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1 JOHDANTO 

Suomen Demokratian Pioneerien Liitto ry on varhaisnuorisojärjestö, joka jär-

jestää toimintaa lapsille ja nuorille. Järjestöä pyörittää pääsääntöisesti vapaa-

ehtoiset ohjaajat ja sen jäseniä ovat kaikki 0–17-vuotiaat lapset, joiden van-

hemmat ovat antaneet luvan jäseneksi liittymiseen. Pioneerien kohderyhmänä 

on vähävaraiset lapset. Pioneerien Nappulatoiminta tarvitsi toiminnan suunni-

teellisuuden kehittämistä ja siksi opinnäytetyössäni kehitystyönä loin Nappu-

loiden toimintaoppaan.  

 

Pioneeriliiton toiminnassa oli jo pitkään kaivattu kehitystä Nappuloille järjestet-

tävään toimintaan. Nappulat ovat Suomen Demokratian Pioneerien Liitto ry:n 

(lempinimi Pinskut) nuorimpia jäseniä (0–7-vuotiaat) ja yleensä heidän ikäisi-

ään oli toimintakohtaisesti osallistujina vähiten. Tämän vuoksi Nappulat tuli 

otettua toiminnan suunnittelussa, valmisteluissa ja järjestämisessä huonosti 

huomioon, kun ohjelma laadittiin vastaamaan toiminnan suurimman toimija-

ryhmän kehitystasoa ja toiveita. Muita Pioneerien toimijaryhmiä ovat nuoret 

Pioneerit (8–12-vuotiaat), sekä vanhemmat Pioneerit (13–17-vuotiaat). Suurin 

toimijaryhmä järjestössä on 8–12-vuotiaat ja usein Pioneeritoiminta keskittyi 

heidän kehitystasoonsa ja mieltymyksiinsä. 

 

Pioneeritoiminnassa Nappuloiden viihdyttäminen on ollut yleensä vanhempien 

vastuulla. Vanhemmat ovat yrittäneet pysyä perässä Nappuloiden kanssa 

muille lapsille järjestetyssä toiminnassa tai ovat keksineet vaihtoehtoista ohjel-

maa. Tällainen rakenne on pitänyt Nappulat ja heidän vanhempansa ulkopuo-

lisina järjestössä. 

 

Pioneeritoiminnassa oli pohdittu Nappuloiden vähäistä huomiointia ja sen vai-

kutuksia järjestöön. Yhden toimijaryhmän puutteellinen huomiointi oli iso 

aukko Pioneeritoiminnassa, eikä pelkästään siksi, että kaiken ikäisten lasten 

tulisi viihtyä toiminnassa. Toiminta pyöri suurimmalta osalta vapaaehtoistoimi-

joiden varassa. Juuri Nappuloiden vanhemmat olisivat otollisia vapaaehtoistoi-

mijoita. Heitä kiinnostaa järjestää toimintaa mahdollisimman halvalla lapsille, 

ja samalla heidän lapsensa pääsevät osallisiksi toimintaan. Nappuloiden huo-

mioinnin puute ei houkutellut toimintaan vanhempia, joilla on pieniä lapsia. 
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Nappulatoiminta oli opinnäytetyön kehitystyön kohde. Kehitystyöstä valmistui 

Nappuloiden toimintaopas, joka oli ratkaisu Nappuloiden parempaan huomioi-

miseen toiminnassa. Toimintaoppaan tarkoituksena oli helpottaa Nappuloiden 

huomioimista toiminnan suunnittelussa ja järjestelyssä, joka auttaa ohjaajia ja 

muita aktiiveja heidän työssään. Oppaan tarkoitus oli myös laajentaa ohjaajien 

ja aktiivien ymmärrystä Nappuloista, heidän kasvunsa ja kehityksensä tukemi-

sesta, heidän toiminnastaan, sekä sen merkityksestä. Näin Nappulat saadaan 

osallistettua toimintaan paremmin ja toimiva Nappulatoiminta houkuttelee van-

hempia mukaan vapaaehtoistoimintaan. Toimiva Nappulatoiminta vaati myös 

parempaa koulutusta Pioneerijärjestössä. 

 

Pioneeriliitto, sen palkatut työntekijät, sekä vapaaehtoistoimijat toimivat työelä-

mäkumppaneina Nappuloiden toiminnan kehitystyössä. Kyselylomakkeella 

saatiin tieto Nappulatoiminnan kehitystarpeista. Aktiivien ja jäsenten vanhem-

pien avullaan rakennettiin toimiva Nappuloiden toimintaopas. Kehitystiimi 

muodostui Pioneeriliiton hallituksesta ja sen palkatuista työntekijöistä. 

 

Nappulatoiminnan kehittäminen oli ajankohtainen ja tärkeä aihe, koska vapaa-

ehtoisten toimijoiden puute vaikutti Pioneeritoimintaan koko Suomessa. Nap-

pulat oli joskus otettu hyvin huomioon toiminnassa, mutta se oli käynyt koko 

ajan vain vaikeammaksi, kun vapaaehtoisista ohjaajista oli puutetta ja vähäi-

set resurssit kohdistettiin osallistujien suurimpaan ikäluokkaan. Pioneerijär-

jestö kuuluu kaiken ikäisille lapsille, joten Nappuloiden huomioinnin kehittämi-

nen toiminnassa oli tärkeää. 

 

Halusin kehittyä ammatillisesti varhaiskasvattajana, sekä tukea opinnäytetyöl-

läni Pioneerien avointa varhaiskasvatustoimintaa, josta olin itse saanut paljon 

iloa ja sisältöä lapsuuteeni, elämääni ja vapaa-aikaani. Nappuloiden toiminnan 

kehityksen, sekä toimintaoppaan avulla sain opinnäytetyöni tehtyä, sekä var-

haiskasvatuksen sosionomin pätevyyden. Nappuloiden toimintaa seuratessa 

ja kehitellessä pääsin todistamaan tietoisuuteni 0–6-vuotiaiden lasten kehitys-

vaiheista ja eri kehitysvaiheiden tukemisesta. Toimintaopas oli mielenkiintoi-

nen ja haastava kehitystyö tehtäväksi. 
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2 KEHITYSTYÖN OSALLISTUJAT, KOHDE JA HYÖDYNSAAJAT 

Kehitystyön taustalla oleva organisaatio oli Suomen Demokratian Pioneerien 

Liitto ry, joka perustettiin 3.6.1945. Toimintaa oli ollut myös sitä ennen, mutta 

se oli kiellettyä oikeistohallinnon aikana. Ennen Pioneeriliittoa samaa toimin-

taa järjestettiin Ihanneliiton ja Järjestönuorten liiton toimesta. Toisen maail-

mansodan päätyttyä Pioneeriliitto sai alkaa toimimaan laillisesti. Pioneeriliitto 

on perustettu osana työväenliikettä, turvapaikaksi työväenluokan lapsille ja 

nuorille (Ålander 1995, 44–45, 67–68; SDPL:n koulutusjaosto 1974, 8). Suo-

men Demokratian Pioneerien Liitto on osa kansainvälistä Pioneeriliikettä (His-

toria 2020). 

 

Pioneeriliitto on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö (His-

toria 2020). Pioneereilla on omat toiminnan periaatteet ja Pioneeriarvoja ovat 

mm. solidaarisuus, vapaus, inhimillisyys, rauha, lapsilähtöisyys, yhdenvertai-

suus, aktiivisuus, avoimuus, rehellisyys, yhteisöllisyys, työn kunnioittaminen ja 

ystävyys (Pinskutoiminnan arvot ja periaatteet 2020). Pioneerit ovat lasten ja 

nuorten järjestö ja sen tärkeimmät toimintamuodot ovat leirit, kerhot, tapahtu-

mat, kansainvälinen yhteistyö ja koulutukset (Pinskupakki 2020). 

 

Kehitystiiminä kehitystyössä toimi Pioneeriliiton hallitus ja sen palkatut työnte-

kijät. Pioneeriliitto toimi toimeksiantajana opinnäytetyölle. Liiton ohjaajat ja ak-

tiivit olivat kehitystyön pääkohderyhmä. Muita hyödynsaajia kehitystyöstä ja 

Nappuloiden toimintaoppaasta olivat järjestön Nappulaikäiset sekä heidän 

vanhempansa.  

 

Kehittyneen Nappulatoiminnan tavoitteena oli houkutella mukaan lisää van-

hempia, joilla on kiinnostusta toimia vapaaehtoistoimijoina. Näin saatiin lisät-

tyä vapaaehtoistoimijoiden määrää järjestössä. 

