjana olivat näin ollen viestintä- eli kommunikaatiotaitojen käsite sekä van-

hemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tukeminen. 

 

Sadutuksen pisteeseessä ajatuksenamme oli, että siinä yhdistyisivät kirjoittaminen, lu-

keminen ja lapsen tekemät korjaukset. Lapsi saisi ensin valita kaksi kuvaa pisteessä 

valmiiksi olevista kuvista ja alkaisi kertoa niistä satua. Pisteen ohjaaja tai lapsen muka-

na oleva aikuinen kirjoittaisivat lapsen kertomaa satua ylös paperille, juuri niin kuin 

lapsi sen aikuiselle sanelee. Sadutuksen tarkoitus on, että sadusta tulee lapsen näköinen 

eli, että sadussa näkyvät esimerkiksi sanojen hakeminen ja siinä tulee näkyväksi myös 

lapsen oma persoona.  

 

Sadutus tukee vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta. Lisäksi sadutus antaa val-

miuksia itsetunnon kasvattamiseen. Lapsi saa satua kertoessaan aikuiselta rohkaisua 

oman tarinan kerrontaan sekä persoonansa ilmaisemiseen. Sadutuksen pisteessä teorian 

ja idean koko pisteen toteuttmaiseen saimme sadutus-menetelmästä. Menetelmässä tulee 

hyvin esiin vuorovaikutustaitojen sekä itsetunnon käsitteet. 

 

Sadutus on menetelmä, jonka Monika Riihelä on kehittänyt. Sadutus on otettu innok-

kaasti vastaan lasten, nuorten sekä aikuisten keskuudessa. Useat sadutuksen kokeilijat 

ovat ottaneet tämän menetelmän pysyväksi osaksi toimintaansa. (Karlsson 2003, 10.) 

Sadutus on olemassa oleva menetelmä, mutta moni lasten kanssa toimiva aikuinen tun-

tee tätä menetelmää. 

Sadutuksen tarkoitus on, että lapset, nuoret ja aikuiset voivat kertoa ajatuksiaan paperil-

le saduksi tai tarinaksi. Sadutus antaa aikuisille mahdollisuuden ottaa lapset mukaan yh-

teiseen toimintaan ja sen suunnitteluun sekä toteuttamiseen. Sadutus on kokonaisuudes-

saan vastavuoroinen tapahtuma, jonka avulla lapset ja nuoret tulevat kuulluksi. Sadun 
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tekijällä on päätösvalta siihen millainen tarinasta tulee. Tarinan voi tehdä näkyväksi 

myös musiikin, tanssin, näytelmän tai esimerkiksi rakentamisen muodossa. (Karlsson 

2003, 10.) 

 

Saduttamisen kautta aikuiset oppivat ottamaan huomioon lasten ja nuorten luontaiset 

tavat toimia sekä suunnitella erilaista toimintaa. Sadutuksessa tulee näkyväksi lasten ja 

nuorten oma kulttuuri. Menetelmän kautta sadun kertojan omat kyvyt tulevat esille. Eri-

laiset tutkimukset kertovat, että saduttamalla lasta, nuorta tai aikuista säännöllisesti saa-

daan esille sen tuomat monipuoliset vaikutukset. Sadutuksen tulisi tapahtua osana luon-

nollista toimintaa ja siitä voidaan käyttää erilaisia sovelluksia eli eri sadutuksen mene-

telmiä. (Karlsson 2003, 10.) 

 

 

7.4 Tapahtuman tarvikkeet ja markkinointi 

 

Toimintapisteiden sisältöjen selvittyä aloimme pohtia mitä tarvikkeita tarvitsisimme se-

kä teimme tapahtumastamme mainokset. Ostimme tarvikkeet, joista koituneet kustan-

nukset MLL korvasi meille myöhemmin. Tapahtumaa varten kävimme tulostuttamassa 

mainoksemme kuopiolaisessa kopiointiin ja tulostukseen erikoistuneessa yrityksessä. 

Myös tulostuksesta koituneet kustannukset MLL korvasi meille.  

 

Tapahtumaa markkinoitiin paikallisradio Radio Savon kautta muutamaa päivää ennen 

varsinaista tapahtumaa. Radion toimittaja haastatteli meitä ja teki tämän haastattelun 

pohjalta lyhyen jutun, joka toimi samalla mainoksena tapahtumallemme. Haastattelum-

me kuului radiossa samaisena iltapäivänä. Radiohaastattelun lisäksi tapahtumaa mainos-

tettiin Viikko Savo-lehdessä sekä kauppojen, kirjastojen ja koulujen ilmoitustauluilla 

(Liite 2). Kävimme Kuopion Kaupunkilehden toimituksessa antamassa lyhyen haastat-

telun tapahtumastamme ja sen pohjalta meille luvattiin pieni lehtijuttu lehteen. Juttua ei 

kuitenkaan koskaan julkaistu, eikä meitä informoitu jutun peruuntumisesta, mistä olim-

me hieman pettyneitä.  
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8 TAPAHTUMAN TOTEUTUS 

 

 

Saavuimme Männistön nuorisotalolle sunnuntaina 2.11.2008 aamulla kahdeksan aikaan 

valmistelemaan tapahtumaa. Itse tapahtuma kesti aamukymmenestä kahteen iltapäivällä. 

Jokaiselle toimintapisteelle valitsimme omat huoneet, jotta pisteet eivät olisi liian me-

luisia. Laitoimme aamulla jokaisen huoneen rekvisiitat valmiiksi sekä koristelimme 

muut tapahtumalle annetut tilat. MLL:n yhdistyksen henkilökunnasta osa tuli pitämään 

kahviota, josta kävijät saivat ostaa virvokkeita, tästä oli maininta tapahtuman ilmoituk-

sissa. Kun tilojen rekvisiitat oli saatu paikoilleen, asetuimme kukin omalle vastuualueel-

lemme odottamaan kävijöitä.  

