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Toiminnallisen opinnäytetyön aiheena on sadutus lapsen aidon kohtaamisen välineenä 
varhaiskasvatuksessa. Toteutimme opinnäytetyön toiminnallisen osion helsinkiläisessä 
yksityisessä päiväkodissa. Päiväkodissa toimii ainoastaan yksi ryhmä, jossa oli toimintamme 
aikana 16 lasta, ikäjakaumaltaan 2-5-vuotiaita. Sadutimme kaikkia ryhmän lapsia joko yksilö- 
tai ryhmäsadutuksen muodossa. Toimintakerrat toteutettiin syksyllä 2012. 
 
Menetelminä opinnäytetyössämme on yksilö- ja ryhmäsadutus sekä sadun kuvitus. 
Opinnäytetyömme tarkoituksena on toteuttaa osallisuuden toimintakulttuuria päiväkodissa ja 
innostaa lapsia luovaan kielelliseen ilmaisuun. Taustalla kaikessa toiminnassamme on 
lapsilähtöisyys. Jokaisen lapsen kanssa tehdyn oman satutaulun avulla halusimme tuoda 
näkyväksi ja dokumentoida lasten omaa kulttuuria. Teimme osana opinnäytetyötämme 
satutaulujen lisäksi päiväkodille pienimuotoisen, helposti käytettävän sadutusohjeen. 
Teoreettisessa viitekehyksessä käsittelemme sadutusta, lapsilähtöisyyttä, osallisuuden 
toimintakulttuuria, lasten omaa kulttuuria, sekä kielen kehitystä ja sen tukemista satujen ja 
kertomusten avulla varhaiskasvatuksessa. 
 
Toimintamme arvioinnissa olemme käyttäneet oman toimintamme reflektoinnin tueksi 
tekemäämme havainnointilomaketta. Lisäksi pyysimme toiminnasta palautetta lapsilta, 
heidän vanhemmiltaan sekä päiväkodin työntekijöiltä, ja havainnoimme lapsia toimintamme 
aikana. Sadutus osoittautui erittäin hyväksi menetelmäksi, joka rikasti saduttajan ja 
sadutettavan suhdetta ja tuki tavoitteidemme saavuttamista. Lapset nauttivat toiminnasta ja 
aikuisen kanssa vietetystä kahdenkeskisestä ajasta. Saavutimme myös itsellemme 
asettamamme oppimistavoitteet ja opimme paljon uutta lapsista, heidän ohjaamisestaan sekä 
sadutuksesta menetelmänä. 
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The subject of our functional thesis is Storycrafting as a method to genuinely meet a child in 
early childhood education. The functional part of our thesis was carried out in a private 
kindergarten in Helsinki. During our operation there was only one child group in the 
kindergarten, 16 children with age distribution from two to five years. We did storycrafting 
with all children in the kindergarten either individually or in groups. 
 
The methods used in our thesis are storycrafting individually and in groups, and story 
illustration. The purpose of our thesis was to carry out culture of compliance in a 
kindergarten and to inspire children into creative linguistic expression. Child-centeredness is 
a core of our thesis and goes along in all of our operation. We wanted to make children’s 
culture visible with the story pictures we made with every child. As a concrete output besides 
the story pictures we made a small and easily usable storycrafting guidebook to the 
kindergarten as a part of our thesis. In context we address storycrafting, child- centeredness, 
culture of compliance, children’s own culture and creative linguistic expression and 
supporting it with stories in early childhood education.  
 
Evaluation methods used to support our own reflections were evaluation form that we made, 
feedback from the children and employees, and also our observations from the children. 
Storycrafting turned out to be an excellent method which enriched the storyteller’s and 
storycraftor’s relationship and supported the achievement of our goals. Children enjoyed the 
activity and the dyadic times spent with the adult. We also achieved the learning targets that 
we had set to ourselves and we also learned a lot about the children, guiding them and about 
storycrafting as a method. 
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1 Johdanto

 

Opinnäytetyömme aihe on sadutus aidon kohtaamisen välineenä varhaiskasvatuksessa. 

Sadutus on kehuttu menetelmä, joka mahdollistaa lapsen ja aikuisen välisen aidon 

kohtaamisen ilman perinteisiä opetus- ja kasvatuskäytäntöjä (Karlsson & Riihelä 2012: 169). 

Sadutusta käytetään paljon lasten kanssa työskenneltäessä, ja se on saanut osakseen paljon 

huomiota varhaiskasvatuskeskustelussa. Valitsimme sadutuksen menetelmäksi toiminnalliseen 

opinnäytetyöhömme, sillä halusimme perehtyä siihen menetelmänä, sekä oppia sen kautta 

uutta lasten ajatusmaailmasta. Sadutuksen avulla aikuisen on helppo sukeltaa lapsen 

maailmaan, ymmärtää lapsen ajatuksia ja kehittää omaa työtään (Karlsson 2005: 41, 81).  

 

Opinnäytetyömme on toiminnallinen ja se toteutettiin pienessä, helsinkiläisessä, yksityisessä 

päiväkodissa. Päiväkoti valitsi syksyn teemaksi sadut, tukeaksensa sadutusprojektiamme. 

Päiväkodissa on ainoastaan yksi ryhmä, ja sadutukseen osallistui kaikki senhetkisen ryhmän 16 

lasta. Lapset olivat iältään 2-5-vuotiaita. Teimme lasten kanssa sekä ryhmä- että 

yksilösadutusta. Suunnittelimme opinnäytetyömme yhteistyössä päiväkodin henkilökunnan 

kanssa, eikä se ole osa mitään suurempaa hanketta. Päiväkodissa työskentelee kaksi 

lastentarhanopettajaa, yksi päivähoitaja, sekä kaksi varahenkilöä. Opinnäytetyön toinen 

tekijä, Elina, työskenteli projektin aikana päiväkodissa toisena varahenkilönä. Yhdessä 

päiväkodin henkilökunnan kanssa päätimme, että emme käytä opinnäytetyössämme 

päiväkodin nimeä tai lasten oikeita nimiä päiväkodin pienuuden ja tästä johtuvan lasten 

tunnistettavuuden vuoksi. 

 

Teoriaosiossa perehdymme sadutukseen menetelmänä tarkastellen muun muassa sen 

historiaa, käyttömahdollisuuksia, vaikutuksia sekä dokumentointia. Lasten omaa kulttuuria 

käsittelemme eri käsitteiden kautta ja syvennymme lasten kerrontakulttuuriin. 

Lapsilähtöisyys ja osallisuuden kulttuuri ovat taustalla opinnäytetyömme kaikessa 

toiminnassa, ja teoriaosiossa perehdymme näiden lisäksi aikuisten ja lasten väliseen 

vallankäyttöön. Sadutimme hyvin eri-ikäisiä lapsia, ja tämän vuoksi koimme tarpeelliseksi 

tarkastella teoreettisesti myös lasten kielen kehitystä ja sen tukemista varhaiskasvatuksessa 

satujen ja kertomusten avulla. Satujen lukeminen ja tarinoiden kertominen jo itsessään on 

kielen kehitystä tukevaa toimintaa, ja halusimme huomioida tämän, vaikka sadutuksen 

tavoitteena ei olekaan lasten kielen kehitys. 

 

Kuvasimme jokaista sadutusprojektiin kuuluvaa ohjaushetkeä raportissamme. 

Lapsilähtöisyyttä ja sadutuksen periaatteita kunnioittaen emme halunneet analysoida tai 

tulkita lasten kertomia satuja, emmekä arvioida lapsia sadun kertojina. Keskityimme 

toiminnan kuvaamisessa omaan toimintaamme ohjaajina, sekä ohjauksen vaikutuksiin 
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suhteessa lasten mielialaan, sadutuksen mielekkyyteen ja elämyksellisyyteen. Lasten sadut 

ovat liitteenä opinnäytetyössämme. 

 

Opinnäytetyömme perusajatuksena oli toteuttaa osallisuuden kulttuuria ja huomioida 

lapsilähtöisyys kaikessa toiminnassamme. Lasten kokemuksellisuus ja lapsen aito kohtaaminen 

oli opinnäytetyössämme merkittävää. Konkreettisina tuotoksina teimme jokaisen projektiin 

osallistuneen lapsen kanssa lapsen omasta sadusta ja satuun liittyvästä lapsen tekemästä 

kuvasta koostuvan satutaulun. Satutaulut esiteltiin vanhemmille projektin päätteeksi 

päiväkodin taidenäyttelyssä. Lisäksi teimme päiväkodille pienimuotoisen sadutusoppaan 

helpottamaan sadutuksen mahdollista jatkamista. 
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2 Sadutus 

 

Suomalainen valtiotieteen tohtori ja kehityspsykologi Monika Riihelä aloitti 

sadutusmenetelmän kehittämisen 1980-luvulla, ideana käyttää terapeuttista kerrontaa lapsen 

osaamisen ja itsetunnon esille nostamisen välineenä. Vuonna 1995 aloitettiin Riihelän 

toimesta Stakesin Satukeikka- hanke, jonka kautta sadutusmenetelmää alettiin soveltaa 

laajasti ja sitä käytettiin valtakunnallisen kehittämiskeskushankkeen, 

Kuperkeikkakyytiverkoston kautta. Monika Riihelä toimi Satukeikka- hankkeen 

johtamispäällikkönä, ja hankkeen vastaavana tutkijana toimi Liisa Karlsson. Projektissa 

menetelmä nimettiin sadutukseksi. (Karlsson 2005: 100.) 

 

Sadutusmenetelmän kehittelyssä siirryttiin terapiapainotteisuudesta pian opetuksen ja 

haastattelun kehittämiseen. Satukeikka- hankkeen myötä esiin nousi lasten oma kulttuuri, 

lasten omien tuotosten, satujen, tarinoiden ja kuvien näkyväksi nostaminen ja tekeminen. 

Tämän jälkeen näkyväksi ovat tulleet sadutuksen merkitys osallisuudelle ja yhteisöllisyydelle, 

sekä ilon ja leikin elementtien merkitys. (Karlsson 2005: 100.) 

 

Sadutusmenetelmää käytettäessä lapselle tai aikuiselle sanotaan: "Kerro satu, sellainen kuin 

itse haluat. Kirjaan sen juuri niin kuin sen minulle kerrot. Lopuksi luen tarinasi, ja voit 

muuttaa tai korjata sitä, mikäli haluat." Sadutus on menetelmä, joka mahdollistaa lapsen ja 

aikuisen kohtaamisen ilman perinteisiä opetus- ja kasvatuskäytäntöjä. (Karlsson & Riihelä 

2012: 169.) Sadutus on vastavuoroiseen toiminta- ja kohtaamiskulttuuriin johdatteleva 

menetelmä, joka mahdollistaa myös lasten ja nuorten kuuntelemisen. Sadutuksen 

tarkoituksena ei ensisijaisesti ole opettaa lukemista, kirjoittamista, tai edes itse ilmaisua. 

(Karlsson 2005: 10.) 

 

Sadutusmenetelmän mukaan ihmisen ajatellaan olevan synnynnäisesti vastavuoroisuuteen 

suuntautuva, osallinen, oppija, aktiivinen vaikuttaja ja tiedontuottaja, joka kasvaa 

voimaannuttavissa kohtaamisissa ja kokemuksissa muiden kanssa (Karlsson & Riihelä 2012: 

173). Ennen kaikkea sadutus on toisen ajatusten vakavasti ottamista, vastavuoroista 

kuuntelua, kerrontaa, sekä yhdessä olemista ja tekemistä (Karlsson 2005: 11). 