 

3 TIETOPERUSTA JA KESKEISET KÄSITTEET 

3.1 Varhaisvuosien kehitystehtävät 

Jo vastasyntynyt vauva omaa jonkin asteisia vuorovaikutustaitoja (Koivula & 

Laakso 2017, 86). Näitä ovat mm. tunteiden ilmaiseminen, ympäristön tarkkai-
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leminen, katsekontaktin hakeminen ja ilmeiden matkiminen. Vuorovaikutustai-

dot vastasyntyneillä kehittyvät etenkin omien vanhempien avulla tiedon ja tun-

teiden välittyessä heidän välillään. Vauva on riippuvainen vanhemmistaan, jo-

ten on tärkeää, että kiintymyssuhde syntyy vauvan ja vanhempien välille. Tär-

kein tehtävä varhaiskasvatusalan ammattilaisille on tukea lapsen ja vanhem-

man välistä kiintymyssuhdetta ja sen syntymistä. Terve ja turvallinen kiinty-

myssuhde on tulevien hyvien vuorovaikutustaitojen perusta (Koivula & Laakso 

2017, 86–87). Vuorovaikutustaidot jatkavat kehittymistään muiden ihmisten 

avulla ja seuraava tärkeä askel sille onkin kielen kehitys. 

 

Esikielellisellä kommunikaatiolla on kolme eri kehitysvaihetta lapsen puolen-

toista ensimmäisen ikävuoden aikana. Silloin kommunikaatio on ei-tavoitteel-

lista ja keskittyy eniten hoitajan ja lapsen välille (Koivula & Laakso 2017, 89). 

Se välittyy ilmeistä, eleistä ja äännähdyksistä. Esikielellisen kommunikaation 

tukeminen on tärkeää, sillä lapsilla on oikeus tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. 

Heillä on oikeus ilmaista ajatuksiaan ja tunteitaan, joten hoitajien tärkeimpiä 

tehtäviä on tulkita lapsen tarpeita ja välittää ne eteenpäin. 

 

Esikielellinen kommunikaatio jatkuu kielen kehitykseksi saumattomasti ja jo 9-

kuukautiset lausuvat ensimmäisiä oikeita sanoja. Lapsi alkaa ymmärtämään, 

että sanoilla on tietty merkitys ja niiden avulla hän voi ilmaista itseään. Kielen-

kehitystä ohjaavat karkeasti jaoteltuna geneettiset ja ympäristöön liittyvät teki-

jät (Koivula & Laakso 2017, 89). Varhaiskasvatuksen ammattilaiset pystyvät 

vaikuttamaan ympäristöön liittyviin tekijöihin. He tukevat lapsen kielellistä kehi-

tystä vuorovaikuttamalla lapsen kanssa ja järjestämällä turvallisen ja vuorovai-

kutusta tukevan ympäristön lapselle. 

 

Sosioemotionaalisten taitojen kehityksellä pyritään sosioemotionaaliseen kom-

petenssiin eli kokonaisuuteen, jossa lapsi ymmärtää tunteitaan ja osaa sää-

dellä niitä, osaa ratkaista vastuullisesti sosiaalisia ristiriita tilanteita, sekä osaa 

luoda ja ylläpitää ystävyyssuhteita (Koivula & Laakso 2017, 91). Tähän kom-

petenssiin päästään tukemalla lapsen tunnetaitoja ja sosiaalisia taitoja. 

 

Tunnetaitoja on mm. lapsen kyky tunnistaa ja nimetä omia tunteitaan. Tällöin 

lapsi oppii tiedostamaan omat tunteensa ja tunnetilansa ja sitä kautta oppii 

säätelemään ja hallitsemaan niitä (Koivula & Laakso 2017, 93). Tunnetaitoja 
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voi tukea mm. nimeämällä lapsen tunteita esim. ”Sinä olet nyt surullinen”. Lap-

sen kyky säädellä omia tunteitaan on myös kiinni fyysisestä kehityksestä (Koi-

vula & Laakso 2017, 93). Aivojen kehittyessä myös kyky hillitä tunteiden purs-

kahtelua parantuu. 

 

Sosiaaliset taidot muodostuvat lapselle prososiaalisista taidoista eli myöntei-

sestä vuorovaikutuksesta muiden ihmisten kanssa, ongelmanratkaisutaidoista 

eli lapsen kykyä vastaanottaa ja tulkita tietoa, sekä tämän tiedon käyttämistä 

sosiaalisesti vastuullisesti ja ystävyyssuhteista eli lapsen kyvystä luoda ja yllä-

pitää hyviä ihmissuhteita (Koivula & Laakso 2017, 94). Sosiaalisia taitoja var-

haiskasvatuksen ammattilaiset voivat tukea mm. varmistamalla, että kaikki 

lapset leikkivät keskenään eikä ketään jätetä ulkopuolelle ja ovat tukena risti-

riitatilanteissa, jolloin lapset oppivat ongelmanratkaisutaitoja esimerkin kautta. 

Ammattilaiset voivat myös tukea lasten keskinäistä vuorovaikutusta ja varmis-

taa näin, että lapset ymmärtävät toisiaan. 

 

Oppimistaitoihin vaikuttavia tekijöitä on muistin toiminta, tarkkaavaisuuden 

kontrollointi, joustavuus ja työmuisti. Työmuisti sisältää päättelyn, ajattelun ja 

ongelmanratkaisun taidot. Lasten tiedonkäsittelytaidot muodostuvat tiedonkä-

sittelyjärjestelmän toiminnasta, johon kuuluvat mm. varhaiset matemaattiset 

taidot ja lukemisen valmiudet. Oppimis- ja tiedonkäsittelytaitoja voi tukea tun-

nistamalla ajoissa niihin liittyvät ongelmat esimerkiksi ne, jotka liittyvät lapsen 

toiminnanohjaukseen ja erityisesti työmuistiin (Kyttälä 2019, 207, 210–220). 

Näin taitojen kehittymistä voidaan tukea oikealla tavalla jo pienestä lähtien. 

 

Ihmisen motoriikka jakautuu hienomotoriikkaan, joka käsittää ihmisen pienet 

liikkeet, kuten käsien käytön ja karkeamotoriikkaan, joka käsittää ihmisen ylei-

sen liikkumisen, kuten kävelemisen ja juoksemisen. Jos lapsen fyysisessä ke-

hityksessä on ongelmia, se voi vaikuttaa lapsen muihinkin kehityksen aluei-

siin, kuten sosiaalisiin taitoihin lapsen sosiaalistensuhteiden vahingoittuessa, 

kun lapsi ei pysy muiden perässä. Siksi on tärkeää tukea lapsen mahdolli-

suutta osallistua yhteisiin leikkeihin ja mahdollistaa lapsen liikkuminen eri tuki-

välineiden ja henkilökohtaistenavustajien avulla, sekä tukea lapsen fyysistä 

kehitystä ja motoriikkaa (Viholainen & Asunta 2019, 225–232). 
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3.2 Pioneerikasvatus 

Pioneerien arvopohja on Pioneerikasvatuksen perusta (Pinskupakki 2020). 

Pioneeritoiminta eroaa muista järjestöistä siten, että toimintaan osallistujat 

osallistetaan rakennustyöhön paremman maailman puolesta Pioneeriarvojen 

mukaisesti (SDPL:n koulutusjaosto 1974, 7). Tämä takaa Pioneeritoiminnan 

jatkumisen myös tulevaisuudessa. Pioneeriarvot ja Pioneerikasvatus ohjaavat 

Pioneeritoimintaa ja sen rakentumista. Pioneerien arvot on lueteltu johdan-

nossa. Pioneerikasvatuksen lähtökohtana toimivat teemat minä, toveruus, ym-

päristö, yhteiskunta, kansainvälisyys ja etiikka (Pinskupakki 2020). 

 

Minä-teeman tarkoituksena on opettaa lasta kehittämään itseään sekä antaa 

valmiudet omien taitojen ja elämäntapojen kehittämiseen ja hallintaan. Tee-

man toteuttamisessa käytetään seuraavia toimintoja ilmaisu- ja kädentaidot, 

itsetuntemuksen ja elämäntapojen opettelu, sekä median tunteminen. Vuoro-

vaikuttamisen taidot liittyvät keskeisesti toveruus -teemaan (Pinskupakki 

2020). Tähän kasvatusteemaan käytetään apuna elämyksiä lisääviä toimin-

toja, yhteisötaitoja, ryhmädynamiikkaa, vuorovaikutusta ja luottamusta opetta-

via toimintoja. 