 

Olimme jakaneet toimintapisteet niin, että Suvi toimi ohjaajana rauhoittumisen tilassa, 

Hanna näyttelemisen pisteessä sekä MLL:n henkilökuntaa sadutuksessa sekä vapaaeh-

toinen köysiradan ohjaajana. Tämän jaon teimme siksi, että olimme pohtineet vahvuuk-

siamme sekä heikkouksiamme. Suvi on luonteeltaan rauhallinen ja harkitsevainen, joten 

hänelle oli luontaista mennä ohjaajaksi rauhoittumisen tilaan. Hanna puolestaan puhuu 

mielellään ja hän oli aiemmin kesätöissä näytellyt lasten kanssa, joten päätimme että 

Hanna menisi ohjaajaksi näyttelemisen toimintapisteeseen. Resurssimme eivät riittäneet 

ohjaamaan enää sadutusta, joten päätimme opastaa siihen MLL:n jäsenen.  

 

Männistön asukasyhdistyksestä oli vapaaehtoinen toimimassa "Satumummona"  pienes-

sä satunurkassa.  Tapahtumassa oli pienet pöydät, joista sai tietoa Mannerheimin Las-

tensuojeluliitosta sekä Männistön asukasyhdistyksestä. Huomasimme, että ihmiset oli-

vat kiinnostuneita tapahtuman järjestäjistä sekä koulutusalastamme. 

 

 

8.1 Toimintapisteiden toteutuminen tapahtumassa 

 

Rauhoittumisen tilan suunnittelimme pienehköön huoneeseen. Rauhoittumisen tilaan 

lapset ja vanhemmat saivat tulla rauhoittumaan. Tilan tunnelma oli meille tärkeä ja tun-

nelma päätettiin luoda satumaisen teeman ympärille. Patjat ja tyynyt toimivat lapsilla ja 

aikuisilla istuma- tai makuupaikkoina. Seinille päätimme laittaa harsoja ja kankaita sekä 
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käyttää pieniä jouluvaloja hämärän huoneen valopilkkuina, jotta huone muuttuisi arki-

sesta satumaiseksi (Liite 3).  

 

Toimintapisteessä ohjaaja toivotti lapset ja vanhemmat tervetulleiksi tilaan rauhoittu-

maan yhdessä. Ohjaaja jakoi jokaiselle perheelle hierontaan tarkoitettuja palloja ja alkoi 

lukea heille satua. Sadun edetessä vanhemmat saivat halutessaan alkaa hieroa lapsiaan 

palloilla. Tärkeää oli, että lapset hieroivat vanhempiaan tai sisaruksiaan. Hieronta ei ol-

lut pakollista ja perhe sai esimerkiksi vain maata patjoilla ja kuunnella satua. Sadun lo-

puttua perhe sai jäädä makaamaan patjoille hetkeksi ja mikäli ohjaaja katsoi tilanteeseen 

sopivaksi, hän laittoi rauhoittavaa musiikkia soimaan taustalle. Musiikki soi hiljaa taus-

talla myös satua luettaessa. 

 

Näyttelemisen pisteessä lapset näyttelivät ohjauksen avulla ja lasten vanhemmat toimi-

vat yleisönä. Tapahtumassa ensimmäiset kävijät olivat pieniä alle 3-vuotiaita lapsia, joi-

den kanssa näytteleminen ei vielä onnistunut. Näiden lasten kanssa näytteleminen kor-

vattiin improvisoidulla tanssilla. Kaikki nämä lapset olivat tyttöjä, joten useat heistä va-

litsivat ylleen prinsessa asut. Lapset tanssivat ja lauloivat vanhemmilleen ohjaajan avus-

tuksella prinsessoihin liittyvän sekä heidän ikätasolleen sopivan tanssin. Lavasteena 

toimi tekemämme kukkaniitty (Liite 4).  

 

Myöhemmin tulleiden isompien lasten kanssa valittiin ensin heille sopivat rooliasut. 

Tämän jälkeen pisteen ohjaaja alkoi lukea satua, jolloin lapset näyttelivät satua ohjaajan 

lukiessa sitä. Ohjaaja myös osallistui joitakin kertoja näytelmään ja auttoi lapsia näytte-

lemään. Tärkeää oli, että jokainen lapsi osallistui haluamallaan tavalla näytelmään. 

Arimmat lapset olivat näytelmässä esimerkiksi kiviä tai metsän puita, jolloin heidän ei 

tarvinnut puhua mitään, tai he saivat katsella sivusta ja liittyä myöhemmin mukaan.  

 

Sadutuksen pisteessä lapsi sai ensin valita kaksi kuvaa pisteessä valmiina olevista kuvis-

ta ja alkoi kertoa niistä satua. Pisteen ohjaajan tai vanhemman tuli kirjoittaa satua ylös 

lapsen sitä sanellessa.  Tarkoitus oli, että sadusta tulisi lapsen persoona näkyville. Sadun 

kirjoittamisen jälkeen, aikuisen olisi kuulunut lukea satu lapselle ja lapselle oli pitänyt 

tarjota mahdollisuus korjata satuaan. Saduttaminen kuvista ei kuitenkaan tapahtumassa 

toteutunut, vaan sadutus oli lähinnä vapaata sadun kerrontaa ja piirtämistä.  
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Syy sadutuksen epäonnistumiseen oli huonosti valitut kuvat, jotka eivät olleet lähellä 

"lapsen maailmaa". Kuvat oli leikattu sanoma- ja aikakausilehdistä ja ne esittivät ihmi-

siä erilaisissa tilanteissa. Ymmärsimme myöhemmin, että lasten oli vaikea kertoa satua 

kuvista joiden tapahtumat eivät olleet heille tuttuja. Arvelimme, että tehokkaammalla 

perheiden ohjauksella pisteessä sekä selkeällä opastuksella sadutus olisi myös voinut 

toimia paremmin.  

 

Köysiradan idea oli kiinnittää köysi puiden väliin pihalle niin, että siitä muodostuisi 

verkkomainen pujottelurata. Tapahtumassa köysi oli kiinnitetty kahteen puuhun, niin 

että köysi pujotteli puiden välissä. Köysirata oli tarkoitus mennä pareittain tai pienissä 

ryhmissä läpi yksitellen, niin ettei köyteen kosketeta. Parin tai muiden ryhmäläisten tuli 

auttaa toinen toistaan kulkemaan läpi köysiradan. Paikalla oli yksi ohjaaja, joka kertoi 

toimintapisteen ohjeet sekä piti huolta pisteen turvallisuudesta. Radalla ei kuitenkaan 

ollut paljon kävijöitä, ainoastaan muutamia ohikulkevia lapsia tuli tutustumaan rataan.  