 

Sadutusta voi toteuttaa missä tilassa tahansa, se ei vaadi erityisiä välineitä tai paljon 

valmisteluja. Mukavasti satujen maailmaan johdattelee satuhetkiä varten rakennettu pieni 

satunurkkaus tai satupesä, mutta sadutusta voi tehdä myös vaikka junassa, saunassa tai ihan 

vain kotona. (Karlsson 2005: 69.) Menetelmää voidaan käyttää myös kehitysyhteistyössä, 

aikuiskoulutuksessa, vammaisten parissa, vanhustenhuollossa, sosiaalityössä, musiikin 

tuottamisessa sekä vaikka kansainvälisessä yhteistyössä. Sadutus on helppo toteuttaa 

erilaisten toimijoiden kanssa monenlaisissa tilanteissa. (Karlsson & Riihelä 2012: 169.) 
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Sadutusta voi tehdä niin sanottuna yksilösadutuksena, eli kahdestaan saduttajan ja 

sadutettavan kesken, yksitellen muiden lasten läsnä ollessa, tai pienessä ja suuressa 

ryhmässä. Yksilö- ja ryhmässä saduttaminen ovat erilaisia kohtaamishetkiä. Tämän takia moni 

käyttää molempia sadutusmuotoja. (Karlsson 2005: 69–70.) 

 

Pienessä tai suuressa ryhmässä tai yksitellen muiden lasten ollessa kuitenkin läsnä 

saduttamista kutsutaan ryhmäsaduttamiseksi. Yksilösadutuksessa kahdestaan oleminen luo 

tietynlaisen intiimin läheisyydentunteen saduttajan ja sadutettavan välille. Yhdessä ryhmän 

kanssa kerrottu satu puolestaan synnyttää yhteisöllisyyttä, ja yhdessä pohtimista. 

Ryhmäsadutuksen etuna mainitaankin se, että asioita voidaan perustella monesta eri 

näkökulmasta. Tämä taas tarkoittaa sadun puolesta sitä, että jotta yhteinen tarina syntyisi, 

tulee kaikkia sadun kertojia miellyttävät ja tyydyttävät juonen käänteet löytyä. Ryhmän 

kiinteyden aste näkyykin valmiissa yhteissadussa. Ryhmäsadutuksen avulla kerrottu yhteinen 

kertomus synnyttää yhteenkuuluvuutta, jossa jokaisella lapsella on oma paikkansa. (Karlsson 

2005: 70.) 

 

Ryhmäsadutus mahdollistaa lapsille yhteisiä matkoja sadun ja tarinoiden maailmaan. Omat 

mielikuvat, jutut ja ratkaisut pitää sovittaa yhteisen toiminnan virtaan ja ryhmän yhteisen 

hahmon luomiseen. Käytännössä ryhmäsadutus opettaa lapsille oman vuoron opettelua, 

jakamista, ja eläytyvää kuuntelua. Erilaisuus ryhmän sisällä voidaan kokea rikkaudeksi, ja 

ryhmän yhteiseksi hyväksi. Ryhmäsadutuksessa lapsi oppii sosiaalisuutta, ja hyväksymään sen, 

että lapsen oma ehdotus ei aina sovi tai kelpaakaan muille ryhmän lapsille, koska se ei ehkä 

vie tarinan juonta eteenpäin, tai jopa tuhoaa juonen. (Kemppainen 2006: 32.) 

 

Sadutuksessa on demokraattinen rakenne. Jo sadutuksen ohjeistuksessa kirjaajan toimintaa 

kuulijana korostetaan. Lapsen arviointi ja valistus jäävät sadutustilanteessa syrjään. 

Aktiiviselle kuuntelemiselle ja kertomuksen kirjaamiselle annetaan tilaa itse kertojan ehdoin. 

Sadutus mahdollistaa ikkunan lapsen maailmaan, lapsen tietoon, eikä satujen pohjalta 

kannata tehdä pitkälle meneviä tulkintoja. Sadut ovat lasten itse kertomia tarinoita, mutta 

niissä näkyy ja niihin vaikuttaa myös lapsen oma sisäinen ja koettu kerronta. Tarina luodaan 

kerrontatilanteessa, suhteessa kuulijaan ja tämän reaktioihin. Vaikka tarina luodaan 

yhteisessä vuorovaikutuksessa, sisältää se myös lapsen oman koetun ja eletyn elämän 

näkökulmia, tarkastelukulmia ja arvostuksia. (Karlsson & Riihelä 2012: 170–171, 173.) 

 

Satua ei tulkita tai arvioida. Jo sana satu vapauttaa kertojan ja antaa mielikuvitukselle 

mahdollisuuden avautua. Sadutuksen kautta sadutettava saa puheenvuoron. 

Sadutustilanteessa kertoja ja kertomuksen kirjaaja ovat tasavertaisia, molemmilla on tärkeä 

osuus yhteisen synnyttämisessä. Se, että satua ei tulkita tai arvioida vapauttaa saduttajan 
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asiantuntijan asemasta, syventymään sadun sisältöön ja yhteiseen kohtaamishetkeen.  

Sadutetun sadun tulkitsemisen sijaan keskitytään kuulemaan mitä kertoja haluaa kertoa. 

Tällöin ei tulkita kertojan persoonallisuutta, luovuutta tai ongelmia. (Karlsson 2005: 116–117.) 

 

Kun saduttaja antaa sadutettavalle eli kertojalle puheenvuoron, saa kertoja tällöin itse 

päättää minkälaisen tarinan hän haluaa kertoa. Jokainen kertoja määrittelee itse mitä satu- 

sana milloinkin merkitsee. Ei ole olemassa yhtä ja oikeaa satua, tai tapaa kertoa satua. Jos 

saduttaja eli kirjaaja alkaa opettaa sadun kertojaa sadun kertomisessa, sadutuksen merkitys 

katoaa. Tällöin myös itse tarinan sisältö saattaa jäädä taka-alalle ja ei-merkitykselliseksi. 

Saduttajan tulee olla aidosti kiinnostunut kuulemaan kertojan ajatuksia ja näkökulmia, koska 

tällöin sadutus mahdollistaa hiljaisen tiedon näkyväksi tulemisen ja kutsuu omaehtoiseen ja 

luovaan dialogiin. Sadutuksessa ei ole tarkoitus pyrkiä mihinkään tiettyyn saduttajan 

määrittelemään lopputulokseen, vaan on tärkeää, että itse sadutettavalle jää sellainen 

tunne, että kertomus on juuri sellainen kuin tämä ajatteli ja halusi. (Karlsson 2005: 116.) 

 

2.1 Sadutuksen hyödyt  

 

Sadutusmenetelmän kautta kyetään kehittämään helposti osallistavaa toimintakulttuuria. 

Lasten maailmaan on helpompaa ja yksinkertaisempaa sukeltaa sadutuksen kautta.  Sadutus 

myös herättää aikuisen seuraamaan, pohtimaan ja huomaamaan lasten ajatusten sekä 

ideoiden polkuja ja reittejä. Sadutus on oiva väline aikuiselle oppia, muuttaa ja kehittää 

työtään. (Karlsson 2005: 41, 81.)  

 

Sadutus on lapsen huomioiva ja tilaa antava tapa kuulla lasta. Sadutuksen kautta aikuinen 

pystyy helposti osoittamaan kiinnostusta ja arvostusta lasta kohtaan sadun 

kerrontatilanteessa. (Salmela 2004: 155.) Sadutuksen avulla voi kertoa omista ajatuksistaan, 

ja saada tietoa ilman arviointia tai tulkintaa (Karlsson 2005: 11). 

 

Sadutushetket rohkaisevat hiljaisempia ja syrjäänvetäytyvämpiä lapsia osallistumaan ja 

tuomaan ajatuksensa rohkeammin esiin. Sadutuksen myötä lapselle syntyy vahva tunne omien 

ajatustensa ja tarinoidensa arvokkuudesta ja tärkeydestä. (Salmela 2004: 143.) Tärkein 

sadutuksesta saatu hyöty on se, että se osallistaa lasta ja tuo lapsen oman äänen kuuluviin. 

Sadutus-menetelmä myös lisää lasten aloitteentekomahdollisuuksia, sekä lasten ajatusten ja 

mielipiteiden arvostusta. (Karlsson 1999: 60.)  Lapset, joita on sadutettu säännöllisesti 

uskaltavatkin tuoda omia ajatuksiaan ja aloitteitaan julki rohkeammin ja oma- 

aloitteisemmin. Nämä lapset myös osaavat vaatia osakseen aikuisen huomiota ja kuuntelua 

muissakin kuin sadutustilanteissa. (Karlsson 2005: 42.) 

 



 12 

Saduttaminen ja satujen ääneen lukeminen luo yhteisöllisyyttä lasten keskuudessa. 

Sadutuksessa yhdistyy toisen arvostaminen, kuunteleminen ja kohtaaminen, sekä yhdessä 

tekeminen ja yhdessä olosta nauttiminen. (Karlsson 2005: 42.) Sadutuksen kautta lapset 

pystyvät sisäistämään ja oppimaan asioita turvallisesti, satujen toimiessa suodattimena lapsen 

ymmärryksen ja arkipäivän tapahtumien ja kokemusten välillä, kunnioittaen lapsen omaa 

sisäistä elämänrytmiä (Salmela 2004: 155). 

 

Saduttamalla voidaan tuoda näkyviin myös lasten käyttämää huumoria, joka tavoittaa toiset 

lapset, mutta joka saattaa poiketa aikuisten käyttämästä huumorista hyvinkin paljon, ja näin 

ollen aikuiset sen helposti ohittavat. Huumori ja ilo ovat osa kaikkea lasten tekemistä. 

(Karlsson 2005: 62.) 

 

2.2 Sadutuksen tekijänoikeudet ja dokumentointi 

 

Sadutusmenetelmässä on erittäin tärkeää, että saduttaja, usein aikuinen toimii juuri niin kuin 

on kertonut toimivansa. On oleellista, että saduttaja kirjaa sadun juuri niin kuin se on hänelle 

kerrottu. Saduttaja ei muuta eikä korjaa sadun mahdollisia "virheitä", jos lapsi ei tätä itse 

vaadi. Lisäksi on tärkeää, että sadutustilanteesta ei muotoudu lapsen niin sanottu 

"opetustilanne", vaan oleellista on keskittyä itse sadun sisältöön. Vain toimimalla kerrotun 

aikomuksensa mukaisesti (kirjoittaa satu muistiin juuri niin kuin lapsi sen itse haluaa kertoa), 

voi aikuinen osoittaa lapselle arvostavansa tätä juuri omana itsenään ja sellaisena kun tämä 

sillä hetkellä on. (Karlsson 2005: 51.) Jos virheitä alettaisiin korjata, menettäisi lapsi täydet 

oikeutensa satuun, ja tilalle tulisi helposti aikuisen luomat säännöt (Karlsson 1999: 92). 