 

Yhteiskunta-teema käsittelee yhteiskuntaa ja sen toimintaa ja siihen osallistu-

mista. Yhteiskunta-teemassa tulee hyvin esille myös järjestötyön merkitys. 

Tässä kasvatusteemassa toimintoina käytetään kansalaistaitoja ja kriisitoimin-

taa harjoittavia toimintoja, sekä toimintoja, jotka lisäävät osallisuuden ja vai-

kuttamisen tunnetta, sekä toimintoja, jotka opettavat työn tärkeyden ja merki-

tyksen. Ympäristö-teema liittyy sananmukaisesti ympäristöön, luontoon ja 

siellä selviämiseen. Siihen liittyy myös ympäristön ilmiöt ja kestävä kehitys 

(Pinskupakki 2020). Ympäristö-kasvatuksessa toimintoina käytetään mm. erä-

taitojen, kestävän kehityksen, liikenteen ja elämän edellytysten opiskelua, 

luontoliikuntaa ja veden merkityksen tutkimista. 

 

Kansainvälisyyskasvatus toteutetaan kansainvälisellä yhteistyöllä, vieraiden 

kulttuurien tutkimisella ja erilaisten ihmisten kohtaamisella. Kansainvälisyys-

kasvatuksessa opetellaan kommunikoimaan, erilaisuutta, yhteistyötä, sekä 

rauhan ja maailmankansalaisuuden merkitystä. Etiikka-teema käsittelee kaik-
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kia Pioneerien hyveitä ja tavoitteita Suomen yhteiskunnassa ja koko maail-

massa. Etiikkakasvatuksessa käytetään apuna toimintoja, jotka käsittelevät ja 

opettavat yhdenvertaisuutta, solidaarisuutta, perinteiden merkitystä, demokra-

tiaa, ihmisoikeuksia ja maailmankatsomusta. Näitä toimintoja toteutetaan kai-

kissa Pioneerien toimintamuodoissa eli leireillä, kerhoissa, tapahtumissa, ret-

killä ja koulutuksissa. (Pinskupakki 2020.)  

 

Avointa varhaiskasvatusta järjestetään Suomessa leikkipuisto-, kerho- ja retki-

toimintana ja se on ohjattua ja tavoitteellista toimintaa (Opetushallitus 2018, 

19). Pioneeritoiminta ja -kasvatus on peilattavissa valtakunnalliseen avoimeen 

varhaiskasvatukseen. 

 

Avoimessa varhaiskasvatuksessa tarjotaan samoja toimintoja, kuin Pioneeri-

toiminnassakin. Toimintoina avoimessa varhaiskasvatuksessa on ulkoilua, 

leikkiä, taide- ja liikuntakasvatusta (Opetushallitus 2018, 19). Myös Pioneeri-

toiminnassa lapset opettelevat uusia taitoja ja asioita leikin kautta. Pioneerien 

ympäristökasvatusteeman perusperiaate on opetella ulkoilua ja liikuntakasva-

tusta. Minä-teemassa korostuu taidekasvatus itsensä tutkiskelun toimintamuo-

tona (Pinskupakki 2020). 

 

Kerhotoiminta Pioneeritoiminnassa ja avoimessa varhaiskasvatuksessa on hy-

vin suunniteltua ja tavoitteellista. Opetushallituksen Varhaiskasvatussuunnitel-

man perusteissa (2018, 19) todetaan, että ”tavoitteet tulee ottaa sitä kattavam-

min ja laaja-alaisemmin huomioon, mitä säännöllisemmin ja useammin lapset 

toimintaan osallistuvat”. Pioneerikerhoissa on yleensä kauden aikaan jokin 

teema, mitä käydään läpi koko syys- tai kevätkausi. Tämä vetää kerhokertoja 

yhteen eikä toiminta ole sekavaa. Teema on usein jokin Pioneeriarvoihin so-

piva, mutta joskus teemana on myös jokin lapsia erityisesti kiinnostava asia, 

joka lisää toiminnan elämyksellisyyttä. 

 

Pioneerit tekevät jatkuvaa yhteistyötä kuntien perhetyön ja avoimen varhais-

kasvatuksen kanssa. Kunnat tekevät koosteen kunnassa toimivista kerhoista, 

retkistä ja tapahtumista, joissa esiintyy myös Pioneerien järjestämät toiminnot 

(Tiedote 2020, 27). Pioneerit edistävät avoimen varhaiskasvatuksen tapaan 

vanhempien ja perheiden sosiaalisten suhteiden vahvistamista ja ylläpitoa 

muiden vanhempien, aikuisten ja lasten välillä (Pinskupakki 2020). 
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3.3 Avoin varhaiskasvatus 

3.3.1 Historia, sisältö ja toimintamuodot 

Avointa varhaiskasvatusta on Suomessa järjestetty jo 1800-luvun lopusta läh-

tien, jolloin sitä kutsuttiin leikkipuistotoiminnaksi (Stengård 2010, 20). 1970-lu-

vulta asti sitä on yleensä kutsuttu leikkitoiminnaksi. Vuodesta 1984 asti leikki-

toiminta on jaettu eri ryhmiin, joita ovat leikkikerhot, leikkipuistot, leikkiväline-

lainaamo ja avoin päiväkoti. Nykyään kyseistä toimintaa kutsutaan avoimeksi 

varhaiskasvatukseksi. (Lanki 2014, 23.) 

 

Avoin varhaiskasvatus on kuntien, seurakuntien, järjestöjen ja yksityisten pal-

veluntuottajien järjestämää kasvatustoimintaa, joka sijoittuu koulujen toiminta-

ajalle (Opetushallitus 2020, 18; Stengård 2010, 21–22). Avoimen varhaiskas-

vatuksen järjestäminen on ensisijaisesti kuntien vastuulla ja siksi sen järjestä-

jät ja toimintamuodot riippuvat kunnasta (Lanki 2014, 22).  

 

Stengård (2010, 22) kuvaa hyvin opinnäytetyössään: ”Avoimet varhaiskasva-

tuspalvelut tarjoavat monipuolista ohjattua toimintaa, johon liittyy leikkejä ja 

oppimista sekä mahdollisuus tavata toisia lapsia ja saada uusia kavereita”. 

Avoin varhaiskasvatus voi olla esim. kerhotoimintaa, jota järjestetään muuta-

man kerran viikossa muutaman tunnin ajan. Toiminnassa painottuu yleensä 

tiettyjen taitojen tukeminen esimerkiksi musiikki, kädentaidot, ympäristökasva-

tus, sekä liikunta ja leikin osuus toiminnassa on keskeinen (Stengård 2010, 

22). 

 

Avoin varhaiskasvatus on yleensä maksutonta ja siksi se on sopiva niille per-

heille, jotka eivät syystä tai toisesta ota vastaan maksullista päivähoitoa. Se 

on sananmukaisesti avointa toimintaa, joten se ei vaadi perheiltä sitoutunei-

suutta. Perheet voivat käydä toiminnassa aina kun se omaan aikaan sopii. 

Toimintaa järjestetään joko pelkästään lapsille tai aikuisille ja lapsille yh-

teiseksi toiminnaksi (Stengård 2010, 22). 

 

Avoin varhaiskasvatus noudattaa Varhaiskasvatuslakia (2018/540), joka mää-

rää varhaiskasvatuksen tavoitteet. Avoimen varhaiskasvatuksen tulee toimia 
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varhaiskasvatuslain (Varhaiskasvatuslaki 2018/540 § 3) tavoitteiden mukai-

sesti. Pioneeritoiminnassa esiintyy samoja varhaiskasvatuslaissa määrättyjä 

tavoitteita kuin avoimessa varhaiskasvatuksessakin. 

 

3.3.2 Varhaiskasvatuksen tavoitteiden toteutuminen Pioneeritoimin-

nassa 

Varhaiskasvatuslaki (2018/540 § 3) määrää tavoitteet avoimelle varhaiskasva-

tukselle. Näitä tavoitteita noudatetaan myös Pioneeritoiminnassa. Tavoitteena 

on edistää lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehi-

tystä, terveyttä ja hyvinvointia. Pioneeritoiminta on aina suunniteltu ikätason ja 

kehityksen mukaisesti mm. sama toiminto järjestetään eri aikaan eri ikätasoille 

ja heidän kehitykseensä sopivalla tavalla. Esim. taidekasvatuksessa, kun teh-

dään jokin askartelu toimintatuokio, valitaan jokin teema, jonka mukaan toi-

mintatuokio tehdään, mutta eri ikätasot tekevät eri askartelun kehitykseensä 

sopivalla tavalla, kuitenkin samaan teemaan liittyen. 