 

 

8.2 Yleinen katsaus päivän kulkuun 

 

Pisteisiin tuli kävijöitä päivän aikana melko tasaisesti, mutta puolenpäivän aikaan, 

huomasimme pisteiden ruuhkautuvan ajoittain. Puolenpäivän aikaan kävijöitä olikin 

eniten, joista havaintojemme mukaan suurin osa oli 6-8-vuotiaita. Heti aamusta paikalle 

saapui hyvin pieniä lapsia vanhempineen. Kävijöitä tapahtumassa oli noin viisikym-

mentä. Tapahtumassa kävijät saivat mennä pisteisiin haluamassaan järjestyksessä. Osa 

tuli ensin näyttelemään ja osa aloitti suoraan rauhoittumisen tilasta.  

 

Kahvio oli auki klo 11-13 ja monet kävijöistä levähtivät välillä virvokkeiden äärellä. 

Kello yhden jälkeen kävijöitä ei enää juurikaan ollut ja aloimme pikkuhiljaa valmistau-

tua toimintapisteiden purkamiseen. Jotkut kävijöistä halusivat jäädä kello yhden jälkeen 

vain katselemaan pisteitä ja esimerkiksi näyttelemisen pisteessä joku lapsi jäi sovitta-

maan roolivaatteita. Päätimme tapahtuman kahdelta ja purimme tapahtumapisteet huo-

neista sekä siivosimme tapahtumalle annetut tilat. 
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9 TAPAHTUMAN POHJALTA SYNTYNYT TUOTEPAKETTI  

 

 

Meille oli alusta asti selvää, että tapahtuman pohjalta tehtäisiin yhteistyökumppanille eli 

Mannerheimin Lastensuojeluliitolle toimintapaketti, jonka avulla he voisivat myöhem-

min toteuttaa vastaavanlaista toimintaa. Tapahtumasta tekemämme toimintapaketti sai 

nimekseen Touhun ja Tarinan Arkku. Nimeen halusimme kiteyttää konkreettisen teke-

misen, jota arkun avulla voi toteuttaa, sekä tapahtumassa olleen satuteeman. Arkku 

valmistui lopullisesti vasta tapahtuman jälkeen, mutta esimerkiksi ulkoasunsa se sai ke-

sällä 2009. Lisäksi muokkasimme arkkua yhteistyökumppanimme toiveiden mukaiseksi 

vielä syksyllä 2009. 

 

Alkuperäinen ideamme oli tehdä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kuopion yhdistys 

ry:lle kansio, jossa olisi ohjeet tapahtuman toteutukseen, mutta ideoituamme lisää ja 

kuunneltuamme yhteistyökumppanimme toiveita, päätimme tehdä heille kansion sijaan 

laatikon muotoisen paketin. Valitsimme laatikon siksi, koska halusimme jo sen ulko-

muodon houkuttelevan tutustumaan sen sisältöön ja toteuttamaan tapahtuman uudelleen.  

Laatikko herättää kiinnostusta enemmän kuin hyllyssä oleva kansio.  

 

Ajatuksenamme oli, että laatikko sisältäisi konkreettisia tavaroita joilla tapahtuman jär-

jestämisessä pääsisi alkuun. Tavaroiden ja laatikossa olevien materiaalien tarkoitus oli 

antaa laatikon käyttäjälle esimerkkejä siitä, millaisia tarvikkeita tapahtumassa voisi 

käyttää. Laatikko olisi helppo ottaa mukaan esimerkiksi leireille ja kerhoihin tai sieltä 

olisi helppo poimia jokin valmis materiaali mukaan tarvittaessa. 

 

Laatikon sisältöön kuuluu kuvallinen käyttöopas, jonka avulla tapahtuma voidaan to-

teuttaa. Laatikossa on köysi, jonka avulla köysirataa varten, laminoituja kuvia sadutta-

misen toteuttamiseen, kaksi ohjaajan hattua, satukirja sekä hierontapallo. Jätimme laa-

tikkoon tarkoituksella tilaa, jotta MLL:n jäsenet voisivat täydentää laatikon sisältöä ha-

lutessaan. Lisäksi käyttöoppaan ideana oli käyttäjiensä myötä muuttuminen ja "elämi-

nen". Oppaan lopussa on tyhjiä sivuja joille MLL voi jatkossa lisätä kommentteja, kuvia 

ja vinkkejä menetelmien käytöstä.  
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10 ARVIOINTI 

 

 

10.1 Tapahtuman arviointi 

 

Palautetta tapahtumasta saimme tehtyjen palautelomakkeiden kautta, joita täyttivät osa 

kävijöistä sekä MLL:n henkilökunta. Palautelomakkeet (Liite 1) oli asetettu näkyvälle 

paikalle sisääntuloaulaan ja kävijöitä muistutettiin palautteen antamisen tärkeydestä, 

kuitenkaan pakottamatta siihen. Päädyimme käyttämään palautelomaketta, koska kävi-

jöitä tapahtumassa oli arvioilta viisikymmentä, joten suullisen palautteen vastaanotta-

minen olisi ollut vaikeaa. Pohdimme palautteen antamisen mahdollisuutta kotoa käsin 

niin, että jokainen kävijä olisi saanut lomakkeen kotiin täytettäväksi ja postitettavaksi 

tai sähköpostitse lähetettäväksi. Tulimme kuitenkin siihen tulokseen, että emme olisi 

saaneet tätä kautta tarpeeksi palautteita opinnäytetyömme sekä produktin arvioinnin tu-

eksi. 

 

Palautelomakkeessamme oli viisi avointa kysymystä sekä yksi kohta, johon sai vapaasti 

kirjoittaa tapahtumasta. Teimme palautelomakkeesta mahdollisimman yksinkertaisen, 

johon jokaisen olisi helppo vastata nopeasti muutamalla sanalla. Vastauksia saimme yh-

teensä yksitoista. Useimmissa lomakkeissa oli vastattu kaikkiin viiteen kysymykseen, 

mutta muutamasta puuttui yhdestä tai kahdesta kysymyksestä vastaukset. 