 

Sadutukseen kuuluu tarinan tai sadun kirjaaminen muistiin sana sanalta, niin että lapsi näkee 

kirjoittamisprosessin, ja hän kykenee seuraamaan, miten oma kertomus ja puhe muuttuvat 

kirjoitetuksi. Lopuksi saduttaja lukee valmiin tarinan, ja lapsi kuulee minkälainen tarinasta 

tuli. Halutessaan lapsi voi muuttaa tai korjata jotain satunsa kohtaa tässä vaiheessa. Sadun 

kertoja, eli sadutettava saa itse päättää kelle satu kerrotaan. Jos lapsi esimerkiksi päättää, 

että satua ei saa lukea ääneen ollenkaan muiden kuullen, ei satua silloin julkaista missään 

muodossa. Joskus satu saattaa olla myös tarkoitettu vain tiettyä hetkeä varten, ja silloin 

tulee kunnioittaa lapsen oikeutta omaan satuunsa. Useimmiten lapset pitävät siitä, että 

heidän satunsa luetaan ääneen esimerkiksi muulle päiväkodin ryhmälle, vanhemmille tai 

isovanhemmille, koska silloin se tulee julkiseksi ja saa arvostusta. Useimmille lapsille on 

tärkeää ja hienoa kun heidän satuaan kuunnellaan ja he ovat saduistaan ylpeitä, ovathan ne 

heidän tuottamiaan ja itse keksimiään. (Karlsson 2005: 53.) 

 

Lasten toiminnan seuraamiseen leikeissä, pienryhmissä, sekä muussa toiminnassa tarvitaan 

erilaisia käytännön välineitä. Sadutusdokumentoinnin on huomattu olevan toimiva ja paljon 
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informaatiota antava väline. Lapsia voi ja pystyy kuuntelemaan dokumentoimalla heidän 

tekemisiään ja leikkejään. Lasten toimintaa ja ajatuksia voidaan tallentaa useasta eri 

lähtökohdasta. Dokumentointia tehdessä on hyvä tunnistaa omat lähtökohtansa, koska ne 

tuottavat toisistaan poikkeavia dokumentointeja ja huomioita. (Karlsson 2005:90.) 

 

Yksi useasti käytetty keino dokumentoida lasten toimintaa on kirjata ongelmia, jotka tulevat 

esiin. Tällöin huomioidaan ja merkitään muistiin aikuisen tai asiantuntijan mielestä 

ongelmalliset asiat tapahtumineen. Tässä keinossa dokumentoida lasten toimintaa lähdetään 

liikkeelle siitä, että aikuinen määrittelee ongelman. Ongelmaksi voidaan määritellä 

esimerkiksi lapsen mahdollinen puhevika. Ongelmia merkitään muistiin dokumentoinnissa, 

koska havainnoinnin kohdetta, eli lasta, halutaan auttaa ja hoitaa niin sanotuksi 

”ongelmattomaksi ihmiseksi”. Ongelmien kirjaamisessa ideana on se, että lasta halutaan 

muuttaa joksikin, jota lapsi ei vielä ole. Tällaista dokumentoinnin suuntausta on käytetty 

muun muassa erityislasten opetuksessa ja terapiassa, ja sitä voidaan kutsua 

”sairaanhoidolliseksi pedagogiikaksi”. (Karlsson 2005: 90.) 

 

Toinen lasten toiminnan ja ajatusten dokumentoinnin tapa on kirjata ylös johtopäätöksiä ja 

tulkintoja tapahtumista. Nämä johtopäätökset ja tulkinnat kertovat suoraan millaisena lasten 

toimintaa pidetään aikuisten mielestä. Silloin kuvataan esimerkiksi, miten ongelmallinen 

joidenkin tiettyjen lasten suhde toisten lasten kanssa oli, tai miten mukava tunnelma 

tilanteessa oli. Tällaisessa dokumentoinnin suuntauksessa jätetään yleensä kirjaamatta ja 

kertomatta, mistä tulkinta on syntynyt. Jos joku tutustuu tällaisen kirjaajan dokumentteihin, 

ei hän voi kyseenalaistaa tulkintaa, koska ei tiedä mitä todellisuudessa on tapahtunut. Tällöin 

dokumentteihin ulkopuolelta tutustuja saa tietoonsa vain kirjaajan tulkinnat, ei esimerkiksi 

lapsen. Yleensä omien johtopäätösten ylös merkitseminen on luontevinta, koska koetusta 

tilanteesta jää helpoiten mieleen omat tulkinnat. Sen sijaan, että kuvattaisiin tilanteet niin 

kuin ne todellisuudessa olivat, kuvataankin tässä dokumentoinnin suuntauksessa kirjaavan 

aikuisen tulkintoja. (Karlsson 2005:91.) 

 

Kolmas tapa dokumentoida lasten toimintaa ja ajatuksia on kertoa, mitä on tapahtunut. 

Muihin lasten toiminnan dokumentointisuuntauksiin verrattuna tämä keino on työläämpi ja 

vaatii kirjaajalta hieman enemmän, koska siinä merkitään muistiin asioita jo itse tilanteessa, 

tai välittömästi tilanteen jälkeen. Jos aikuinen ei heti kirjaa muistiin lapsen kysymystä tai 

yksittäistä lausahdusta, se saattaa unohtua, tai muuntua helposti aikuisen mielessä 

erilaiseksi. Aikuinen saattaa kyllä muistaa lapsen sanoman noin suurin piirtein, mutta ei 

tilanteessa tapahtuneita lapselle ominaisia sanoja ja ilmaisuja. Tämän dokumentoinnin 

suuntaus vaatii yksityiskohtien kuvausta tarkasti, joka on kirjaajalle aikaa vievää. (Karlsson 

2005:91- 92.) 
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Pelkkien tapahtumien dokumentointi ei voi koskaan olla täydellisesti toteutettua, koska 

kirjaajalla on rajallinen kapasiteetti ottaa vastaan tilanteessa tuotettua tietoa. Tiedon 

vastaanottamiskyky on rajallinen, koska tiedon kerääjä suuntaa tarkkaavaisuutensa vain 

tiettyihin ilmiöihin ja asioihin, ja tilanteessa muut asiat menevät huomaamattomasti vain ohi. 

Muistiinmerkitsemistapa voi olla kirjaajan harkitusti ja tietoisesti valittu, tai täysin spontaani 

ja tiedostamaton. Kirjaamistilanteessa tapahtuu paljon näkymätöntä ja sanomatonta, jota 

kirjaajan on vaikea pukea sanoiksi ja kirjata ylös. (Karlsson 2005: 92.) 

 

Lasten toiminnan ja ajatusten dokumentointia voidaan tehdä eri syistä, kuten esimerkiksi 

lasta varten, kirjaajaa itseä varten, tai yhteiseen käyttöön. Dokumentointi lapsen takia voi 

olla kahdenlaista. (Karlsson 2005:93.) Ensinnäkin tarkoituksena voi olla halu kehittää lasta ja 

yrittää poistaa tai muuttaa jotkin lapsen puutteet. Toiseksi dokumentointia voidaan tehdä 

siksi, että lapsi saisi näkyvän jäljen siitä, mitä lapsi on ajatellut tai tehnyt. Tekemällä 

dokumentointia jälkimmäisestä syystä, luodaan lapselle tilaisuus huomata, että hänen 

ajatuksensa ja tekemisensä ovat tärkeitä myös muille. Niin tärkeitä, että ne halutaan merkitä 

muistiin ja säilyttää. (Karlsson 2005: 93- 94.) 

 

 

3 Osallisuuden kulttuuri varhaiskasvatuksessa 

 

Osallisuudella yleensä ei tarkoiteta pelkkää osallistumista yhteisiin tapahtumiin ja 

aktiviteetteihin, vaan mahdollisuutta päästä vaikuttamaan yhteisön toiminnan sisältöihin ja 

toteutukseen. Pienten, päiväkoti-ikäisten lasten kohdalla vaikuttamisella voidaan tarkoittaa 

pieniä, mikrotason vuorovaikutustilanteita, joiden kautta lapset saavat kokemuksen, että 

heitä on kuultu, ja että he voivat vaikuttaa itselleen läheisiin asioihin. Tällaisia kokemuksia 

lapsi saa jo pienenä kotona ja päiväkodissa. Tällaisessa ympäristössä lapsi voi kokea olevansa 

arvokas, sekä rakentaa tietoa, omaa kulttuuriaan ja identiteettiään. (Turja 2011: 46-48.) 

 

Lapsen kasvatukseen liittyy olennaisesti lapsen, sekä tämän kasvatuksesta vastaavan aikuisen 

välinen valtasuhde. Valtasuhteeseen vaikuttavat kasvattajan omat, sekä ajan ja kulttuurin 

tuomat käsitykset lapsista ja heidän kehityksestään ja oppimisestaan. Näiden asioiden kautta 

kasvattaja määrittää käsitystään lapsen itseohjautuvuudesta sekä ohjauksen tarpeesta eri 

ikävaiheissa. Kasvattajan ei tulisi kuitenkaan keskittyä lapsen osaamattomuuteen tai 

keskeneräisyyteen. Lapsia ei voi kasvattaa ainoastaan tulevaisuutta varten, tulevaisuuden 

osaaviksi aikuisiksi. Lapsuus on myös itseisarvo, ja lapsen olemista tulee arvostaa tässä ja nyt. 

Lapsuudensosiologisen nykyisen näkemyksen mukaan lapsen ja aikuisen valtasuhde tulee 

nähdä kaksisuuntaisena ja tilanteen mukaan vuorovaikutuksessa uudelleen rakentuvana.  

Lapset ovat aktiivisia toimijoita. (Turja 2011: 42-43.) 
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Osallistavaan toimintakulttuuriin kuuluu vastavuoroisuus ja lapsen ja aikuisen välinen aito 

kohtaaminen. Aikuinen on kiinnostunut lapsen ajatuksista ja lapsen tuottaman tiedon 

perustasta. Kyselemällä lapsen ajatuksista aikuinen kerää tietoa lapsista, joiden kanssa 

työskentelee. Lasten kertomien asioiden pohjalta herää ideoita toimintaan. Toimintaa ei 

kehitetä lasten puutteiden ja oppimistarpeiden pohjalta, eikä lasta muutoinkaan pyritä 

jatkuvasti arvioimaan. Toimintakulttuurin vastavuoroisuuden ansiosta sekä aikuisia että lapsia 

pidetään aktiivisina ja osaavina, tiedon ja kulttuurin luojina. Toimintaa pyritään kehittämään 

sekä lasten että aikuisten ajatuksia hyödyntäen. (Kalliala 2008: 38.) 

 

Jo ennen syntymäänsä lapsi on aktiivinen ja oppimishaluinen subjekti. Pienet lapset osaavat 

valtavan määrän taitoja. Pieni taaperokin osaa kommunikoidessaan ja kieltä opetellessaan 

tehdä aikuisille aloitteita. Lapsi hakee sanoja joita aikuiset alkavat toistaa ja näin lapsi oppii 

kieltä ja on kontaktissa toisiin. Lapsia ei siis tulisi nähdä objekteina, vaan vastavuoroisina 

toimijoina, aktiivisina subjekteina. Aloitteentekijänä voi siis olla aikuisen sijaan myös lapsi. 

Osallisuuden kannalta aloitteentekijää ei kuitenkaan ole tarpeen ennalta määritellä eikä 

yksilöidä, vaan aloitteellisuus riippuu kontekstista ja vaihtelee dynaamisesti vastavuoroisessa 

toimintakulttuurissa. Osallisuus syntyy automaattisesti ihmisten välissä, kun vuoropuhelulle ja 

kaikkien aloitteille annetaan tilaa. (Karlsson 2012: 39-40.) 

 

On kuitenkin otettava huomioon, että lasten toimintakulttuuri on hyvin erityislaatuinen ja 

poikkeaa aikuisten toimintatavoista monella tapaa. Lapsen kaikkeen toimintaan kietoutuu 

tavalla tai toisella leikki ja leikillisyys. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei lapsi pystyisi 

olemaan osallisena ja vaikuttamaan asioihin. Lasten oma toimintatapa tulee ottaa 

lähtökohdaksi, jos lapselle halutaan antaa todellisia vaikuttamismahdollisuuksia. (Karlsson 

2012: 40-41.) 