 

Pioneereilla on sanonta: ”Pioneeri opiskelee aina ja kaikkialla”. Sanonnastakin 

kuulee, että Pioneerit tukevat lapsen oppimista ja edistävät elinikäistä oppi-

mista. Pioneerit toteuttavat pedagogista toimintaa leikin avulla. Leikillä opetel-

laan käytännöntaitoja, mutta myös liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön 

liittyviä taitoja. Pioneerit mahdollistavat lapsille mahdollisimman paljon myön-

teisiä oppimiskokemuksia, jotka vahvistavat lasten itsetuntoa, sekä halua ja 

mielenkiintoa uuden opetteluun. (Pinskupakki 2020.) 

 

Pioneerit järjestävät toimintaansa aina turvallisissa, terveellisissä, kehittävissä 

ja oppimista edistävissä tiloissa. Pioneereilla on paljon yhteyksiä muihin järjes-

töihin, joiden tiloissa on hyvä järjestää toimintaa. Pioneerit ovat turvanneet 

lasta kunnioittavat toimintatavat ja kaikilla Pioneeritoimintaan osallistuvilla lap-

silla on pysyvät vuorovaikutussuhteet toiminnanjärjestäviin Pioneeriohjaajiin 

(Pinskutoiminnan arvot ja periaatteet 2020). 

 

Pioneeritoiminta turvaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet Pionee-

ritoimintaan, sekä edistää yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa. Pio-

neerien kansainvälisyyskasvatuksessa annetaan lapsille valmiuksia ymmärtää 
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ja kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista, us-

konnollista ja katsomuksellista taustaa. (Pinskutoiminnan arvot ja periaatteet 

2020.) 

 

Pioneeritoimintaan ovat tervetulleita kaikki lapset. Toimitilat ja toiminnanoh-

jaus on järjestetty siten, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus osallistua toimin-

taan ja mahdolliset erityistarpeet otetaan huomioon.   

 

Lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot kehittyvät Pioneerien yhteiskuntakas-

vatus-teeman avulla. Yhteiskuntakasvatus edistää lapsen toimimista vertais-

ryhmässä, sekä ohjaa eettisesti vastuulliseen ja kestävään toimintaan (Pins-

kupakki 2020). Yhteiskuntakasvatuksen tavoitteena on myös opettaa toisten 

ihmisten kunnioittamista ja ottamaan osaa yhteiskuntaan. 

 

Lapsivaikutusten arvioinnista vastaava henkilö toimii Pioneerien jokaisessa 

toimielimessä. Lapsivaikutusten arvioinnista vastaavat henkilöt arvioivat jatku-

vasti lapsen mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin, 

sekä kuinka toiminta vaikuttaa lapsiin. 

 

Pioneeritoiminta perustuu yhdessä toimimiseen lapsen, sekä lapsen vanhem-

man tai muun huoltajan kanssa (Pinskutoiminnan arvot ja periaatteet 2020). 

Lasten huoltajia autetaan ja tuetaan parhaan kyvyn mukaisesti heidän kasva-

tustyössään. 

 

3.4 Pioneeritoiminta 

Järjestötoiminta on yleishyödyllistä toimintaa. Yleishyödyllinen toiminta on yh-

distyksen, säätiön, osakeyhtiön tai muun juridisen yhteisön muodossa harjoi-

tettavaa yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi toteutettavaa toimintaa. 

(Jussila ym. 2019, 14.) 

 

Pioneeritoiminta koostuu leireistä, kerhoista, retkistä, koulutuksista, kansain-

välisestätoiminnasta, sekä tapahtumista (Pinskupakki 2020). Pioneeritoimin-

nan selkäranka on ympäri vuoden järjestettävä kerhotoiminta.  
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Erilaisia kerhoja järjestetään koko Suomessa vähintään kerran viikossa. Esi-

merkiksi Järvi-Suomen alueella järjestetään säännöllisesti kerhoja Äänekos-

ken kaupungissa Suolahden taajamassa, sekä vaihtelevasti Jyväskylässä ja 

Kuopiossa. Suolahdessa toimii kolme perinteistä kerhoa ympäri vuoden: Puu-

hakerho tiistaisin, Uintikerho keskiviikkoisin ja Iltapäiväkerho torstaisin. Suo-

lahdessa toimii myös eri vuosina hyvin erilaisia kerhoja, riippuen siitä miten 

kenelläkin ohjaajalla on aikaa ja mitä kukakin ohjaaja osaa ja tykkää ohjata. 

Jokaisella ohjaajalla on mahdollisuus järjestää oman näköisensä kerho, tämä 

antaa hyvän mahdollisuuden ihmisille toteuttaa itseään. 

 

3.5 Nappulatoiminta, osallistava ja lapsilähtöinen ohjaustapa 

Nappulat ovat Pioneerijärjestön pienimmät jäsenet, joihin kuuluvat 0–7-vuoti-

aat lapset. Nappuloilla on oikeus osallistua kaikkiin Pioneerien järjestämiin toi-

mintoihin. Kehitystyön tarkoituksena on kehittää Nappuloille järjestettävää toi-

mintaa. Tähän mennessä Nappuloille järjestetty toiminta on ollut hyvin vä-

häistä, joten he lähinnä kulkevat muiden toimijoiden seassa vanhempiensa 

mukana. Nappulatoimintaa on järjestetty jonkin verran muiden toimintojen 

ohessa tarjoamalla Nappuloille omaan ikätasoon sopivia aktiviteetteja, kuten 

musiikkituokioita ja askarteluhetkiä. Nappulat ovat ikätasoltaan niin pieniä, että 

he ovat hyvin riippuvaisia vanhemmistaan ja kiintymyssuhteen ylläpitäminen 

on erityisen tärkeää. Siksi Nappulatoiminta on ollut ja tulee olemaan hyvin per-

hekeskeistä. Nappuloille ja perheille on järjestetty omia perhekerhoja, -leirejä 

ja -retkiä. 

 

Nappulatoiminnassa keskitytään varsinkin tulevaisuudessa lasten osallisuu-

den tukemiseen. Perushoidon tilanteet antavat loistavan tilaisuuden lasten 

muidenkin taitojen kehittämisen tukemiselle esimerkiksi kielenkehitystä voi tu-

kea kehon osia nimeämällä, loruttelemalla ja riimittelemällä vaipan vaihdon 

yhteydessä. Lasten osallisuudessa tärkeintä on lapsen oma kokemus osalli-

suudesta (Ahonen & Roos 2019, 24–25). Pioneeritoiminnassa tämä kokemus 

on helppo saavuttaa, sillä kaikilla lapsilla on mahdollista opiskella itselleen 

Pioneeriliina ja näin päästä Pioneeriksi, jopa Nappuloilla on oma Nappulalii-

nansa. Tämä antaa lapselle kokemuksen, että hän on Pioneeri ja hän on arvo-

kas osa ja tekijä Pioneerien yhteisössä. Lapsen kokemusta osallisuudesta 
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kasvattaa myös ohjaajan lämmin ja innostunut ohjaustapa, joka välittää lap-

selle viestin, että hän on tärkeä ja arvokas (Ahonen & Roos 2019, 25). 

 

Lapsilähtöisyyden toteuttaminen on haastavaa tässä ikäryhmässä, koska mm. 

pienimmillä Nappuloilla vuorovaikutustaidot ovat vielä hyvin alkeellisella ta-

solla ja omien mielipiteiden ja halujen kertominen on vaikeaa (Ahonen & Roos 

2019, 26). Tämä vaatii ohjaajalta erityistä herkkyyttä ohjaustilanteissa. On tär-

keää havainnoida lasten sanaton viestintää. Lasten sanattomasta viestin-

nästä, kuten eleistä, ilmeistä ja katseen kohdistamisesta tiettyihin leluihin ja 

asioihin, voi havaita lasten kiinnostuksen kohteita (Ahonen &Roos 2019, 26). 

Lapsen kanssa voi vuoro vaikuttaa ilman sanojakin. Havainnoimalla lasta oh-

jaustyö on hyvin lapsilähtöistä, kun ohjaaja voi tarjota lapselle hänen toivomi-

aan leluja ja leikkejä, sekä rikastuttaa lasten leikkejä juuri oikealla tavalla. 