 

 

10.2 Palautteiden sisältöjen analysointi 

 

Saamamme palaute oli pääasiassa hyvää ja kannustavaa. Rakentavan palautteen avulla 

pystymme pohtimaan tapahtuman heikkouksia sekä onnistumisia. Palautteiden avulla 

pystyimme kehittämään Mannerheimin Lastensuojeluliitolle tekemäämme Touhun ja 

Tarinan Arkkua ja sen sisältöä. 

 

Palautteissa oli mainittu tapahtuman olleen monipuolinen, mutta tarpeeksi yksinkertai-

nen ja helppo koko perheen tapahtuma. Lisäksi kiiteltiin tapahtuman maksuttomuudesta. 

Mainintoja saivat myös lämminhenkisyys sekä hyvä tunnelma. Kävijät olivat pitäneet 

lavasteista, joita toimintapisteissä oli. Tämä tuli meille yllätyksenä, sillä lavasteet oli 
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hankittu melko pienellä budjetilla. Koska lavasteita oli vähän, käytimme paljon luovuut-

ta sekä aiempia kokemuksiamme lasten kanssa toimimisesta. 

 

Useassa palautelomakkeessa oli mainittu kehittämis-ideana reipasta liikunnallista toi-

mintapistettä, jossa lapset saisivat purkaa energiaansa. Rakentavaa palautetta sai myös 

sadutuksen piste, jonne kävijät olivat toivoneet kuvia, jotka olisivat olleet lähempänä 

lapsen maailmaa. Lomakkeissa oli toivottu selkeämpiä ohjeita tapahtuman kulkuun sekä 

selkeää opastusta toimintapisteiden välille.  

 

Positiivisen maininnan saimme ohjaajien rauhallisesta ja lapsimyönteisestä toiminnasta 

sekä lasten huomioonottamisesta. Toisaalta ohjaajien toiminta ei ollut liian hyökkäävää 

ja lapsille oli annettu tarpeeksi aikaa tutustua tapahtumaan. Samantyyppisiä tapahtumia 

toivottiin lisää ja eräs palautteenantaja toivoi jopa valtakunnallista tukea vastaavanlai-

seen toimintaan. 

 

Suurin osa palautelomakkeen vastaajista oli saanut tiedon tapahtumasta ilmaisen paikal-

lislehti Viikko-Savon kautta. Muutamat olivat nähneet ilmoituksen tapahtumasta päivä-

kodin seinällä. Tietoa tapahtumasta oli saatu myös Mannerheimin Lastensuojeluliiton 

tiedottamisen kautta. Näyttäisi kuitenkin siltä, että tehokkain mainonnan keino oli lehti-

ilmoitus. 

 

 

10.3 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kuopion yhdistys ry:n arvio 

 

Toimeksiantaja eli Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kuopion yhdistys ry antoi meille 

kirjallista palautetta sekä lastentapahtumasta, että Touhun ja Tarinan Arkusta. Yh-

dyshenkilö MLL:ta lähetti meille sähköpostitse vapaamuotoisen palautteen.  Yhdistys 

kertoi saaneensa opinnäytetyömme myötä mahdollisuuden kokeilla lapsille ja perheille 

järjestettävän tapahtuman toteutusta käytännössä. Yhteisen tapahtuman järjestämisen 

myötä yhdistys koki saaneensa havainnollistavaa tietoa vastaavanlaisten tapahtumien 

haasteista sekä onnistumisista. 

 

Touhun ja Tarinan arkun myötä yhdistys kokee voivansa toteuttaa vastaavanlaisia ta-

pahtumia tai osia siitä tulevaisuudessa. Käyttökohteeksi he mainitsivat erityisesti vuosit-
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taisen lasten oikeuksien päivän. Touhun ja Tarinan Arkun käytettävyyden he arvioivat 

olevan erinomainen sisältämiensä välineiden sekä yksityiskohtaisten ohjeiden ansiosta. 

 

Yhdistys koki, että arkun sisältämien tietojen pohjalta kuka tahansa yhdistyksen vapaa-

ehtoinen voi toteuttaa tapahtuman tulevaisuudessa onnistuneesti. Palautteessaan he kir-

joittivat Touhun ja Tarinan Arkun kuuluvan jatkossa heidän yhdistyksensä toimintaan ja 

olevan osa sitä.  

 

Yhdistys koki opinnäytetyöprosessissa haasteeksi yhteisen ajan löytymisen sekä ajan-

käytön arvioinnin ennen Seikkailu Satuihin päivän toteutusta. Yhteydenpito opinnäyte-

työn kuluessa oli heidän mielestään riittävää, vaikkakin se jakautui epätasaisesti. He oli-

sivatkin kaivanneet enemmän aikaa yhteydenpitoon sekä asioiden valmisteluun ennen 

toimintapäivää. Heidän mielestään tapahtumaan olisi tarvittu enemmän vapaaehtoisia 

henkilöitä. Näiden henkilöiden määrä arvioitiin liian vähäiseksi. Kehittämiskohteeksi 

yhdistys mainitsi myös sadutuksessa käytetyt kuvat, jotka eivät heidän mielestään vas-

tanneet lasten ikäjakaumaa. 

 

Yhteistyön opinnäytetyöprosessin aikana yhdistys arvioi olevan erittäin hyvää, sujuvaa 

sekä vuorovaikutteista. Yhdistyksen mielestä olimme ottaneet hyvin huomioon toimek-

siantajan eli heidän ehdotuksensa. Olimme heidän mielestään motivoituneita kehittä-

mään lopullista tuotepakettiamme vielä toimintapäivän jälkeenkin. He olivat tyytyväisiä 

sadutuksen uusintakokeiluun yhdistyksen lasten musiikkileikkikouluryhmässä. Lopuksi 

yhdistys arvioi opinnäytetyömme toiminnallisen osuuden ja tuotteen kehittelyn olevan 

kauttaaltaan hyvää tasoa sekä suurelta osin jopa erinomaista. 