 

Lapsen osallisuutta, toimijuutta, voimaantumista sekä lasten tuottamaa tietoa on alettu 

painottaa 2000-luvulla. Osallisuuspuhe jää kuitenkin joskus näennäiseksi, jolloin aikuisen olisi 

hyödyllisempää rehellisesti kertoa mitä tuleman pitää, kuin teeskennellä lasten osallisuutta. 

(Karlsson 2012: 41-42.) Lasten osallisuuden salliminen vaatii aikuiselta luottamusta lasta 

kohtaan. Osallisuuden toimiessa aikuiset kuulevat lasten näkemyksiä paremmin ja saavat 

myös palautetta omalle työlleen, peilin, jonka avulla he voivat kehittää ammatillista 

osaamistaan ja pedagogista toimintaansa. (Turja 2011: 52-53.) 

 

Lapsilähtöistä toimintaa ja lasten osallistamista on kritisoitu myös sen yksilökeskeisyyden 

vuoksi. Aktiivinen ja osallistuva lapsi on itsestäänselvyys, joka voi eristää lapsia toisistaan. 

Aktiivisuus ja siihen keskittyminen ei jätä tilaa hiljaiselle ja passiiviselle lapselle. Jotta lasten 

osallisuus on aitoa ja kestävää, tulee aikuisten tutkia lapsille luontaisia tapoja toimia, sekä 

edistää vastavuoroisuutta lasten kanssa. (Karlsson 2012: 42-43.) Toisaalta aikuiset eivät aina 
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usko lapsen kykyihin vaikuttaa omiin asioihinsa, tai kokevat oman auktoriteettiasemansa 

uhatuksi, jos lapset ovat liikaa äänessä. On kuitenkin otettava huomioon, että lapsen 

osallisuus ei tarkoita sitä, että lapsi saa päättää kaiken itse, vaan että tämän ajatukset ja 

ehdotukset otetaan huomioon yhteisissä neuvotteluissa ja päätöksenteossa. (Turja 2011: 53.) 

 

3.1 Lapsilähtöisyys varhaiskasvatuksessa 

 

Lapsilähtöisyyden periaate on lähtöisin jo 1700-luvulta Rousseaun ajatuksista. Käsitteenä 

lapsilähtöisyys nähdään usein synonyymina lapsikeskeisyydelle. Toisaalta lapsilähtöisyys on 

osittain terminä korvannut aikaisemmin käytetyn lapsikeskeisyyden. (Karlsson 2012: 21; 

Kalliala 2008: 19.) Lisäksi puhutaan lapsialoitteisuudesta, jossa lapsen rooli on aktiivisempi. 

Lapsialoitteisuudessa aikuinen ei pyri arvioimaan lapsen kiinnostuksen kohteita, vaan lapsi 

ilmaisee toiveensa suoraan. (Karlsson 2012: 21.) 

 

Lapsilähtöisyyden perusta on, että kasvattaja tunnistaa lapsen tarpeet ja kunnioittaa tämän 

yksilöllisyyttä (Kalliala 2012: 50). Lapsilähtöisyyden periaatteeseen kuuluu myös se, että 

kasvattaja ottaa toiminnassaan huomioon lapsen kehitystason ja tukee sitä ikäkauteen 

sopivasti. Lapsilähtöisyys vaatii aikuiselta vastuullisuutta, eikä se tarkoita lapsen ehdoilla 

toimimista, vaan lähinnä lapsen tarpeiden huomioon ottamista. Aikuinen kuuntelee lasta, 

ymmärtää hänen ajatuksiaan ja tarpeitaan ja tällä tavoin edistää hyvinvoinnin kulttuuria. 

Lapsilähtöistä toimintaa arvioidaan lapsen omasta näkökulmasta, huomioon ottaen 

kokemuksellisuuden sekä lapsen vireystilan suhteutettuna toimintaan. (Pulkkinen 2011: 320.)  

 

Lapsilähtöisyyttä ei ole aina helppo käytännössä toteuttaa. Lapsilähtöisyyden periaatteiden 

mukaan lapset tulisi ottaa huomioon yksilöinä, ei ainoastaan ryhmänä. Aikuisen tulisi myös 

uskoa lapsen omaan kasvamisen ja oppimisen haluun ja kykyyn. Tämä vaatii aikuiselta kykyä 

mukautua tilanteessa lapsen spontaanien tarpeiden edessä, eikä liian tarkkoihin suunnitelmiin 

ja kaavamaisuuksiin ole varaa. Suomessa varhaiskasvattajien keskuudessa lapsilähtöisyys 

ajatuksena on lähes itsestäänselvyys, mutta todellisuudessa lapsilähtöisyys ei aina toiminnassa 

näy. (Kalliala 2008: 22-24.) 

 

3.2 Aikuiskeskeisyys ja vallankäyttö 

 

Aikuiskeskeisyydellä tarkoitetaan kasvatusotetta, jossa lapsen tarpeet eivät ole ensisijaisia, 

vaan lähtökohtana toiminnassa on aikuisen näkökulma ja tarpeet (Kalliala 2008: 19-20). 

Aikuiskeskeinen kasvattaja sivuuttaa lapsen tarpeet omien näkökulmiensa ja tarpeidensa 

edeltä (Kalliala 2012: 47). Joskus aikuiskeskeisyys käsitteenä sekoitetaan virheellisesti 

aikuisjohtoisuuteen, joka sinällään ei tarkoita samaa, sillä kasvattajalla on toiminnassa aina 

oltava tietty asema johtajana. Aikuisjohtoisuus on kuitenkin mahdollista yhdistää 
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lapsilähtöisyyteen, jolloin lapsen tarpeet otetaan toiminnassa huomioon, mutta aikuinen 

toimii johtajana. Kasvattaja käyttää väistämättä valtaa lapsiin, mutta sitä tulisi käyttää 

ennemminkin lasten hyväksi kuin lapsia vastaan. (Kalliala 2008: 20-22.) 

 

Aikuisen ja lapsen välinen suhde on siis tunnistettava epäsymmetriseksi ja aikuisen käyttämä 

valta on tunnustettava. Kasvattaja, joka ei halua käyttää valtaansa varhaiskasvatuksessa, 

vierittää usein omia tehtäviään tilanteen johtajana lasten harteille. Jos aikuinen ei halua 

käyttää valtaa avoimesti, päätyy hän myös usein käyttämään piilovaltaa. Piilovallalla 

tarkoitetaan sitä, että aikuinen antaa lapsen näennäisesti päättää itse toiminnastaan, vaikka 

todellisuudessa toteuttaa omaa tahtoaan. Esimerkiksi tilanteessa, jossa lapsi käyttäytyy 

huonosti, aikuinen ei suoraan kiellä häntä, vaan käskee lapsen itse pohtia, millaista hänen 

käytöksensä on, onko se normaalia tai järkevää? Aikuinen siis vetoaa lapseen olettamalla, että 

tämä haluaa toimia tilanteessa normaalisti ja järkevästi, eli juuri kuten aikuinen on alun perin 

kaavaillut. Tällöin lapsen voi olla vaikea tunnistaa ja erottaa omia tunteitaan ja ajatuksiaan. 

Aikuinen ei siis näennäisesti käytä valtaansa, vaan manipuloi lapsen ajattelemaan ja 

toimimaan aikuisen tahtomalla tavalla. Tällainen ei kuulu aitoon ja rehelliseen 

vuorovaikutukseen varhaiskasvatusympäristössä. Valtaa on siis käytettävä avoimesti, ei lasta 

vastaan vaan lapsen hyväksi. (Kalliala 2012: 47-48.) 

 

 

4 Lastenkulttuuri vai lasten kulttuuri? 

 

Lastenkulttuurista puhuttaessa tarkoitetaan usein aikuisten tekemää kulttuuria lapsille. 

Esimerkiksi lastenteatteri, lastenlaulut, lastenelokuvat ja lelut ovat yleensä kaikki aikuisten 

tuottamia. Lastenkulttuurilla voidaan myös tarkoittaa aikuisten ja lasten yhdessä luomaa ja 

tuottamaa kulttuuria, mutta harvoin pelkästään lasten tuottamaa kulttuuria tuodaan 

julkisuuteen tai dokumentoidaan.  Aikuisilta saattaa myös helposti jäädä lasten tuottaman 

kulttuurin eri muodot ja moninaisuus helposti huomioimatta. Lasten tuottamaa kulttuuria ei 

ole tuotu julkisuuteen koska kaikkien pienimmiltä lapsilta puuttuvat siihen välineet, ja koska 

dokumentoimiseen tarvitaan aikuisen apua. ( Karlsson 2001: 90.) 

 

4.1 Lasten oma kulttuuri 

 

Aikuisten lapsille tekemän kulttuurin lisäksi lapsilla on ikiomaa rikasta kulttuurituotantoa. 

Lapset leikkivät, rakentavat, vitsailevat, kertovat, pelaavat, runoilevat, esittävät, maalaavat 

ja tanssivat. Usein se on jäänyt piiloon eikä sitä ole osattu arvostaa, eikä sitä näin ollen 

juurikaan tallennettu. Tämä johtuu vallitsevasta lapsi- ja oppimiskäsityksestä, ja lapsen 

näkymättömästä asemasta. Pitkään lasta on pidetty niin sanottuna tabula rasana - puhtaana 

tauluna, jota aikuisen on ohjattava ja opetettava. Mutta mitä pienempi lapsi on, sitä 
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vaikeampi hänen on tallettaa itse tuottamaansa kulttuuria. Tähän lapset tarvitsevat aikuisen 

apua. Lasten omasta kulttuurista saavat nauttia muut lapset ja aikuiset, he voivat saada 

tietoa sen seuraamisesta ja etenkin uusia oivalluksia. (Karlsson 2005:29.) 

 

Lasten omaksi kulttuuriksi tai lasten kulttuuriksi kutsutaan lastenkulttuuria, jossa lapsella on 

aloite (Karlsson 2001: 90). Lasten oma kulttuuri tarkoittaa ennen muuta suullista kulttuuria, 

kerrontaan ja leikkiin perustuvaa lasten itsensä luomaa kulttuuria, lasten omaa maailmaa. 

Lasten oma kulttuuri ottaa vaikutteita myös aikuisten maailmasta ja aikuisten lapsille 

luomasta ja suuntaamasta kulttuuritarjonnasta, mutta noudattaa omia sääntöjään ja 

lakejaan. (Anttila & Rensujeff 2009:16.) Sadutus on lasten kulttuuria, jossa aikuisilla on 

aloitteentekomahdollisuus, mutta aikuiset eivät voi vaikuttaa itse prosessiin. Sadutus kuuluu 

lasten kulttuurin lajiin, jossa lapsilla on aloite, koska siinä aikuiset kirjaavat lasten 

kertomuksia ja kuuntelevat aktiivisesti - sadutus on siis lasten ja aikuisten yhdessä luotua 

kulttuuria ja osana lasten omaa kulttuuria. (Karlsson 2001: 90.) Sadut ja tarinat ovat lasten 

ominta kulttuuria, ja nimenomaan satujen kertomisen tavalla lapset kykenevät kertomaan 

omista ajatuksistaan ja tuomaan mielipiteitään julki itselleen tutulla tavalla (Karlsson & 

Riihelä 2012: 173). 