 

4 KEHITYSTYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 

Opinnäytetyön kehitystyön tarkoituksena oli kehittää Nappuloiden toimintaa 

yhdessä kehitystiimin kanssa. Tämän kehitystyön tuotoksena laadittiin Nappu-

loiden toimintaopas. Tätä toimintaopasta tulee käyttämään Pioneeriliiton oh-

jaajat ja muut vapaaehtoiset aktiivit toiminnan suunnittelu-, ohjaus- ja järjeste-

lytyössään. 

 

Nappuloiden aikaisempaa parempi huomiointi lisää järjestön tasa-arvoa sen 

jäsenten keskuudessa, jossa kaikki lapset huomioidaan jatkossa tasavertai-

sesti. Nappuloiden parempi huomiointi tuo toimintaan mukaan lisää lapsia ja 

heidän vanhempiaan, joista saadaan lisää vapaaehtoistoimijoita järjestöön. 

 

5 KEHITYSTYÖN TOTEUTUS 

Yritykset tarvitsevat kehitystyötä kannattavuutensa parantamiseen, uusien 

tuotteiden kehittämiseen ja testaamiseen, toimivan organisaation luomiseen ja 

henkilöstön motivoimiseen, asiakkaiden mieltymysten ymmärtämiseen, tule-

vaisuuden ennustamiseen, toimintansa tehostamiseen ja prosessien kehittä-

miseen, uusille kohdemarkkinoille laajenemiseen ja kansainvälistymiseen, 

sekä organisaatiossa ilmenneiden ongelmien ratkomiseen (Ojasalo ym. 2015, 

12). Yhdistysten tehtävänä ei ole tuottaa voittoa omistajilleen, vaan yleis-
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hyödyllistä toimintaa (Jussila ym. 2019, 14). Yhdistystoiminnan voidaan kui-

tenkin katsoa tapahtuvan osittain samankaltaisessa toimintaympäristössä kuin 

yritystoiminta, jolloin myös kehitystarpeet ovat isolta osin samoja. 

 

Kehitystyössä edettiin Ojasalon (2015, 26–47) määrittelemien vaiheiden mu-

kaan. Ensimmäisenä mietittiin kehittämistä vaativa kohde ja asetettiin tavoit-

teet. Seuraavaksi hankittiin kohteesta enemmän tietoa ja arvioitiin sitä. Näiden 

avulla määriteltiin kehitystehtävä ja muodostettiin tietoperusta. Sitten valittiin 

lähestymistapa, jossa käytettiin kehitystyötä tukevia menetelmiä. Tämän jäl-

keen julkaistiin tulokset ja arvioitiin kehitystyön kokonaisuus. 

 

Kehittämismallissa pyrittiin ratkaisemaan yhdessä käytännön ongelmia ja saa-

maan aikaan muutosta (Ojasalo ym. 2015, 58). Kehittämismallissa oltiin kiin-

nostuneita siitä, miten asioiden pitäisi olla eikä siitä, miten ne kehitystyön alka-

essa olivat. Tämä oli hyvä lähestymistapa Nappulatoiminnan kehitystyöhön. 

Tarkoituksena oli ensin selvittää, missä ongelma oli ja sitten korjata se.  

 

Yhdessä ongelman ratkominen toi tutkittavaan asiaan myös moninäkökulmai-

suutta sillä yhteisöön kuului vapaaehtoistoimijoita ja jäsenten vanhempia ym-

päri Suomea ja Pioneeritoiminta oli aina erilaista riippuen, millä alueella sitä 

järjestetään. Kehitystyön aikana Suomen Pioneeriliitto oli jaettu viiteen eri pii-

riin: Etelä-Suomi, Länsirannikko, Häme, Järvi-Suomi ja Pohjois-Suomi. 

 

Ongelman selvittäminen tapahtui Webropolin-kyselylomakkeella (Liite 1). Nap-

puloiden toimintaopasta varten selvitettiin ohjaajien, järjestön jäsenten van-

hempien ja muiden aktiivien mielipiteitä Nappulatoiminnan laadusta ja sen ke-

hitystä vaativista kohteista, sekä tarvittavista muutoksista ja lisäyksistä. 

 

Kyselyntulokset käsiteltiin ennen niiden siirtämistä kehitystiimille. Kyselyntu-

losten käsittelyyn käytettiin teemoittelua. Teemoittelussa aineisto pilkotaan ja 

ryhmitellään eri aihepiirien mukaan, näin on helppo seurata eri teemojen esiin-

tymistä aineistossa. Aineisto voidaan teemoitella iän ja sukupuolen mukaan, 

mutta tässä tutkimuksessa oli tärkeämpää etsiä tiettyjä teemoja kuvastavia 

näkemyksiä (Tuomi & Sarajärvi 2018, 79). 
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Kehitystiimi koostui Pioneeriliiton hallituksesta ja palkatuista työntekijöistä. Kä-

sitelty aineisto käytiin lävitse yhdessä kehitystiimin kanssa Learning cafen 

avulla. Learning Cafe toimi hyvin työkaluna myös etäyhteydellä, jonka tarkoi-

tuksena oli päästä asiasta yhteisymmärrykseen keskustellen (Työkalut - Lear-

ning Cafe 2020). Nämä asiat voivat olla esim. kysymyksiä tai teemoja, joista 

ryhmä yrittää päästä yhteisymmärrykseen. Kehitystiimi osallistui myös Nappu-

loiden toimintaoppaan laatimiseen, sillä tulevaisuuskatsaus laadittiin oppaa-

seen kehitystiimin kehitysideoiden perusteella, sekä päättämällä tarkemmin 

sen sisällöstä. 

 

Kehittämismallissa käytettiin lineaarista mallia. Tarkoituksena oli laatia valmis 

tuotos tutkimuksen perusteella. Tämä tuotos oli Nappuloiden toimintaopas. 

Oppaan päivitysvastuu ja mahdollisesti tarvittava kehitystyö jäi Pioneeriliitolle. 

 

Kehitystyöhön ja Nappuloiden toimintaoppaan laatimiseen osallistui Pioneeri-

liiton vapaaehtoistoimijoita ympäri Suomea, joten tämä takasi oppaan leviämi-

sen mahdollisimman laajalti Suomessa. Vapaaehtoistoimijoiden osallisuus ke-

hitystyössä takasi myös Nappuloiden toimintaoppaan juurtumisen käyttöön. 

 

Nappuloiden toimintaopas ja sen vaikutus Nappulatoimintaan arvioitiin Pio-

neeriliiton hallituksen kokouksessa maaliskuussa 2021, kun Nappuloiden toi-

mintaopas oli ollut käytössä jo pari kuukautta kerho-, tapahtuma- ja talvileiritoi-

minnan yhteydessä. 

 

5.1 Webropol-kysely 

Kyselylomakkeen esittelyssä oli kerrottu kyselyn tarkoitus, miksi vastauksia 

kerätään ja mihin niitä käytetään. Esittelyssä oli myös kerrottu eettiset toimin-

taperiaatteet, että vastaukset käsitellään anonyymisti ja ne hävitettiin heti kun 

toimintaopas oli valmis. 

 

Jokaisella kysymyksellä lomakkeessa oli tarkoitus. Ensimmäisenä kysyttiin 

vastaajien ikää, koska Pioneerien koulutusjärjestelmä uudistui vuoden 2017 

loppu puolella, joten vastaukset saattoivat olla erilaisia läpi käydyn koulutus-

järjestelmän mukaan, erityisesti ohjaajakoulutukseen liittyvissä kysymyksissä. 
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Pioneeritoiminnassa rooleja saattoi olla useampiakin, siksi toisessa kysymyk-

sessä selvitettiin vastaajan pääroolia Pioneeritoiminnassa. Rooli vaikutti sii-

hen, mistä näkökulmasta vastaaja Nappulatoimintaa katseli. Tämä vaikutti 

vastaajan mielipiteisiin ja kokemuksiin. Kolmas kysymys selvitti vastaajan toi-

minta-aluetta. Pioneeritoiminta vaihtelee hyvin paljon riippuen alueesta, jossa 

Pioneeritoimintaa järjestetään. Esimerkiksi toimintamuodot ja -määrät sekä 

Pioneeriarvojen ilmeneminen toiminnassa vaihtelevat. 

 

Kysymykset neljästä seitsemään selvittivät Nappulatoiminnan lähtötilannetta 

sekä alueellisesti, että koko Suomessa. Kysymykset kahdeksasta yhteentoista 

selvittivät vastaajien mielipiteitä, ajatuksia ja toiveita liittyen tulevaan ja kehitty-

neempään Nappulatoimintaan. 