 

 

10.4 Sadutuksen uusinta ja sen arviointi 

 

Mannerheimin Lastensuojeluliitolta sekä tapahtuman kävijöiltä saatujen palautteiden 

pohjalta päätimme toteuttaa Sadutuksen pisteen uudestaan. Kohderyhmäksemme valit-

simme MLL:n 4-6-vuotiaiden musiikkileikkikouluryhmän, joka toimii kerran viikossa 

erään kuopiolaisen päiväkodin tiloissa. Sadutus tapahtui heidän tavallisella kokoontu-

miskerrallaan. Ryhmässä lapsia oli yhteensä seitsemän, yksi tyttö ja kuusi poikaa. Ta-

pasimme ryhmän ohjaajan kerran ja saimme esitietoja ryhmästä sekä kerroimme hänelle 
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sadutuksen periaatteesta. Jo tuolloin saimme tiedon siitä, että ryhmä on hieman levoton 

ja vaativa.  

 

Näiden esitietojen pohjalta aloimme suunnitella sadutusta tälle ryhmälle sopivaksi. 

Lähdimme liikkeelle saamistamme palautteista, joissa toivottiin sadutuskuvien olevan 

lapselle helposti lähestyttäviä. Itse tapahtumassa kuvat olivat lehdistä leikattuja kuvia, 

joissa oli erilaisia ihmisiä ja eläimiä. Hylkäsimme nämä kuvat täysin sadutuksen uudes-

sa toteutuksessa ja vaihdoimme ne piirrettyihin kuviin, joissa oli esimerkiksi lapsille 

osittain tuttuja satuhahmoja. Karsimme valitsemiamme kuvia niin, että jokainen lapsi 

sai valita kaksi kuvaa itselleen. Sadutuksen loputtua lapset saivat kuvat satunsa liitteeksi 

kotiin, toisin kuin tapahtumassamme. 

 

Suunnittelimme sadutuksen tapahtuvan niin, että ryhmän ohjaaja oli tilanteessa läsnä ja 

saisi aloittaa kokoontumisen lapsille tutulla laululla tilanteen rauhoittamiseksi. Tarkoi-

tuksemme oli toteuttaa sadutus ottamalla kaksi lasta kerrallaan sadutettavaksi viereiseen 

tilaan. Tätä ennen lapset olivat kukin saaneet valita lattialle asetetuista kuvista kaksi it-

selleen mieluisaa. Näistä kuvista lapset kertoisivat satunsa. Tällä välin muu ryhmä jäisi 

ohjaajan kanssa leikkimään ja laulamaan lattialle  

 

Asetuimme piiriin ja esittelimme itsemme lapsille, minkä jälkeen kerroimme mitä tulee 

tapahtumaan. Kumpikin meistä otti yhden lapsen mukaansa viereiseen liukuovella 

muusta ryhmästä erotettuun tilaan. Toimimme näin, jotta sadutustilanne olisi rauhalli-

nen ja muu ryhmä ei pääsisi häiritsemään tilannetta. Kukin lapsi tuli vuorollaan sadutet-

tavaksi. Osalla lapsista oli vanhempi mukana, jolloin ohjeistimme vanhemman sadutta-

maan lastaan meidän tuellamme. 

 

Huomasimme, kuinka ohjaajan olemus, hänen antamansa ohjeet sekä innostuneisuus 

vaikuttavat siihen, kuinka lapset saadaan mukaan sadutukseen. Yksi merkittävin havain-

to kuitenkin oli kuvien valitsemisen tärkeys. Koska valitsemamme kuvat olivat selkeitä 

ja lapsille tunnistettavia, he keksivät niistä myös hyvin satuja. Satujen aiheet linkittyivät 

osalla lapsista selkeästi oman elämän tapahtumiin.  

 

Vanhemman ollessa mukana sadutustilanteessa, lapsi ei kyennyt tuottamaan niin moni-

puolista satua, kuin ilman vanhempaa. Huomasimme osan vanhemmista ohjailevan lap-
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sen kerrontaa omaan haluamaansa suuntaan. Eräs äiti esimerkiksi kielsi lastaan kerto-

masta satua eläinten välisestä tappelusta. Me kuitenkin rohkaisimme lasta vapaaseen 

ajatuksen virtaan ja kertomaan juuri omanlaisensa tarinan. 

 

Sadutuksen loputtua huomasimme vanhempien haluavan tietää sadutuksesta lisää, jol-

loin annoimme heille tietoa, kuinka toteuttaa sadutus kotona esimerkiksi omilla valoku-

villa. Saimme suullista palautetta vanhemmilta sekä ryhmän ohjaajalta. He olivat innos-

tuneita kokeilemaan tätä menetelmää uudestaan lasten kanssa kotona ja musiikkileikki-

kouluryhmän ohjaaja uudestaan ryhmänsä kanssa.  

 

 

10.5 Oma arviointimme tapahtuman toteutuksesta 

 

Tapahtumaa suunnitellessamme huomasimme tarvitsevamme lisää apuvoimia tapahtu-

man järjestämiseksi, koska Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kuopion yhdistys ry:n 

jäsenet olivat tiukasti kiinni muissa liiton tehtävissä. Päätimme kuitenkin järjestää ta-

pahtuman oman osaamisemme ja voimavarojemme avulla. Saimme kuitenkin MLL:ta 

hyvää tukea ja kannustusta sekä toiveita ja vinkkejä tapahtuman suunnan antamiseksi.  

 

Itse tapahtuma ei ollut niin suuri, kuin alkuperäinen suunnitelma oli. Olisimme tarvin-

neet tapahtumaan huomattavasti enemmän ohjaajia, esimerkiksi opastamaan ihmisiä 

toimintapisteissä ja niiden ulkopuolella. Huomasimme, että vapaaehtoisia ihmisiä on 

erittäin vaikea saada mukaan.  Tapahtuman teeman päättämisen jälkeen itse tapahtuma-

päivä koitti pian, mikä oli yksi syy ohjaajien vähyyteen. 

 

Pääsimme järjestelemään tapahtumapaikkaa vasta tapahtuma-aamuna, jolloin aikaa 

valmisteluille jäi vain muutama tunti. Tila toimii nuorisotalona, joten edellisen illan 

nuortenilta esti esivalmisteluiden teon lauantai-iltana. Saamissamme tapahtuman palaut-

teissa mainittiin kuitenkin yllätykseksemme hyvät lavasteet, vaikka itse koimme ne 

hieman puutteellisiksi. 