 

Mieltymyksiltään lasten oma kulttuuri voi poiketa hyvin paljon aikuisten kulttuurista. Oman 

vertaisryhmänsä, sukupolvensa ja ikäryhmänsä kanssa lapsi jakaa oman maailmansa ja kokee 

aikansa kulttuurin yleiset ja yhteiset ilmiöt. Lasten ja nuorten omaehtoinen kulttuuri on 

suurimmalta osaltaan suullista perinnettä, tai muuten vertaiskontakteissa välittyvää tietoa tai 

taitoa. (Anttila & Rensujeff 2009:25- 27.) Lasten oma kulttuuri ei ole olemassa siksi, että se 

valmistaisi lapsia aikuisuuteen, tai se olisi jollain tavalla hyödyllistä tai sosiaalistaisi yksilöä. 

Oman ikäryhmän toimintaan osallistutaan, koska se on lapsista hauskaa. Lapset itse 

arvostavat huvia ja hauskuutta tärkeänä osana lasten kulttuuria. (Anttila & Rensujeff 2009: 

30.) 

 

4.2 Lasten oma kerrontakulttuuri 

 

Lapsilla on oma monipuolinen ja erityinen kerrontakulttuurinsa, eikä lapsille tarvitse opettaa 

kerrontaa. He tuottavat satuja ja tarinoita ilman ammattilaisten opastusta tai ohjaamista. 

Lapsen tarinat ovat toiminnallisia ja ne sisältävät nopeita ja yllättäviä käänteitä. Lasten 

kertomuksissa kuvailua on vähän. Lapsen kulttuuri on mielikuvitusrikasta ja monimuotoista, ja 

siinä yhdistellään nähtyä ja koettua, sekä yhteisiä ja omia ajatuksia uusissa yhteyksissä. 

Lapset ovat hyvin halukkaita kertomaan kun saavat siihen mahdollisuuden. (Karlsson 2001: 

120.) Ihmiselle on jo pienestä pitäen luontaista kertoa tarinoita. Tarinan kertomisessa on 

lasten maailmalle oleellisia ja tärkeitä leikin elementtejä. (Karlsson 2006:10.) 
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Lasten oma kerrontaperinne on erilaista kuin aikuisten. Monet lapset tuovat kertomuksissaan 

esiin asioita ja niiden välisiä kytkentöjä sellaisella tavalla, jota on aikuisen vaikea edes 

kuvitella keksivänsä. Joskus lasten omat kertomukset voivat olla aikuiselle jopa niin vieraassa 

muodossa, että aikuisen voi olla vaikea ymmärtää niitä. Lapsen kertoma satu saattaa tuntua 

aikuisesta epäjohdonmukaiselta, poukkoilevalta tai yksinkertaiselta. Useimmiten lapsen satu 

avautuu eniten sille aikuiselle, joka säännöllisesti saduttaa ja seuraa lapsen leikkiä ja 

tekemistä. Tällainen aikuinen osaa tunnistaa, miten lapsi ajattelee, toimii, ja tuntee, sekä 

ennen kaikkea, mikä lasta kiinnostaa. Lapsi pystyy itse johdattelemaan aikuisen hänelle jo 

vieraaksi käyneeseen lasten kulttuuriin tarinan kerronnan kautta. Tällöin lasten logiikka, 

syiden ja seurausten verkosto, suunnitelmallisuus, pitkäjänteisyys ja luovuus tulevat aikuiselle 

näkyviin. Huumorilla on tärkeä osa lasten kulttuurissa ja heidän kertomissaan saduissa. 

Aikuiset eivät saata helposti huomata lasten huumoria, elleivät he kuuntele miten lapset 

reagoivat itse ääneen luettuihin satuihin. (Karlsson 2005: 30-31.) 

 

Tutkimusten mukaan on huomattu, että lasten tarinoissa käyttämä kieli on vaihtelevaa ja 

rikasta. On huomattu, että eri-ikäisten ja eri sukupuolta olevien lasten tarinoista löytyy 

enemmän vaihtelua, kuin yhteisiä piirteitä. Lasten tarinoissa elää ja seikkailee usein siihen 

kulttuuriin kuuluvia asioita ja juttuja, minkä ympäröimänä he elävät. Erilaiset dinosaurukset, 

prinsessat, tai sarjakuvahahmot voivat seikkailla lasten saduissa, mutta usein lapset antavat 

niiden kulkea ihan omia polkujaan. Joskus kertomuksissa saattaa esiintyä samoja juonen 

kulkuja, kuin esimerkiksi jossain lastenelokuvassa, mutta usein silloinkin lapsen esiin tuomat 

näkökulmat ja painotukset muuttuvat persoonalliseksi kertomukseksi sadun kertojan mielessä. 

Usein sadut eivät liity alkuperäisiin tarinoihin juuri mitenkään. Karlsson tähdentääkin, että 

lapsi on itse valinnut miljoonien mahdollisuuksien joukosta juuri ne asiat ja tapahtumat, 

joista haluaa kertoa. (Karlsson 2005:31.) 

 

Sadutus on hyvä keino dokumentoida ja tuoda julki lasten omaa kulttuuria koska siinä aikuisen 

tulee kirjata täsmälleen mitä lapsi kertoo. Lasten tuottamat kertomukset osoittavat lasten 

kulttuurin rikkauden ja monipuolisuuden. Jokainen tarina on erilainen. (Karlsson 1999: 126.) 

 

 

5 Kielen kehitys 0-5-vuotiailla 

 

Lapsen ensimmäistä elinvuotta kutsutaan esikielelliseksi vaiheeksi ja se on lapselle erityisen 

tärkeä kielen oppimisen kannalta. Lapsi kehittää kieltään ääntelyn, jokeltelun ja lähempänä 

vuoden ikää myös äänteiden ja sanojen jäljittelyn kautta. Eleet ja ilmeet tukevat ilmaisua. 

Lapsi tunnistaa jo tuttuja esineitä ja ihmisiä nimeltä. Lapsi hallitsee jo puolen vuoden iässä 

paljon vokaaleja ja suomen kielessä esiintyvistä konsonanteista noin puolet. (Koppinen, 

Lyytinen, Rasku-Puttonen 1989: 35–40; Hakamo 2011: 13–14, 26.) 
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Ensimmäiset ymmärrettävät sanat lapsi tuottaa noin 1 vuoden iässä. Ensisanat ovat usein 

lyhyitä ja liittyvät lapselle tuttuihin ja tärkeisiin asioihin. Lapsi ei osaa yhdistää sanaa 

tarkoittamaan muita vastaavia esineitä, esimerkiksi pallo on juuri hänen oma pallonsa, ei 

mikään muu pallo. Sanojen oppimisen myötä lapsen käsitys ympäristöstä muuttuu. Lapsi oppii 

että sanoilla on yhteyksiä tapahtumiin, esimerkiksi sanomalla ”taas” lapsi saattaa saada 

aikuisen toistamaan tekemänsä asian. (Koppinen ym. 1989: 43.) 

 

Alle 2-vuotiaana lapsi ymmärtää enemmän ilmaisuja kuin pystyy itse tuottamaan. Toisena 

ikävuotenaan lapsi alkaa myös hahmottaa kielen sosiaalista merkitystä. Hän ymmärtää, että 

sanat ovat yhteisesti sovittuja nimiä erilaisille asioille, ja niiden käyttöön liittyy tiettyjä 

sääntöjä. Lapsi saattaa yleistää jonkin sanan tarkoittamaan useita samantyyppisiä asioita, 

esimerkiksi koira saattaa tarkoittaa kaikkia eläimiä, joskin lapsi usein osaa eläinten joukosta 

valita kysyttäessä oikean koiran. Noin puolitoistavuotiaana alkaa lapsen käyttämän sanaston 

nopea kasvu, ja suomalaisten tutkimustulosten mukaan lapsi hallitseekin 2-vuotiaana jo 

keskimäärin reilut 250 sanaa. Tämän jälkeen lapsi oppii uusia sanoja keskimäärin kymmenen 

päivässä. (Siiskonen, Aro, Ahonen, Ketonen 2003: 51–52.)  Kielen kehitys on silti yksilöllistä, ja 

osa lapsista ei puhu kaksivuotiaana vielä sanaakaan, mutta voivat muutaman kuukauden 

aikana ottaa ikätoverinsa kiinni kielen kehityksessä (Hakamo 2011: 14). 

 

Kolmevuotiaan puhe on jo melkein täysin ymmärrettävää. Hän osaa kuvailla erilaisia asioita, 

kuten tekemistä, paikkoja ja esineiden ominaisuuksia. (Hakamo 2011: 14.) Lapsi alkaa 

yhdistellä sanoja lauseiksi noin 1,5-2-vuotiaana. Ensimmäisen lauseet ovat usein hyvin 

yksinkertaisia, usein kaksisanaisia, ja perustuvat lapsen tahdon ilmaisemiseen (esimerkiksi 

”anna tutti” tai ”äiti tänne”). Myös lauserakenteet kehittyvät nopeasti ja jo 3-vuotiaana lapsi 

osaa käyttää erilaisia kielto-, käsky- ja kysymyslauseita. Sanojen taivutusmuotojen 

omaksuminen alkaa, kun lapsi omaa riittävän perussanaston ja osaa yhdistellä sanoja 

keskenään. Taivutusmuotojen oppiminen on nopeimmillaan 2-4 vuoden iässä, ja keskimäärin 

5-vuotiaana lapset hallitsevat taivutusmuotojen perussäännöt. (Siiskonen ym. 2003: 53-54.) 

 

4-5-vuotias käyttää eri sanaluokan sanoja jo hyvin taitavasti, lähes samassa suhteessa 

aikuisten kanssa. Vaikka lapsi ei välttämättä hallitse vielä kaikkia äänteitä, ilmaisee hän 

itseään hyvinkin ymmärrettävästi ja käyttää puhuessaan melko monimutkaisia lauserakenteita 

pää- ja sivulauseineen. Tässä iässä lapsi käyttää myös adjektiivien vertailumuotoja, kertoo, 

kyselee ja keskustelee taitavasti. (Hakamo 2011: 15, 26-27; Koppinen ym. 1989: 63.) 

 

5.1 Kielen kehityksen tukeminen varhaiskasvatuksessa satujen avulla 
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Kielellä on lapselle valtava, sekä sosiaalinen että psykologinen merkitys. Lapsi tarvitsee kieltä 

paitsi käytännön asioiden hoitamiseen, myös oppimiseen, identiteetin tuottamiseen ja 

kulttuuriin kasvamiseen. (Hakamo 2011: 11-12.) Kieli on ennen kaikkea ilmaisun, mutta myös 

ajattelun väline.  Lapsi jäsentää ympäristöään oppimiensa ilmaisujen kautta ja lapselle 

ominainen toiminta määräytyy pitkälti kielellisen ilmaisun pohjalta. Lapsi kehittää kieltään 

leikkimällä, liikkumalla, tutkimalla ja luovan ilmaisun ja taiteellisen kokemisen kautta. 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005: 19-20.) 

 

Lapsen luontaista taipumusta sanoilla leikittelyyn voi päivähoidossa tukea esimerkiksi 

riimittelyn ja lorujen avulla. Myös tarinoiden merkitys on lapsille suuri. Lastenkirjallisuus 

tutustuttaa lasta ympäröivään maailmaan ja lapsi oppii kuuntelutaitoja. Kasvattajan kertomat 

sadut ja niihin pohjautuva luova toiminta kasvattavat lapsen luottamusta omiin kykyihin ja 

itsensä ilmaisemiseen. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005: 19-20.) Lapsen kanssa 

voi keskustella tarinasta lukemisen jälkeen, jolloin lapsi rohkaistuu kertomaan omia 

mielipiteitään. Satujen lukeminen kehittää myös kuullun ymmärtämistä, joka on kielen 

kehityksen kannalta olennaista. Satujen lukemisessa ei tulisi kuitenkaan yksinomaan keskittyä 

lapsen oppimiseen, vaan satuhetkien elämyksellisyyteen itsessään. (Nurmilaakso & Välimäki 

2011: 34, 46-47.) 