 

Kysymykset 12 ja 13 oli osoitettu vain koulutuksiin osallistuneille ohjaajille ja 

muille aktiiveille ja ne oli piilotettu vastaajilta, jotka valitsivat kakkoskysymyk-

seen huoltajan näkökulman. Viimeiset kysymykset selvittivät Pioneerien koulu-

tusohjelmaa ja sen kehitystarpeita.  

 

5.2 Webropol-kyselyn tulokset 

Webropol-kysely tavoitti 304 henkilöä ja siihen vastasi 32 henkilöä. Kyselyyn 

vastanneista 10 % oli huoltajia, 60 % ohjaajia ja 30 % muita aktiiveja tai työn-

tekijöitä. Ohjaajista 68 % on käynyt ohjaajakoulutuksen vanhalla koulutusoh-

jelmalla ja 32 % uudella koulutusohjelmalla. Vastauksia tuli tasaisesti kaikilta 

alueilta. 

 

Taulukosta 1 nähdään, että kaikista vastaajista 78 % oli sitä mieltä, että oman 

alueen Pinskutoiminnassa otetaan huomioon Nappulat vähintään kohtalaisen 

hyvin (Arvosana 3 tai isompi). Lisäksi 25 % oli sitä mieltä, että oman alueen 

Pinskutoiminnassa otetaan Nappulat huomioon erittäin hyvin (arvosana 5). 

Vastaajista 22 % oli sitä mieltä, että oman alueen Pinskutoiminnassa Nappulat 

otetaan huomioon heikosti (arvosana 2 tai alle). 
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Taulukko 1. Kyselylomakkeen 4. kysymys. 

 

Taulukon 2 mukaan koko Suomen toiminnassa n. 69% arvioi Nappulat otetta-

van huomioon vähintään kohtalaisen hyvin (arvosana 3 tai isompi). Ainoas-

taan n. 3% (1 vastaaja) oli sitä mieltä, että koko Suomen osalta nappuloiden 

huomioinnin olevan erittäin hyvää. 

 

Taulukko 2. Kyselylomakkeen 5. kysymys. 

 

Keskimäärin oman alueen toiminta koettiin olevan parempaa, kuin koko Suo-

men toiminta. Koko Suomen tasolla toiminnan koettiin olevan kohtuullista. Hei-

koimpia arvosanoja annettiin vain vähäinen määrä kummallekin toiminnalle. 

 

Kaikkien vastaajien mukaan (taulukko 3) oman alueen Nappulatoiminnassa 

parasta on leiritoiminta (63 % vastaajista). Kohtalaista kannatusta oman alu-

een toiminnassa saivat myös ohjaajat, kerhot, retket ja perheiden huomioon 

ottaminen kokonaisuutena, n. 50 % vastaajista valitsi nämä vaihtoehdot. Val-

miista vastausvaihtoehdoista oman alueen toiminnassa heikoimmin pärjäsivät 

toimintatuokiot (6 %) ja vanhempien saama tuki kasvatustyöhön (13 %). 
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Taulukko 3. Kyselylomakkeen 6. kysymys. 

 

Koko Suomen osalta leirit oli suosituin vastausvaihtoehto (45 % vastaajista), 

mutta siinä oli hyvin tasainen tilanne tapahtumien (42 %) ja retkien (39 %) 

kanssa (taulukko 4). Vastaavasti oman alueen vastaajien kanssa harva vas-

taaja valitsi parhaaksi toiminnaksi toimintatuokion (13 %) ja vanhempien 

saama tuki kasvatustyöhön (10 %). 
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Taulukko 4. Kyselylomakkeen 7. kysymys. 

 

5.2.1 Tyytyväisyys Nappulatoimintaan 

Toivottuja parannuksia oman alueen Nappulatoimintaan olivat toiminnan mää-

rän lisääminen (n. 52 %), markkinoinnin ja tiedotuksen kehittäminen (n. 11 %), 

sekä lisää ohjaajia ja muita resursseja (n. 11 %). Lähes kaikissa vastauksissa 

toistui sama teema oman alueen Nappulatoimintaan toivottujen lisäysten 

osalta. Toivottuja lisäyksiä olivat erilaiset leirit, kerhot, tapahtumat, koulutukset 

ja retket. 

 

Samat teemat toivotuista parannuksista koko Suomen Nappulatoimintaan tois-

tuivat myös oman alueen kohdalla. Lisäksi 20 % vastauksista tuotiin esiin 

tarve keskusjärjestöltä saatavaan koulutukselliseen tukeen Nappulatoiminnan 

järjestämiseksi. Esimerkkejä koulutuksellisesta tuesta olivat Nappulaliina ja 

toimintavinkit Nappuloiden kanssa toimimiseksi. Lähes kaikissa vastauksissa 

koko Suomen Nappulatoimintaan liittyen toistuivat samat teemat kuin oman 

alueen toimintaa tarkasteltaessa. Näitä olivat erilaisten toimintojen, kuten lei-

rien, kerhojen, tapahtumien, koulutusten ja retkien lisääminen. 

 

5.2.2 Koulutus 

Kaikista vastaajista 64 % koki saaneensa riittävästi koulutusta Nappulatoimin-

nan järjestämiseksi (arvosana 3 tai isompi). Kaikista vastaajista 69 % koki, 

että heillä on riittävästi tietoa Nappulatoiminnan järjestämiseksi (arvosana 3 tai 

isompi). 

 

Miten vastaajat kokivat saaneensa koulutusta Nappulatoimintaan (taulukko 5), 

oli selkeitä eroja vastaajien ikäryhmien välillä. 18–29-vuotiaista 44 % koki saa-

neensa koulutusta Nappulatoimintaan kohtalaisen hyvin (arvosana 3 tai 

isompi), kun taas yli 30-vuotiaista 74 % koki saaneensa koulutusta vähintään 

kohtalaisen hyvin. Huomion arvoinen asia, että yli 30-vuotiaista 37 % koki saa-

neensa koulutusta erittäin hyvin (arvosana 5), kun taas 18–29-vuotiaista yksi-

kään vastaaja ei kokenut saaneensa koulutusta erittäin hyvin. 

 



23 

 

Taulukko 5. Kyselylomakkeen 12. kysymys. 

 

18–29-vuotiaista vastaajista 56 % koki (taulukko 6), että heillä on kohtalaisesti 

riittävästi tietoa Nappulatoiminnan järjestämiseksi (arvosana 3 tai isompi). Yli 

30-vuotiaista 75 % oli sitä mieltä, että heillä oli vähintään kohtalaisen riittävästi 

tietoa Nappulatoiminnan järjestämiseksi (arvosana 3 tai isompi). Sama huo-

mio, kuin edellisessä eli yli 30-vuotiaista 25 % olivat täysin samaa mieltä sen 

kanssa, että heillä oli riittävästi tietoa Nappulatoiminnan järjestämiseksi (arvo-

sana 5) ja nuoremmista vastaajista yksikään ei ollut täysin samaa mieltä sen 

kanssa, että heillä olisi ollut riittävästi tietoa Nappulatoiminnan järjestämiseksi. 

 

 

Taulukko 6. Kyselylomakkeen 13. kysymys. 

 

Vastauksissa näkyi selkeästi, kuinka yli 30-vuotiaat vastaajat arvioivat koulu-

tuksensa ja oman osaamisensa huomattavasti paremmaksi kuin 18–29-vuoti-

aat. Eroavaisuuden taustasyyt vaativat lisäselvitystä, sillä kyselyn tuloksista ei 

selvinnyt johtuvatko erot muuttuneesta koulutusjärjestelmästä, iän mukanaan 

tuomasta kokemuksesta vai eroavaisuuksista omien kykyjen arvioinnissa. 
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6 OPPAAN VALMISTAMINEN 

Kehitystiimin ensimmäinen kokous pidettiin elokuussa 2020. Kokouksessa hy-

väksyttiin alustava käsikirjoitus Nappuloiden toimintaoppaalle, Webropol-kyse-

lylomakkeen kysymykset ja saatiin järjestön lupa tiedon keräämiseksi jäse-

niltä. Kyselylomake julkaistiin 9. syyskuuta ja vastauksia kerättiin lokakuun al-

kuun asti. Kyselylomake julkaistiin kaikilla alueilla jokaisen piirin toiminnanoh-

jaajien toimesta. Lomaketta jaettiin Facebookissa, Instagramissa, What-

sAppissa, Snapchatissa ja sähköpostitse. 