 

Jouduimme rajaamaan tapahtuman kohderyhmän ikää alkuperäisestä suunnitelmasta, 

johon kuuluivat myös nuoret. Rajasimme nuoret pois tapahtumamme kohderyhmästä, 

koska huomasimme resurssiemme olevan rajalliset. Ymmärsimme, ettemme kykenisi 
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hallitsemaan niin laajaa kokonaisuutta, niin vähällä henkilökunnalla. Periaatteessa ta-

pahtuma oli suunnattu alle 10-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen, mutta emme ha-

lunneet rajoittaa yli 10-vuotiaiden perheenjäsenten pääsyä tapahtumaan. Syy siihen ettei 

tapahtumassa ollut alaikärajaa, oli ajatuksemme saattaa koko perhe toimimaan yhdessä 

niin, että perheen pienimmätkin pääsisivät mukaan. 

 

Tapahtuman toimintapisteet olivat joustavia kohderyhmän tarpeiden mukaan. Tämä nä-

kyi esimerkiksi niin, että näyttelemisen pistettä muokattiin kävijöiden iän ja kehitysta-

son mukaiseksi. Toiminta pisteissä alkoi puolen tunnin välein, mutta huomasimme jo 

tapahtumassa puolen tunnin olevan liian pitkä väli. Osa kävijöistä ei jaksanut odottaa 

toiminnan alkamista, vaan siirtyi siihen pisteeseen jossa toimintaa sillä hetkellä oli. 

Pohdimme, että tämän vuoksi jotkut kävijät saattoivat jättää jonkun toimintapisteen vä-

liin.  

 

Nyt jälkikäteen, toimintapisteiden sisältöjä pohtiessa olemme huomanneet joitakin kehi-

tyskohtia pisteissä. Esimerkiksi sadutuksen olisi voinut toteuttaa erilaisella tavalla, joka 

olisi paremmin soveltunut tapahtuman kävijöille sekä suunnittelemaamme aihepiiriin. 

Huomasimme, että sadutukseen olisi soveltunut paremmin ryhmäsadutus, jossa lapset ja 

aikuiset olisivat kertoneet sadun yhdessä. Lisäksi ehdoton kehittämisen kohde sadutuk-

sen pisteessä olivat sadutuskuvat. 

 

Koemme tapahtuman onnistuneen kaiken kaikkiaan hyvin, joskin osa toimintapisteistä 

ei toiminut tarkoittamallamme tavalla. Sillä hetkellä käytettävissä olevien resurssien 

puitteissa saimme aikaan kuitenkin kävijöille ja itsellemme antoisan kokemuksen. Li-

säksi kävijöiltä saamamme positiivinen palaute tukee ajatuksiamme. 
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11 EETTISYYS OPINNÄYTETYÖSSÄMME 

 

 

Eettiset kysymykset ovat läsnä sekä olemisessa, vuorovaikutuksessa, tekemisessä, että 

tekemättä jättämisessä. Eettiseen harkintaan kuuluu ammatilliseen toimintaan liittyvien 

valintojen, keinojen, kohteiden ja seurausten tutkintaa sekä käsittelemistä. Asiakasläh-

töisyys kuuluu sosiaalialan ammatillisesti eettisen työn keskeisiin periaatteisiin. Kehit-

tämällä menettelytapojaan sekä työkäytäntöjään sosiaalialan ammattilainen muokkaa 

näitä tapoja ja käytäntöjä paremmin asiakkaidensa tarpeita vastaaviksi. (Sosiaalialan 

korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry 2005, 11.) 

  

Olemme joutuneet pohtimaan opinnäytetyössä vastaan tulleita kysymyksiä eettisesti. 

Miettiessämme tapahtuman kohderyhmän rajausta, eli kohderyhmän ikäjakaumaa, jou-

duimme tekemään tiettyjä valintoja. Alussa ajatuksenamme oli ottaa tapahtumaan mu-

kaan myös nuoret, mutta ymmärsimme, että emme saisi yhdistettyä toimintaa joka so-

veltuisi aihepiiriltään pienille lapsille sekä nuorille. Tämän toteutustavan ongelmaksi 

muodostui yhteisten menetelmien sekä näille sopivien teoriapohjien löytäminen.  

 

Toisen rajauksen teimme kohdistaessamme tapahtuman alle kymmenenvuotiaisiin lap-

siin. Tämän rajauksen teimme, jotta saisimme yhdistettyä tapahtuman teeman ja teoria-

tiedon, niin että se toimisi mahdollisimman hyvin lasten kehitystasoon nähden. Koska 

kyse oli lasten ja perheiden yhteisestä tapahtumasta, emme halunneet ilmoituksessa 

mainita ikärajaa, jotta kaikki perheenjäsenet iästä riippumatta voisivat osallistua. 

 

Ammattieettisiä kysymyksiä olemme joutuneet pohtimaan oman ammatillisen toimin-

tamme kautta. Sosiaalialan ammattieettisiin periaatteisiin kuuluvan asiakaslähtöisyyden 

otimme tapahtumassa huomioon siellä tekemiemme valintojen kautta. Asiakaslähtöi-

syys näkyi esimerkiksi näyttelemisen toimintapisteessä menetelmän muokkaamisena 

kohderyhmälle sopivaksi. Samanlaista menetelmien muokkaamista jouduttiin käyttä-

mään myös rauhoittumisen tilassa, jossa vähennettiin kohderyhmän mukaan ärsykkeitä 

eli esimerkiksi musiikkia. Jouduimme tapahtumassa tekemään ammatillisia valintoja 

nopeasti epäröimättä.  
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Eettisyys merkitsee ammatillisella tasolla kykyä pohtia ja kyseenalaistaa omaa toimin-

taansa sekä päätöksentekoa. Lisäksi se on oikeudenmukaisuuden kyseenalaistamista se-

kä päätöksenteon perustelua. Etenkin sosiaalialan työssä ammattietiikalla tarkoitetaan 

halua sekä kykyä nähdä ja kuulla arjen toimintojen erilaisia vaihtoehtoja. Sosiaalialan 

työ elää jatkuvassa reflektioprosessissa, jota täytyy ylläpitää ja vaalia kaikessa ammatil-

lisessa toiminnassa. Toisaalta hyvilläkään eettisillä periaatteilla ei voi korvata ammatil-

listen taitojen puutetta. (Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry 

2005, 5-6.) 