 

Lapsi voi ilmaista tunteitaan ja ajatuksiaan muille kertomalla itse tarinoita. Kerronta 

menetelmänä kehittää lapsen kielellistä tietoisuutta (Nurmilaakso & Väkimäki 2011: 39).  

Lapsi heijastaa tarinoihin usein omia kokemuksiaan. Ensimmäiset merkit tarinoista esiintyvät 

1-2-vuotiaana. Tässä iässä lapsi lähinnä osallistuu aikuisen tuottamiin tarinoihin omien 

kykyjensä mukaisesti sanoittamalla yksittäisiä tapahtumia tai asioita. Myöhemmin lapsi liittää 

tarinoihin kuvitteellisia tapahtumia ja saattaa kertoa tapahtumista hyvinkin 

yksityiskohtaisesti. Lapset alkavat kertoa tarinoita itsenäisemmin 2-3-vuotiaina ja tarinoiden 

pituus sekä yksityiskohdat lisääntyvät 3-5-vuotiailla. 3,5-vuotiaat liittävät tarinoihinsa 

keskimäärin kaksi tapahtumaa, ja 4-vuotiaina tarinoihin kuuluu jo useampia, myös tarinan 

kannalta irrallisia tapahtumia, jolloin tarina saattaa vaikuttaa kuulijasta jo hieman vaikeasti 

ymmärrettävältä. Viisivuotias osaa kertoa jo johdonmukaisesti etenevän tarinan. Aikuisen 

tulee kannustaa ja rohkaista lapsia jatkamaan tarinan kertomista. Lapset kertovat 

kokemuksistaan tarkemmin, jos aikuinen välittää olevansa kiinnostunut lapsen kertomasta. 

(Siiskonen ym. 2003: 57-59.) 

 

 

6 Opinnäytetyön tavoitteet ja lähtökohdat 

 

Valitsimme sadutuksen alun perin aiheeksemme, sillä menetelmä kiinnosti meitä ja 

halusimme oppia käyttämään sitä sujuvasti työmenetelmänä tulevaisuuden työurillamme. 
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Sadutuksesta ja sen positiivisista vaikutuksista on puhuttu paljon. Sadutuksesta on tehty 

paljon opinnäytetöitä ja se on saanut runsaasti positiivista huomiota osakseen 

ammattikasvattajien keskuudessa.  

 

Opinnäytetyömme ei ole osa mitään valmista hanketta, vaan suunnittelimme sen yhdessä 

työelämäkumppanimme kanssa. Aloitimme hankkeen suunnittelun keväällä 2012 ja aihe 

muotoutui lopulliseen muotoonsa pikkuhiljaa kevään aikana. Elina on työskennellyt 

työelämäkumppanina toimineessa päiväkodissa aiemmin, ja sen kautta oli helppo aloittaa 

yhteistyö kyseisen päiväkodin kanssa.  Yhteistyö päiväkodin kanssa oli mutkatonta, ja saimme 

aikaan kaikkia osapuolia tyydyttävän suunnitelman hankkeellemme. Päiväkoti oli hyvä 

ympäristö opinnäytetyön tekemiseen, sillä henkilökunta oli innostunutta, ja aikataulussa 

voitiin joustaa projektin tarpeiden mukaan. 

 

Toimintaa suunnitellessamme päädyimme tekemään yksilösadutusta, sillä halusimme tarjota 

lapsille kahdenkeskistä aikaa aikuisen kanssa. Päiväkodissa oli kuitenkin jonkin verran pieniä 

lapsia, joilla oli vielä haasteita puheentuottamisen kanssa. Mielestämme olisi ollut liikaa 

vaadittu, että jokainen heistä olisi kyennyt tuottamaan oman satunsa, joten päädyimme 

jakamaan kuusi päiväkodin pienintä lasta kolmen hengen sadutusryhmiin. 

 

6.1 Opinnäytetyön tavoitteet 

 

Toiminnan tavoitteet lasten 

ja päiväkodin kannalta 

Konkreettiset tavoitteet 

opinnäytetyölle 

Omat oppimistavoitteet 

Osallisuuden kulttuurin ja 

lapsilähtöisyyden 

toteutuminen 

sadutusprojektissa 

Tehdä jokaisen lapsen kanssa 

oma satutaulu 

Kehittyä varhaiskasvattajina 

erityisesti lapsilähtöisyyttä 

korostaen 

Lasten innostaminen luovaan 

kielelliseen ilmaisuun ja 

rohkaiseminen 

kulttuurintuottajina 

Tehdä sadutusohje 

päiväkodille 

Saada lisää varmuutta 

ohjaustilanteisiin 

Lasten oman kulttuurin 

näkyväksi tuominen 

 Saada sadutuksesta toimiva 

työmenetelmä itsellemme 

tulevaisuuden työhön 

Kokemuksellisuus ja 

mielekkyys satujen 

kertomisessa 
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Opinnäytetyömme tavoitteina lasten ja päiväkodin kannalta oli osallisuuden kulttuurin ja 

lapsilähtöisyyden toteuttaminen sadutusprojektimme aikana, lasten innostaminen luovaan 

kielelliseen ilmaisuun sekä rohkaiseminen kulttuurin tuottajina, lasten oman kulttuurin 

näkyväksi tuominen, sekä mielekkyys ja kokemuksellisuus satuja kerrottaessa. Sadutus jo 

itsessään on lapsilähtöisyyttä korostava, ja lasten osallisuutta parantava menetelmä. 

Halusimme antaa lapsille mahdollisimman paljon päätösvaltaa sadutus- ja kuvitushetkillä ja 

huomioida lasten aloitteita parhaamme mukaan. Pyrimme ottamaan toiminnassamme 

huomioon lasten kehitystason ja yksilölliset tarpeet.  

 

Halusimme innostaa lapsia luovaan kielelliseen ilmaisuun sekä rohkaista heitä kulttuurin 

tuottajina luomalla sadutustilanteista mukavia ja luottamuksellisia aikuisen kanssa vietettyjä 

laatuhetkiä. Pyrimme innostamaan lapsia satujen kertomiseen olemalla positiivia, kannustavia 

ja aidosti läsnä tilanteessa. Emme halunneet vaikuttaa lasten sadun tuottamiseen 

pakottamalla, vaan tärkein pyrkimyksemme oli saada lapsi itse innostumaan satuhetkestä. 

Toivomme että lapset kokevat oman kertomuksensa arvokkaaksi ja voivat olla niistä ylpeitä. 

 

Lasten oma kulttuuri jää usein huomaamatta aikuisjohtoisessa toiminnassa. Halusimme tuoda 

lasten omaa kulttuuria näkyväksi konkreettisesti dokumentoimalla lasten sadut satutauluiksi. 

Tavoitteenamme oli tehdä jokaisen lapsen kanssa lapsen oma satutaulu, johon on kirjoitettu 

lapsen satu, ja jonka lapsi saa itse kuvittaa valitsemallaan tavalla. Emme myöskään halunneet 

antaa lapsille valmiita teemoja satuja varten, vaan lapset saivat itse kertoa aivan 

omanlaisensa sadun. Meille kaikki lasten sadut ovat arvokkaita. 

 

Itse toiminnassa tärkeimpänä tavoitteenamme oli luoda sadutus- ja kuvitustilanteista lapsille 

mahdollisimman mielekkäitä. Sadutuksessa halusimme korostaa ennen kaikkea 

kokemuksellisuutta. Sadun sisältö oli meille toisarvoista lapsen kokemien elämysten rinnalla. 

 

Konkreettisina tuotoksina opinnäytetyölle halusimme tehdä jokaiselle lapselle oman 

satutaulun sekä päiväkotiin sadutusta helpottavan pienimuotoisen sadutusohjeen. 

Pääasiallisena tarkoituksenamme ei ollut saada integroitua sadutusta merkittäväksi osaksi 

päiväkodin toimintaa, mutta halusimme helpottaa sadutuksen mahdollista jatkamista 

päiväkodissa sadutusohjeen kautta. Päiväkodissa on runsaasti luovaa toimintaa, ja myös 

sadutusta on siellä tehty pienemmässä mittakaavassa, joten emme halunneet lähteä 

muuttamaan jo hyväksi havaittuja ja kehitettyjä käytäntöjä. Uskoimme että voisimme 

innostaa lapsia oma-aloitteisiin satuhetkiin, mahdollisesti jopa toivomaan aikuisilta lisää 

satuja sekä päiväkodissa että kotona, vaikka sadutus menetelmänä ei tulisikaan merkittäväksi 

osaksi päiväkodin arkea. Sadut ovat lapsille tärkeitä ja lapset nauttivat sekä satujen 

kuuntelemisesta että omien pienten tarinoiden kertomisesta. 
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Oppimistavoitteinamme opinnäytetyölle oli kehittyä varhaiskasvattajina lapsilähtöisyyttä 

korostaen, saada lisävarmuutta ohjaustilanteisiin ja omaksua sadutus työmenetelmäksi 

tulevaisuuden työurillemme. Meillä on molemmilla jonkin verran kokemusta 

varhaiskasvatustyöstä, mutta halusimme edelleen kehittää ohjaustaitojamme, sekä erityisesti 

kiinnittää huomiota toimintatapoihimme ja kehittää omaa toimintaamme 

lapsilähtöisemmäksi. Halusimme myös saada sadutuksesta itsellemme toimivan 

työmenetelmän, jota olisi tulevaisuudessa helppo käyttää.  

 

Tavoitteiden saavuttamista arvioidessamme käytimme arviointimenetelminä oman 

toimintamme arviointia havainnointilomakkeen avulla ja pyysimme palautetta päiväkodin 

työntekijöiltä ja lapsilta. Lisäksi havainnoimme lapsia toiminnan aikana ja otimme vastaan 

myös palautetta heidän vanhemmiltaan. 

 

6.2 Opinnäytetyön eettiset lähtökohdat 

 

Yhtenä eettisenä kysymyksenä pohdimme sitä, tuleeko meidän pyytää lasten vanhemmilta 

lupa heidän lastensa saduttamiseen.  Sadutus on osa opinnäytetyötämme ja käytimme siinä 

otteita lasten saduista. Tulimme siihen lopputulokseen että vanhemmilta ei tule pyytää 

kirjallista lupaa itse sadutukseen, sillä se oli osa päiväkodin syksyn teemaan liittyvää 

toimintaa ja kuului kaikille lapsille osana päiväkodin arkea. Halusimme kuitenkin kysyä 

vanhemmilta lupaa käyttää sadutusprojektista saamaamme aineistoa opinnäytetyössämme, 

kuten julkaista otteita heidän lastensa saduista tai huomioitamme sadutustilanteista lasten 

kanssa. Jos jonkun lapsen huoltaja olisi kieltänyt näiden havaintojen julkaisemisen tai satujen 

käyttämisen, olisimme tehneet sadutusta lapsen kanssa ilman sen kummempaa havainnointia. 