 

Kyselylomakkeen avulla saadut vastaukset teemoiteltiin vastaajien Nappula-

toiminnan kehittämiseen ja lisäämiseen kohdistuvien toiveiden mukaisesti. 

Vastausteemoiksi kyselystä saatiin 1. Toiminnan määrän lisääminen, 2. Mark-

kinoinnin ja tiedotuksen kehittäminen, 3. Lisää ohjaajia ja resursseja, 4. Erilai-

set toiminnot Nappuloille, sekä 5. Koulutuksellinen tuki. 

 

Learning Cafe järjestettiin kehitystiimille etätehtävänä. Jokainen teema oli 

omana tekstitiedostonaan Pioneerien käyttämällä Jemmapilvi-etätyöskentely-

alustalla. Kehitystiimillä oli kaksi viikkoa aikaa käydä kirjoittamassa jokaisen 

teeman alle omat kehitys- ja parannusehdotuksensa. Marraskuussa kehitys-

tiimi kokoontui etätyöpajaan käsittelemään teemoihin tulleita kehitysideoita. 

Kehitysideoita tuli paljon jokaisen teeman alle. Kehitystiimi koostuu liittohalli-

tuksesta, joten etätyöpajassa pystyttiin tekemään suoraan luotettavia linjauk-

sia, kuinka Nappulatoimintaa kehitetään tulevaisuudessa kyselytuloksista 

esiintyneet teemat huomioiden. 

 

Nappuloiden toimintaopas laadittiin käsikirjoituksen mukaisesti marraskuun ai-

kana. Toimintaoppaaseen tuli lisäyksiä sen laadinnan yhteydessä. Toiminta-

opas sisältää johdannon, Nappulatoiminnan tulevaisuuskatsauksen, johon on 

sisällytetty kehitystiimin vastaukset kyselylomakkeessa ilmestyneisiin kehitys-

teemoihin, varhaisvuosien kehitystehtävät ja lapsen ohjaamisen perussään-

töjä. Toimintaoppaaseen kirjattiin myös Pioneerien kasvatusteemat ja niihin 

liittyvät toiminnot, joita peilattiin avoimen varhaiskasvatuksen osioon Opetus-

hallituksen laatimassa teoksessa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

(2018). Toimintaoppaaseen kirjoitettiin myös Pioneerien kasvatustoiminnan ta-
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voitteet, joita peilattiin Varhaiskasvatuslain (2018/540 § 3) asettamiin tavoittei-

siin. Lopuksi oppaaseen lisättiin käytännön esimerkkejä toiminnoista, joita 

Nappuloille voi järjestää leireillä, kerhoissa ja muissa tapahtumissa. 

 

Marraskuusta 2020 alkaen Nappuloiden toimintaoppaan luomiseen osallistui 

myös kuvataiteilijaopiskelija Laura Hokkanen, Kankaanpään ammattikorkea-

koulusta. Hokkanen laati toimintaoppaaseen mieltä virkistävän kuvituksen ja 

kansitaiteen. Toimintaoppaan esteettinen ilme koheni huomattavasti, mikä tar-

joaa lukijalleen miellyttävän lukukokonaisuuden ja näin lisää oppaan lukijoiden 

määrää. 

 

Toimintaoppaan painatukseen valittiin kirjapaino Grafitatu, joka on Jyväsky-

lässä toimiva yritys. Joulukuussa 2020 Nappuloiden toimintaopasta muokattiin 

vielä sen verran, että siitä saatiin yhtäläinen muiden Pioneeriliiton materiaalien 

kanssa. Oppaaseen lisättiin mm. maininta Punosoppaasta, uudesta koulutus-

oppaasta, joka julkaistiin myös tammikuussa. Hallitus hyväksyi Nappuloiden 

toimintaoppaan 7.12.2020 ja se lähetettiin kirjapainolle. 

 

Nappuloiden toimintaopas julkaistiin 12.1.2021 ja sen julkaisua ja saatavuutta 

mainostettiin Pioneeriliiton Punosblogissa, Facebookissa ja Instagramissa. Vii-

sikymmentä toimintaopasta tilattiin ja jaettiin tasaisesti jokaiselle viidelle alu-

eelle. Nappuloiden toimintaopas on saatavilla myös digitaalisena versiona Pio-

neerien käyttämästä Jemmapilvi palvelimesta.  

 

Nappuloiden toimintaopas otetaan käyttöön kevään toimintaa suunniteltaessa 

ja järjestettäessä koko Suomessa. Kevään aikana toimintaopas kerkeää mu-

kaan järjestettävään kerho- ja tapahtumatoimintaa, sekä jokaisen alueen talvi-

leireille. Toimintaopas on varmasti juurtumassa käyttöön jokaisella alueella 

ympäri Suomea. 

 

7 POHDINTA 

Nappulatoiminnan kehitystyö oli ajankohtainen ja se tuli tarpeeseen. Kyselyyn 

vastanneiden otoskoko vastasi muiden Pioneeriliiton laatimien kyselyiden 

otoskokoa. Kyselyn jakelusta vastasivat palkatut työntekijät, minkä ansiosta se 

tavoitti hyvin kohderyhmänsä. Työntekijät muistuttivat ahkerasti sometiliensä 
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seuraajia vastaamaan kyselyyn. Silti on syytä pohtia, olisiko vastaajia tullut 

enemmän, jos vastausaika olisi ollut pitempi. 

 

Nappuloiden toimintaopas on toimiva ja sen sisältö soveltuu kohderyhmälleen. 

Tuotteen ulkoasu ja houkuttelevuus lisää Nappuloiden toimintaoppaan arvoa. 

Tuotetta laadittaessa on huomioitu sen informatiivisuus, johdonmukaisuus ja 

selkeä tekstiasu. 

 

Kehitystiimi oli tyytyväinen kehitystyöhön ja sen vaikutuksiin Pioneeritoimin-

nassa. Kehitystiimillä oli myös valoisat tulevaisuuden näkymät Nappulatoimin-

nan osalta. 

 

Kehitystyön tekeminen on kasvattanut taitojani ja ammatillisuuttani valtavasti. 

Kirjoitustaitojeni lisäksi kehitystyö on kasvattanut kykyjäni tunnistaa uusia ke-

hitystarpeita. Olen myös saanut lisää itsevarmuutta kehitystöiden tekemiseen 

ja olen valmis tekemään erilaisia kehitystöitä jatkossakin. 

 

7.1 Eettisyys ja luotettavuus 

Opinnäytetyö on tehty Tuomen ja Sarajärven (2018, 109-110) eettiset tutki-

musmenetelmät huomioiden. Kysely Nappulatoiminnan kehittämiseksi levitet-

tiin koko Suomen alueelle, jokaisen piirin jäsenille, kaikkia Pioneerien käyttä-

miä tiedotusvälineitä hyödyntäen, niin että kysely saavutti mahdollisimman 

monta järjestössä toimivaa tai järjestön toimintaan osallistuvaa henkilöä. Kai-

killa järjestön toimijoilla ja toimintaan osallistuvilla henkilöillä oli mahdollisuus 

ja oikeus osallistua kyselyyn. 

 

Saateteksti kyselyn alussa oli laadittu Tuomen ja Sarajärven (2018, 109) eetti-

siä ohjeistuksia noudattaen. Saatetekstissä oli mainittu, miksi vastauksia kerä-

tään, mihin käyttöön kyselyn vastaukset tulevat, kuka vastaukset käsittelee ja 

miten, sekä mitä vastauksille tehdään tutkimuksen loputtua. Vastauksia hyö-

dynnettiin Nappulatoiminnan kehitystyössä ja kehitystiimin tekemissä linjauk-

sissa Nappuloiden toimintaopasta varten. Kysely ja sen vastaukset on ollut 

tarkoituksen mukaisia ja otettu hyötykäyttöön. 
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Tuomi ja Sarajärvi (2018, 111–112) painottavat eettisissä tutkimusmenetel-

missään henkilöiden ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden kunnioittamista. 

Tämä huomioitiin kyselyä toteutettaessa. Kysely on ollut täysin vapaaehtoista, 

eikä vastaamiseen ole painostettu. Vastaajien anonyymius on säilynyt tutki-

muksen aikana, eikä vastaajat ole tunnistettavissa vastauksistaan. Tutkimuk-

sessa on kunnioitettu vastaajia ja heidän antamia vastauksia. Kysely laadittiin 

tätä kehitystyötä varten, eikä vastauksista koettu olevan muuta hyötyä, joten 

saatetekstin mukaisesti vastaukset hävitetään tutkimuksen loputtua. Jatkotut-

kimustarpeet on kirjoitettu auki jatkotutkimusehdotukset osiossa, ja ne ovat 

tiedossa myös Pioneeriliitossa. Tutkimuksessa on kunnioitettu myös kehitystii-

miä, sen toiveita ja sen tekemiä päätöksiä ja linjauksia Nappulatoiminnan ke-

hittämiseksi. 