 

Opinnäytetyöprosessin avulla olemme päässeet reflektoimaan omia ammatillisia osaa-

misalueitamme sekä kehittämään itseämme vastoinkäymisten kautta. Koemme saa-

neemme valmiuksia erityisesti oman toiminnan kyseenalaistamiseen sekä kriittisyyteen. 

Arjen erilaiset toimintamuodot ja vaihtoehdot ovat  auenneet meille teoriatiedon kart-

tumisen myötä ja toivottavasti tulevaisuudessa osaamme käyttää laaja-alaisesti erilaisia 

työmenetelmiä. 
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12 POHDINTA 

 

 

Teimme yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kuopion yhdistys ry:n kanssa 

lapsille ja perheille suunnatun toiminnallisen tapahtuman. Tavoitteena oli tapahtumassa 

olleiden toiminnallisten menetelmien kautta tukea lasten vuorovaikutustaitojen ja itse-

tunnon kehittymistä. Tapahtuman pohjalta syntyi MLL:lle Touhun ja Tarinan Arkku, 

joka toimii heille välineenä ja apukeinona lasten sekä perheiden tapahtumia järjestettä-

essä.  

 

Yhä tiukentuvien yhteiskunnan vaatimusten alla kasvavat lapset sekä nuoret tarvitsevat 

tulevaisuudessa hyvin kehittyneitä sosiaalisia sekä vuorovaikutuksellisia taitoja. Näitä 

taitoja heidän tulisi oppia viimeistään koulumaailmassa, mutta vastuu näiden taitojen 

opettamisesta ei ole yksin kasvatuksen ammattilaisilla. Yhteistä vastuuta tulisi kantaa 

niin koulun, kuin lasten vanhempienkin.  

 

Vanhempien tulee antaa lapselleen kokonaisvaltaista läsnäoloa sekä kommunikoida tä-

män kanssa, niin että lapselle syntyy kuulluksi ja nähdyksi tulemisen kokemus. Ilman 

aikuisen läsnäoloa sekä vanhemmuutta, lapsi ei kykene olemaan lapsi, vaan hänestä tu-

lee turvaton aikuinen. Jos lapselle on kehittynyt turvallisesti muodostuneita vuorovaiku-

tussuhteita suhteessa itseensä ja muihin ihmisiin, tulee hänestä yksilö, joka luottaa elä-

mässä oleviin kantaviin voimiin pelkäämättä omia heikkouksiaan. Rakastava vuorovai-

kutus tuottaa lapselle tunteen siitä, että hän saa olla olemassa juuri sellaisena kuin on. 

(Hellsten 1999.) 

 

Tulevina sosiaalialan ammattilaisina koemme erittäin tärkeäksi ja aina ajankohtaiseksi 

aiheeksi vanhempana olemiseen liittyvät kysymykset sekä haasteet. Vaikka aiheesta kir-

joitetaan paljon erilaisia julkaisuja, eivät useinkaan monet tämän päivän vanhemmat 

tiedä kuinka olla lapsen kanssa yhdessä ilman materiaa. Lisäksi vanhemmat saatavat 

epäillä omia kykyjään vanhempina tai he saattavat ylisuorittaa vanhemmuutta. Ylisuo-

rittaminen saattaa näkyä esimerkiksi liiallisten virikkeiden ja ärsykkeiden tarjoamisena 

lapselle. Ammattilaisina pyrimme omalla toiminnallamme edistämään ja tukemaan ter-

veen vanhemmuuden sekä rakastavan vuorovaikutuksen kehittymistä.   
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Tapahtumassa käyttämämme menetelmät soveltuvat tukemaan vanhempien osallisuutta 

lapsen tai nuoren vuorovaikutustaitojen ja itsetunnon kehittymisessä. Nämä menetelmät 

ovat kuitenkin vain yksi hyvin pieni osa kehityksen tukemisprosessia ja toivomme esiin 

tuomiemme menetelmien toimivan innostajina myös muiden opetusvälineiden käyttöön.  

 

Päätavoitteenamme oli luoda toimiva tuotepaketti Mannerheimin Lastensuojeluliiton 

Kuopion yhdistys ry:lle. Yhteistyökumppanilta saamamme positiivinen ja rakentava pa-

laute puoltaa tavoitettamme toimivasta tuotepaketista. Saamamme palautteen mukaan 

Touhun ja Tarinan Arkku tulee heille tarpeeseen sekä monipuoliseen käyttöön. Kuiten-

kin sosiaalialalla julkaistaan paljon erilaisia ohjekirjoja ja oppaita, mutta valitettavasti 

kaikki niistä eivät pääse todelliseen käyttöön. Pohdimmekin säilyykö kiinnostus meidän 

tuotepakettiamme kohtaan. Toivomme menetelmien jäävän pysyviksi käytännöiksi 

MLL:lle. 

 

Ideointimme pohjalta MLL voisi käyttää jatkossa tuotepaketin käyttöoppaassa olevia 

menetelmiä esimerkiksi sen omissa kerhoissa, retkillä, vertaisryhmissä, tapahtumissa, 

teemaleireillä sekä musiikkileikkikouluryhmissä. Vuorovaikutustaitoja tukevia mene-

telmiä voisi käyttää esimerkiksi perheleireillä, joissa haetaan yhteyttä vanhemman ja 

lapsen välille. 

 

Olemme pohtineet tapahtumassa käyttämiemme menetelmien muuta mahdollista jatko-

käyttöä. Menetelmiä voi soveltaa eli muokata paikan, ajan ja kohderyhmän mukaan. 

Esimerkiksi rauhoittumisen tila voidaan järjestää vähälläkin rekvisiitalla.  

 

Uskomme, että käyttämiämme menetelmiä voitaisiin soveltaa esimerkiksi päiväkodeissa 

ja kouluissa, erityisesti keskittymisvaikeuksista kärsivien lasten kanssa. Lisäksi ne so-

veltuvat käytettäviksi perhetyössä lasten ja vanhempien välisen vuorovaikutuksen tu-

kemiseen. Uskomme, erityisesti valokuvien kautta tapahtuvan sadutuksen sopivan per-

hetyössä käytettäväksi menetelmäksi, koska sen avulla pystyttäisiin havainnoimaan per-

heen sisäisiä suhteita sekä lapsen hyvinvointia. Kaiken kaikkiaan menetelmät soveltuvat 

strukturoiduiksi kohderyhmän tarpeiden mukaan. 