Samalla tiedotimme vanhempia kirjallisesti projektista ja annoimme heille mahdollisuuden 

kysyä lisätietoja sadutukseen ja toimintaamme liittyen.  Halusimme että toimintamme olisi 

avointa ja myös vanhemmat voisivat luottaa siihen että emme käyttäisi heidän lastensa satuja 

vääriin tarkoituksiin, tai esimerkiksi analysoisi niitä. 

 

Seuraavana eettisenä kysymyksenä mieleemme nousi lasten oikeus heidän omiin satuihinsa. 

Mielestämme on erittäin tärkeää kunnioittaa lasten päätöstä esimerkiksi siitä, saako satua 

näyttää muille tai saako sitä lukea ääneen lapsiryhmälle. Lisäksi halusimme osoittaa lapsille, 

että heidän satunsa ovat arvokkaita juuri sellaisina kuin he ne kertoisivat. Emme halunneet 

muuttaa tai korjailla lasten satuja, vaan kirjata ne sanatarkasti ylös lapsen kertomana. Emme 

myöskään halunneet luoda lapsille painetta sadun tuottamiseen, vaan tärkeintä oli lapsen aito 

kohtaaminen ja mukava kokemus yhdessäolosta. Mielestämme ei olisi ollut eettisesti oikein 

analysoida lasten satuja, sillä opinnäytetyömme ei ole tutkimuksellinen eikä se olisi ollut 

tarkoituksenmukaista eikä sadutuksen periaatteita kunnioittavaa. 
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Aluksi ajattelimme, että olisi ollut mukavaa tehdä lasten saduista koko päiväkodin yhteinen 

satukirja. Pohdimme kuitenkin, että satutaulut olisivat eettisesti parempi valinta, sillä silloin 

ei ainakaan syntyisi vertailua satujen välillä, ja jokainen lapsi saisi olla ylpeä juuri omasta 

satutaulustaan. 

 

6.3 Työelämäkumppani 

 

Työelämäkumppaninamme oli helsinkiläinen yksityinen, pieni päiväkoti. Päiväkodissa toimii 

ainoastaan yksi ryhmä, jossa oli toimintamme aikana 16 lasta. Ikäjakauma ryhmässä oli 

toimintamme aikana 2-5 vuotta. Koska ryhmä oli pieni ja tiivis, halusimme ottaa kaikki lapset 

mukaan sadutusprojektiimme. 

 

Päätimme yhdessä päiväkodin johtajien kanssa, että emme julkaisisi opinnäytetyössämme 

päiväkodin nimeä, sillä kyseessä on erittäin pieni päiväkoti ja sen kautta lasten tunnistaminen 

olisi ollut hyvin helppoa. Samasta syystä päätimme myös muuttaa lasten nimet 

opinnäytetyöraportissamme. 

 

 

7 Toiminta päiväkodissa 

 

7.1 Alkujärjestelyt 

 

Ensimmäisellä toimintakerralla päiväkodissa teimme päiväkodin ilmoitustaululle aikataulun 

syyskuun tapahtumista ja päiväkodissa tapahtuvasta sadutusprojektistamme. Ilmoitustaulu 

sijaitsee päiväkodin eteisessä, ja lapset katselevat sitä usein kiinnostuneina pukiessaan tai 

riisuessaan ulkovaatteita. Askartelimme kartongista erilaisia eläimiä ja satulinnan tekemään 

ilmoitustaulusta kiinnostavamman ja hauskemman näköisen. Elina tunsi lapset jo tässä 

vaiheessa, mutta samalla esittelimme Inkerin lapsille, ja kerroimme, että tulisimme 

tekemään heidän kanssaan satuja syksyn aikana. 

 

Seuraavalla kerralla rakensimme sadutustilan erääseen päiväkodin huoneista. Päiväkodin 

henkilökunta oli varannut pienen ja viihtyisän huoneen sadutusprojektiamme varten. 

Laitoimme huoneen kattoon kauniita kankaita, jotta huone tuntuisi satumaiselta ja tunnelma 

huoneessa olisi lämmin ja turvallinen. Lisäksi ripustimme kattoon harsomaisen verhon teltaksi 

satunurkan ympärille. Lattialle yhteen nurkkaukseen asetimme pehmeitä, suuria tyynyjä ja 

patjoja, sekä kauniita kankaita ja peittoja, jotta lapsilla olisi mukava maata tai istua 

kertoessaan satua. Nimesimme huoneen Satujen huoneeksi. Halusimme säilyttää tilan 

erityislaatuisena ja hiukan mystisenä paikkana, johon lapset pääsisivät ainoastaan aikuisten 

seurassa. Teimme oveen kyltin joka kertoo huoneen olevan "Satujen huone - sisään vain 
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aikuisen kanssa". Kyltin koristelimme erilaisilla paljeteilla ja kimalteilla herättääksemme 

lasten mielenkiinnon, vaikka he eivät osaakaan lukea.  

 

7.2 Johdatus satujen maailmaan 

 

Aloitimme toiminnan lasten kanssa. Kokoonnuimme lasten kanssa piiriin Satujen huoneen 

viereiseen huoneeseen. Esittelimme heille itsemme ja tulevaa satumaista toimintaamme. 

Pyrimme luomaan lapsille odottavan tunnelman omalla innostuneisuudellamme. Kerroimme, 

että syksyllä päiväkodin teemana ovat sadut, ja että jokainen lapsi saa tilaisuuden kertoa 

oman satunsa yksin tai ryhmässä jommallekummalle tai molemmille meistä. Jotkut lapset 

olivat huolissaan siitä, ehtisivätkö kaikki lapset kertoa oman tarinansa, ja toiset taas 

pelkäsivät, että saattaisivat olla vapaapäivällä omalla kerrontavuorollaan. Vakuutimme 

lapsille, että aikuisina pidämme huolen siitä että jokainen lapsi pääsee kertomaan oman 

satunsa, eikä heidän tarvitsisi siitä huolestua.  Kerroimme, että jokainen lapsi saa sadun 

kertomisen jälkeen kuvittaa oman työnsä joko maalaamalla tai piirtämällä, ja että näistä 

saduista ja kuvituksista kokoaisimme lapsille omat satutaulut, jotka lokakuun lopussa 

esitellään vanhemmille taidenäyttelyssä. 

 

Tämän jälkeen kysyimme lapsilta, olivatko he huomanneet viereisen huoneen oveen 

ilmestynyttä kylttiä ja tiesivätkö he mikä huone oli kyseessä. Kerroimme, että Satujen 

huoneessa jokainen lapsi saa kertoa oman satunsa aikuiselle. Jotkut lapsista olivat huolissaan, 

että kuinka he voisivat kertoa satua, kun he eivät osaa lukea tai kirjoittaa.  Vastasimme heille 

aikuisen kirjaavan sadun ylös, ja lasten tulisi ainoastaan kertoa satu. Muistutimme lapsia 

vielä, että jokainen lapsi osaisi varmasti kertoa sadun, sillä satu voisi olla minkälainen 

tahansa. Lapset olivat innostuneita ja kyselivät vielä vähän sadutuksesta. 

 

Keskustelun jälkeen kerroimme lapsille itse keksimämme sadun, jotta lapset huomaisivat 

kaikenlaisten satujen olevan aitoja ja arvokkaita. Lapset kuuntelivat sadun kerrontaa 

rauhallisesti ja keskittyneesti. Osa lapsista kuunteli satua jopa suu auki keskittyen. Lapset 

olivat myös kovin aktiivisia ja kiinnostuneita kertomastamme sadusta. Kun esimerkiksi sadussa 

seikkaillut hiiri tippui tarinassa syvään koloon, kysyi yksi poika ihmetellen: "Oliko se myyrän 

kolo?" 

 

Sadun kerronnan jälkeen kerroimme lapsille, että menisimme seuraavaksi katsomaan, 

millainen oli Satujen huone. Lapset olivat innoissaan siitä, että pääsisivät vihdoin näkemään 

huoneen. Satujen huoneessa lapset katselivat innokkaasti ympärilleen ja ihastelivat huonetta. 

Kerroimme lapsille, että tämä huone ja patja toimivat sadun kerrontapaikkana sadutusta 

tehtäessä. Kokonaisuudessaan lapset vaikuttivat avoimilta ja innostuneilta Satujen huoneesta 
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sekä tulevista satuhetkistä. Mielestämme onnistuimme luomaan lapsiin mukavan yhteyden ja 

johdattelemaan heidät satujen maailmaan. 

 

7.3 Alustavat ryhmäsadutukset 

 

Teimme päiväkodissa ryhmäsadutusta, jotta sadutus menetelmänä tulisi lapsille tutummaksi 

eikä heidän tarvitsisi jännittää yksilösadutushetkiä. Päiväkodissa oli paikalla 13 lasta, 

ikäjakaumaltaan 2-5-vuotiaita. Jaoimme lapset kahteen sadutusryhmään, joissa molemmissa 

oli sekä tyttöjä että poikia eri ikäluokista. 

 

Olimme molemmat paikalla kummassakin satuhetkessä. Jaoimme roolit siten, että toinen 

meistä olisi aktiivisempi lasten ohjauksessa ja itse saduttamisessa ensimmäisellä kerralla, ja 

toinen kirjaisi sadun ylös. Toiselle ryhmäsatukerralle vaihtaisimme rooleja. Tämä ei 

osoittautunut toimivaksi menettelytavaksi, sillä niin sanotusti passiivisempi rooli tilanteessa 

ei tuntunut luontevalta lasten kanssa olemiseen. Päädyimme hyvin pian ohjaamaan tilannetta 

tasavertaisemmin.   

 

Ensimmäisessä ryhmässä oli Liina, Mikko, Katja, Linda, Petra ja Eemeli. Liina ja Mikko 

kertoivat jännittävänsä sadutusta, kun olimme kokoamassa heitä Satujen huoneeseen. Linda 

pohti, että mitä jos satua ei synnykään? Vakuutimme lapsille, ettei heidän tarvitse jännittää, 

ja yhdessä varmasti keksimme hyvän sadun. Lapset tulivat innokkaasti Satujen huoneeseen. 

Lapset istuutuivat patjalle, jolloin muistelimme kaikkien nimet ja kokoontumisen 

tarkoituksen. 

 

Pohdimme yhdessä, minkälainen satu voisi olla kiva ja lasten mieleinen. Sadun aloittaminen 

tuntui vaikealta, mutta kertomisen jatkuttua lapset vapautuivat ja hiljaisemmatkin lapset 

halusivat kertoa satua. Lapset kertoivat tarinan lapsesta, joka meni kauppaan ja osti 

kaikenlaisia asioita. Jotkut lapsista puhuivat enemmän kuin muut, mutta kokonaisuudessaan 

ryhmä oli aktiivinen ja jokainen lapsi osallistui sadun kertomiseen. Välillä lapset kertoivat 

satua nopeasti, jolloin meidän piti muistuttaa taukojen pitämisestä, jotta ehtisimme 

kirjoittaa kaiken muistiin. 

 

Lopuksi lapset nimesivät sadun. Sadun nimeksi tuli ”Kauppaan meno ja leivän ostos”.  

Kysyimme, saako satua lukea muille lapsille vai onko satu vain heidän itsensä nähtävissä. 