 

Kyselyyn vastanneiden otoskoko vastaa Pinskujen aikaisempien kyselyiden 

otoskokoja. Otoskoko tutkimuksessa on siis riittävä (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

118–121). Kyselylomake ei ole tavoittanut tai kiinnostanut jäsenten huoltajia, 

sillä vastauksia kyselyyn tuli kyseiseltä kohderyhmältä vähemmän kuin kah-

delta muulta ryhmältä. Otannassa oli tasaisesti edustettuna iät ja alueet kyse-

lyn vaihtoehtojen mukaan. Mikään vastausvaihtoehtojen ryhmistä ei ollut yli- 

eikä aliedustettuna. Otanta edusti tutkittavaa perusjoukkoa. 

 

7.2 Kehitystyön arviointi 

Palkatut työntekijät jakoivat Nappuloiden toimintaoppaan painettua versiota ta-

saisesti alueidensa osastoille sekä ohjaajille ja aktiiveille. Osa kehitystiimin jä-

senistä oli sitä mieltä, että digitaalinen versio on kätevämpi, joten he jakoivat 

alueidensa osastoille yhden fyysisen kopion toimintaoppaasta, jota voi tarvitta-

essa lainata osaston puheenjohtajalta. Osa alueista halusi jakaa fyysiset toi-

mintaoppaat ohjaajille ja näin varmistaa, että kaikki aktiivit pääsevät sen luke-

maan, sillä heidän alueellaan digitaalisen versioon ei ollut kaikilla vielä mah-

dollisuutta päästä käsiksi. Nappuloiden toimintaopas oli saanut hyvän vas-

taanoton kaikilta alueilta ja heidän vapaaehtoistoimijoiltansa. Toistaiseksi ei ol-

lut tarvetta tilata toimintaoppaasta lisäpainoksia, alkuvuonna tilattu määrä oli 

riittävä. 
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Arviointikokouksessaan kehitystiimi pohti vielä erilaisia tapoja levittää Nappu-

loiden toimintaopasta vapaaehtoistoimijoiden tietoisuuteen. Pioneeriliitto jär-

jestää toiminnan järjestäjille etätapaamisia, jossa toimijat ympäri Suomea pää-

sevät keskustelemaan keskenään ja vertailemaan toimintaa ja toimintatapoja, 

sekä oppimaan muilta alueilta uusia asioita. Kehitystiimi päätti, että yksi etäta-

paamisista järjestetään Nappulatoiminnan teemalla, jossa esitellään uusi Nap-

puloiden toimintaopas. 

 

Koko maailmaa järisyttänyt COVID-19-viruksen aiheuttama pandemia vaikutti 

myös Nappulatoiminnan kehitystyöhön. Nappuloiden toimintaopas oli tarkoitus 

ottaa käyttöön alkuvuonna kerhoissa, tapahtumissa ja leireillä. Suomen tiukko-

jen rajoitusten ja sulkutilan vuoksi Pioneeritoimintaa pystyttiin järjestämään al-

kuvuodesta vain parilla alueella ja muualla Suomessa Pioneeritoiminta oli tau-

olla tai vaihdettu etätoimintoihin, kuten kaikki muukin toiminta. 

 

Toimintaopasta ja sen sisältämiä kehitysideoita oli kuitenkin päästy hyödyntä-

mään jonkin verran. Kehitystiimin arviointipalaverissa jäsenet kertoivat, että 

Nappuloiden toimintaoppaasta oli otettu toimintaan käyttöön mm. kerhoissa ja 

talvileirillä Nappulavastaava, joka vastasi Nappuloille järjestettävästä ohjel-

masta ja muista toiminnoista. Lisäksi oppaasta oli otettu vinkkejä kerhon jär-

jestämiseksi etäyhteydellä ja kuinka Nappulat pystytään parhaiten huomioi-

maan, kun on kyse etäyhteydellä järjestetystä toiminnasta. 

 

Vaikka COVID-19-viruksen aiheuttama pandemia vaikutti alkuvuoden Pionee-

ritoimintaan, pystyi kehitystiimin arviointipalaverissaan arvioimaan jo tapahtu-

nutta kehitystä Nappulatoiminnassa. Kehitystiimi oli yhtä mieltä siitä, että Nap-

puloiden huomiointi järjestössä ja sen toiminnassa oli parantunut huomatta-

vasti. Pienimmät jäsenet oli huomioitu paremmin jo toiminnan suunnittelusta 

lähtien ja vanhempien arvioiden mukaan tämä oli selkeästi huomattavissa toi-

minnassa. Nappuloiden kehitystyö oli tuonut toimintaan ja sen järjestämiseen 

uusia näkökulmia, kun toimintaa piti tarkastella pienimpien jäsenten ja perhei-

den asemasta. Lisäksi Nappuloiden kehitystyöllä ja toimintaoppaalla oli ollut 

valtava merkitys järjestön lapsivaikutusten arvioinnissa, ja oli laajentanut arvi-

oinnin perspektiiviä. Kehitystiimistä nousi myös käytännön kokemuksia kehi-

tystyöstä. Talvileirillä oli selvästi huomattavissa ero entiseen, kun Nappulat oli-
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vat päässeet muihin ikäryhmiin verrattuna tasavertaisesti osallisiksi toimin-

taan. Nappuloille järjestetty oma ohjelma oli helpottanut vanhempien päivän 

jäsentelyä, kun lapset oli voitu laittaa rauhassa omalla ajallaan päiväunille, 

eikä tarvinnut miettiä jääkö lapsi vaille toimintaa. 

 

Kehitystiimi arvioi myös Nappulatoiminnan kehitystyön ja toimintaoppaan vai-

kuttavuutta tulevaisuudessa. Tämän arvioimiseen osallistui enemmän ne alu-

eet, joiden toiminta oli pandemian vuoksi jäässä alkuvuodesta. Kehitystiimi ar-

vioi, että leirien suunnittelun ja markkinoinnin yhteydessä kehitystyö avaa uu-

sia mahdollisuuksia. Perheet kyselevät usein, onko leirillä suunnattu ohjelmaa 

pienimmille lapsille vai onko heidän parempi jäädä vain kotiin leirille osallistu-

misen sijaan.  

 

Kehitystyön ansiosta tulevaisuudessa Nappulatoimintaa pystytään tarjoamaan 

paremmin ja tapahtumia voidaan markkinoida myös Nappuloiden ikäryhmille, 

sekä perheille. Perheet pääsevät osallisiksi toiminnasta, eivätkä joudu enää 

syrjään. Kehitystiimissä ilmeni myös, että osa pienten lasten vanhemmista on 

jäänyt pois vapaaehtoistyöstä, vaikka se on ollut monelle rakas harrastus en-

nen lapsen syntymää.  

 

Kehitystyön ansiosta alueilla on mahdollisuus tarjota vapaaehtoistoimintaa 

myös pienten lasten vanhemmille, kun Nappulaikäiset voivat olla omassa toi-

minnassaan sillä aikaa, kun vanhempi osallistuu omien kiinnostusten ja taito-

jen mukaan tapahtuman järjestely- ja ohjaustyöhön. Näin vapaaehtoistoimijoi-

den ei tarvitse jäädä pois toiminnasta odottamaan, että lapset ovat tarpeeksi 

isoja osallistumaan toimintaan. Kehitystyö auttaa vapaaehtoistoimijoiden mää-

rän kasvamisen lisäksi myös tapahtuman sisäisessä työnjaossa tasaisesti 

kaikkien toimijoiden kesken. 

 

7.3 Jatkotutkimusehdotukset 

Kyselyn tuloksia tarkasteltaessa ja käsiteltäessä huomattiin, että 18–29-vuoti-

aiden ikäryhmä arvioi osaamistaan heikommaksi Nappuloiden kanssa tehtä-

vässä ohjaustyössä, kuin yli 30-vuotiaat. 
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Kyselyn tuloksista ei voi päätellä johtuuko tämä koulutusjärjestelmässä tapah-

tuneista muutoksista, yleisestä elämänkokemuksen tuomasta varmuudesta 

vai jostain muusta syystä. Asiasta on syytä tehdä jatkotutkimusta. 
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