 

Opinnäytetyömme aihepiiristä puolestaan voisi jatkossa saada aineksia uusien toimin-

nallisten opinnäytetöiden tekemiseen. Uusi opinnäytetyö voisi tapahtua esimerkiksi te-
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kemällä jollekin sosiaalialan järjestölle heidän tarpeitaan vastaavan tuotepaketin, käyt-

tämällä tuotepakettimme ja tapahtumamme ideaa pohjana. Aihettamme voisi käyttää 

sovelletusti uudeksi opinnäytetyöksi myös esimerkiksi lasten ja vanhempien vuorovai-

kutusta tukevilla leireillä, niin että toteuttaisi siellä joitakin käyttämistämme menetel-

mistä ja kehittäisi muutaman uuden lisää. Tässä tapauksessa kohderyhmä olisi rajattu ja 

etukäteen valittu, joten heiltä voisi pyytää myös suoraan palautetta menetelmien käytös-

tä.  Opinnäytetyömme aihe on siis melko monipuolisesti hyödynnettävissä.  

 

Pyysimme palautelomakkeissa, joita osa tapahtumassa kävijöistä täytti, palautetta omas-

ta toiminnastamme tapahtumapaikalla. Päättelimme, että saamamme pääosin positiivi-

nen ja kannustava palaute kertoo muun muassa meidän ammatillisesta otteestamme sekä 

tavastamme kohdata lapsia. Uskomme saaneemme varmuutta opintojen aikana lasten 

sekä vanhempien kanssa toimimiseen.  

 

Opinnäytetyöprosessi itsessään on opettanut meille paljon. Jouduimme prosessin aikana 

rajaamaan teorioitamme ja hiomaan niitä yhtenäiseksi menetelmiemme kanssa. Koska 

jouduimme useasti palaamaan teorioidemme äärelle ja kysymään itseltämme työmme 

tarkoitusperiä, opimme valikoimaan teoriatietoa sekä pohtimaan mikä on työmme kan-

nalta oleellista ja merkittävää. 

 

Tämä tiivis yhteistyö, jota olemme prosessin aikana tehneet, on opettanut meille tiimi-

työskentelystä sekä yhteistyön merkityksestä. Olemme oppineet tekemään joustavia rat-

kaisuja sekä kompromisseja, joissa otimme huomioon toistemme näkökulmat. Uskom-

me tämän pitkäkestoisen prosessin, jossa olemme tehneet yhteistyötä myös Mannerhei-

min Lastensuojeluliiton kanssa, antavan meille tulevaa työelämää varten hyvän pohjan 

yhteistyön tekemiselle eri ammattikuntien edustajien kanssa.  

 

Olemme samaa mieltä yhteistyökumppanin palautteessa mainitsemasta yhteisen ajan 

järjestämisen haasteesta, sillä koimme itsekin ajankäytöllisiä ongelmia. Näin jälkikäteen 

olemme huomanneet, kuinka tärkeää on osata joustaa aikatauluissa sekä sopia ajoissa 

asioista. Olemme huomanneet myös, että meidän olisi pitänyt aloittaa esimerkiksi opin-

näytetyön raportin kirjoittaminen aiemmin. Tällöin kirjoittamispäivät olisivat jakautu-

neet tasaisemmin, eivätkä ne olisi kasautuneet lähelle opinnäytetyön palauttamispäivää.  
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Opinnäytetyöprosessin aikana olemme kokeneet ja nähneet osan siitä, mitä tuleva työ-

elämä meiltä vaatii. Ymmärryksemme siitä, että yhteistyö eri ammattilaisten välillä ei 

aina suju ongelmitta, on lisääntynyt. Myös tieto työn tuomista paineista on näyttäytynyt 

meille. Tulevaisuudessa voimme vähentää ja osittain välttää työn tuomia paineita te-

hokkaalla ja ajoissa tehdyllä työn suunnittelulla. 

 

Ammatillinen tietomme ja taitomme on kasvanut tavalla, jota eivät työharjoittelut tai 

koulun luennot ole meille antaneet. Erityisinä lisääntyneinä taitoina ja osaamisina pi-

dämme yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja, lapsiperheiden kanssa toimimiseen liittyviä 

menetelmiä ja organisointikykyä.  

 

Tapahtumassa käyttämämme menetelmät ja niiden takana olevat teoriat ovat tulleet 

meille hyvin tutuiksi ja läheisiksi. Tulevaisuudessa osaamme esimerkiksi näiden mene-

telmien kautta tukea lasta ja perhettä, jolla on vuorovaikutuksellisia ongelmia. Lisäksi 

teoriat ovat muotoutuneet osaksi tietovarastoamme ja uskomme, että voimme tulevai-

suudessa työelämässä hyödyntää näitä tietoja monipuolisesti. 
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LIITE 1: Perheiden tapahtuman palautelomake 

 

Tämä tapahtuma on osa Diakonia-ammattikorkeakoulun Diak Idän Piek-
sämäen toimipaikan sosionomi(AMK) -opiskelijoiden opinnäytetyötä. 
Vastaamalla seuraaviin kysymyksiin autatte meitä saamaan tietoa tapahtu-
man onnistumisesta ja kehittämään mahdollisesti tulevia tapahtumia. 
 
 
 

1. Mikä oli mielestänne tapahtumassa hyvää?  
 
 
 
2. Mitä kehitettävää tapahtumassa olisi?  
 
 
 
3. Mikä oli paras toimintapiste?  
 
 
 
4. Miten toimintapisteiden ohjaajat mielestänne toimivat?  
 
 
 
5. Mitä kautta saitte tietää tapahtumasta?  
 
 
 
6. Vapaa sana: 
 

 
 
 
 
     Kiitämme vastauksistanne! 
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LIITE 2: Perheiden tapahtuman mainos 
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LIITE 3: Kuvia Rauhoittumisen tilasta 
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LIITE 4: Kuvia Näyttelemisen toimintapisteestä 
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LIITE 5: Sadutuskuvia 
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LIITE 6: Köysiradasta piirretty kuva 
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LIITE 7: Kuvia Touhun ja Tarinan arkusta 
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