Ryhmän jäsenet keskustelivat ensin yhdessä, jonka jälkeen päättivät, että sadun saa lukea 

muille lapsille. Ryhmäsadutusta tehtäessä oli helppo huomata lasten ja aikuisten huumorin 

erot. Esimerkiksi sadussa ”Kauppaan meno ja leivän ostos” lasten mielestä kaikista hauskin 

kohta oli, kun lapsi meni kauppaan ja osti dinosaurusleluja. Satua ääneen luettaessa nauroivat 

lapset joka kerta tässä kohdassa. 
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Toista ryhmäsatua olivat kertomassa Samuli, Stina, Vilma, Antti, Ville ja Oskari. Pohdimme 

lasten kanssa yhdessä aihetta sadulle. Lapset olivat hiukan ymmällään, eikä ideoita syntynyt 

paljoa. Keskustelimme lasten kanssa hetken siitä, että minkälaisista asioista he pitävät, 

löytyisikö sieltä ehkä aihe sadulle? Lopulta eräs ryhmän isommista pojista ehdotti sadun 

aiheeksi prinsessaa. Lapset innostuivat aiheesta yhtä poikaa lukuun ottamatta. Syyksi hän 

kertoi, ettei halua kertoa satua prinsessasta. Sanoimme hänelle, että satuun voi liittyä 

muitakin asioita, mitä vain he haluavat satuun lisätä. Poika jäi pohtimaan asiaa ja hyväksyi 

sen, mutta pysyi silti melko hiljaisena sadutuksen ajan. Koimme kuitenkin, että olisi ollut 

muuta ryhmää kohti väärin olla käyttämättä aihetta, koska kaikki muut siitä innostuivat. 

 

Ryhmässä oli selvästi kaksi muita aktiivisempaa lasta, jotka veivät satua eteenpäin. 4-vuotias 

Antti halusi selvästi keskittyä lohikäärmeisiin, ja toista kiinnosti enemmän mökissä asuva 

eukko. Molemmat lapset yrittivät ohjata satua mieleiseensä suuntaan toistuvasti ja välillä 

jopa kumosivat toistensa ideoita sadun jatkolle. Yritimme rohkaista lapsia kertomaan satua 

yhdessä kehumalla heidän keksimiään juonenkäänteitä ja ehdottamaan että voisiko prinsessa 

esimerkiksi ensin vierailla eukon talossa ja sitten vasta mennä lohikäärmeiden luo. Lapset 

hyväksyivät idean ja prinsessa pääsi lopulta seikkailemaan sekä eukon mökillä, että 

lohikäärmeiden tarhalla. 

 

Kuuden lapsen ryhmästä kaikki osallistuivat sadun kertomiseen jonkin verran, joskin toiset 

lapset vaativat sadun kertomiseen enemmän rohkaisua. Jopa ryhmän pienin, 2-vuotias Oskari, 

halusi ynnätä satuun papukaijan. Mielestämme ryhmä oli sadutukseen ehkä liian suuri, ja 

tilanne tuntui hiukan hajanaiselta. Emme saaneet kunnon kontaktia kaikkiin lapsiin, ja heidän 

yksilölliset tarpeensa esimerkiksi rohkaisun ja innostamisen suhteen oli vaikea ottaa huomioon 

näin suuressa ryhmässä. Ottaen huomioon, että ensimmäisen ryhmäsadutuksen ideana oli 

vasta esitellä sadutusmenetelmää lapsille, hetki oli kuitenkin mielestämme onnistunut ja 

palveli tarkoitustaan. Lapset olivat kaikesta huolimatta iloisia ja kyselivät jo innostuneina 

seuraavasta satuhetkestä. 

 

7.4 Ensimmäiset yksilösadutukset 

 

Liina 

 

5-vuotiasta Liinaa sadutti Elina. Liina ujosteli hiukan hakiessani hänet sadutushetkelle. Liina 

oli ensimmäinen varsinainen yksilösadutettavani, joten olin itsekin hiukan jännittynyt. 

Sadutushuoneessa Liina ihasteli katossa olevia kiiltäviä kankaita. Kertasin vielä, mistä 

sadutuksessa on kyse ja kysyin Liinalta onko hänellä mielessä mitään aihetta, josta hän 

haluaisi sadun minulle kertoa. Liina innostuikin heti kertomaan satua dinoperheestä. 
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Liina innostui sadun kertomisesta niin, että en meinannut pysyä perässä kirjoittaessani satua 

ylös. Muistutin Liinaa, että hänen tulisi pitää taukoja sadun kertomisessa, johon hän totesi: 

”Ainii, mä unohdin et sä kirjotatki.” Sadutushetki sujui leppoisasti ja mukavasti. Liina 

selkeästi nautti kahdenkeskisestä hetkestämme ja tuli pikkuhiljaa ihan viereeni istumaan ja 

katselemaan kuinka kerrottu satu muuttui kirjaimiksi. Kehuin Liinan satua hienoksi ja 

kekseliääksi, ja tyttö oli entistä tyytyväisemmän oloinen. Lopuksi Liina keksi sadulleen nimen: 

Pikkudino pelkää.  

 

Sadutukselta toivomamme elämyksellisyys näkyi Liinan kohdalla, joka selkeästi nautti 

sadutushetkestä. Tullessaan sadutushuoneeseen hän oli ujo ja hiljainen, siellä ollessaan ja 

sieltä lähtiessään innostunut ja hymyileväinen. Vuorovaikutuksemme sadutushetkellä oli 

toimivaa ja antoisaa, uppouduimme molemmat dinoperheen maailmaan. Liina oli 

sadutustilanteessa aktiivinen ja erityisen sitoutunut sadun kertomiseen. Uskon myös, että 

sadutushetken myötä Liina kokee minut läheisemmäksi, sillä myöhemmin ulos lähtiessään hän 

tuli spontaanisti halaamaan minua. 

 

Seuraavana päivänä Liina kuvitti oman satutaulunsa. Liina halusi kuvittaa taulunsa 

pulloväreillä. Aluksi luin Liinalle hänen edellisenä päivänä kirjoittamansa sadun, joka nauratti 

tyttöä kovasti. Juttelimme sadusta, ja Liinan mielestä se oli oikein hieno. Jatkoimme 

jutustelua samalla kun Liina maalaili pulloväreillä sadussa seikkailleen pikkudinon. Lopuksi 

kyselin, että miltä sadun tekeminen tuntui. Liina sanoi että sadun tekeminen oli kivaa, ja 

vastasi kysyttäessä että aluksi se tuntui vaikealta mutta sitten se oli kivaa. Olimme molemmat 

sitä mieltä, että lopputuloksesta tuli hieno. 

 

Vilma 

 

Tällä sadutuskerralla sadutettavana oli 5-vuotias Vilma, ja saduttajana Inkeri. Hakiessani 

Vilmaa tulevaan sadutushetkeemme halusin olla iloinen ja innostava. Huoneeseen 

mennessämme Vilma vaikutti hiukan ujolta ja hiljaiselta, mutta kuitenkin tilanteeseen 

sitoutuneelta. Tilanteeseen vaikutti myös se, että olimme tavanneet toisiamme vasta 

muutaman kerran. Koska Vilma vaikutti jännittyneeltä, ajattelin pienen keskustelutuokion 

rentouttavan häntä ennen sadun kerrontaa. Toivoin Vilman nauttivan oman satunsa 

kertomisesta ja saamastaan yksilöllisestä huomiosta. Keskustelimme yhdessä hänen 

lempisaduistaan ja mietimme, että hänen satunsa voisi olla minkälainen tahansa, vaikka 

miten hullunkurinen tai hassu. Kohta hän rohkaistuikin jo itse ja ilmoitti haluavansa aloittaa 

sadun kerronnan.  
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Alkujännityksen hälvennyttyä satua alkoi tulla runsaasti ja nopealla tempolla. Jouduin 

keskittymään eniten sadun kerronnan hidastamiseen, jotta ehtisin kirjoittaa kaiken ylös. 

Kerronnan alettua myös Vilman jännitys tuntui kaikkoavan innostuneen kerronnan tieltä. 

Halusin olla mahdollisimman vastaanottavainen ja avoin sadulle. Kehuin Vilman satua 

hienoksi, jotta tämä saisi lisävahvistusta itse sadutustilanteeseen, ja kokemukseen omista 

hyvistä sadunkerrontalahjoistaan.  

 

Sadun aloittamisen jälkeen Vilma oli kerronnassaan hyvin aktiivinen. Kerronnan välissä ja 

jälkeen hän puheli omista asioistaan, mistä päättelin vuorovaikutuksemme olevan 

vapautuneempaa. Alkujuttelun jälkeen Vilma ei tarvinnut muuta rohkaisua. Sadun kerronnan 

aikana Vilma vaikutti hyvin luottavaiselta ja innostuneelta omasta sadustaan. 

Kirjoitustaukojen välissä Vilma keskittyi juonen pohtimiseen ja sadun kertomiseen. 

Kokonaisuudessaan Vilma vaikutti tyytyväiseltä omaan satuunsa ja sadutushetkeen.  

 

Seuraavana päivänä oli Vilman vuoro kuvittaa satunsa. Pyysin Vilman kanssani 

maalaushuoneeseen, jossa kerroin, että tänään olisi hänen vuoronsa kuvittaa eilen kerrottu 

satu. Kerroin lukevani hänen satunsa ääneen, jonka jälkeen hän saisi maalata tai piirtää 

kertomastaan sadusta. Samalla kun Vilma piirsi, hän kertoi kuvasta sekä muista itselleen 

tärkeistä asioista. 

 

Rohkaisin Vilmaa piirtämisessä kehumalla häntä. Hetken siinä istuttuamme, kysyin Vilmalta 

palautetta sadun tekemisestä ja sadutustilanteesta. Tiedustellessani miltä sadun kertominen 

eilen tuntui, hän vastasi tyynesti: ”ihan kivalta”. Kysellessäni vielä, oliko kertominen ollut 

jännittävää tai tylsää, hän vastasi vielä uudelleen ”ihan kivaa, vähän jännää”. Koin 

palautteen saamisen vaikeaksi niukkojen vastausten takia, vaikka tiesinkin palautteen 

saamisen olevan lasten kohdalla erilaista.  Onneksi Vilma oli kuitenkin näyttänyt nauttivan 

itse sadun kertomisesta. 

 

Vilma keskittyi hienosti kuvansa työstämiseen. Aika alkoi olla jo lopuillaan, ja jouduin 

rajaamaan kuvitusta. Toista tilaisuutta kuvan jatkamiselle ei ollut, joten halusin että Vilma 

ehtisi tehdä kuvan mieleisensä. En myöskään halunnut hoputtaa Vilmaa lopettamaan ja 

keskeyttämään kuvan työstämistä. Kehuin ensin kuvaa hienoksi, jonka jälkeen kysyin haluaako 

hän vielä lisätä jotain, vai olisiko se jo valmis. Piirustusajan rajaaminen tuntui vaikealta, 

koska Vilma vaikutti nauttivan saamastaan yksilöllisestä huomiosta. Ehdotuksen jälkeen Vilma 

lisäsi kuvaan vielä yhden asian, ja ilmoitti kuvan olevan valmis. Lopuksi Vilma valitsi 

satutaulunsa taustaksi mieleisensä värisen kartongin. Kiitin Vilmaa hienosta kuvasta ja 

yhteisestä hetkestämme. 

 

Stina 



 31 

 

Stina on 5-vuotias, ja häntä sadutti Inkeri. Satujen huoneessa Stina otti mukavan asennon 

patjalla ja mietti hetken satua. Stina ei tarvinnut minkäänlaista rohkaisemista sadun 

aloittamisessa, vaan aloitti kertomisen heti patjalle istuuduttuaan, joten aloin kirjaamaan 

satua ylös.  

 

Kertominen oli nopeatempoista ja Stinaa piti muistuttaa kerronnan hidastamisesta, jotta 

ehtisin kirjoittaa koko sadun muistiin. Stina piti taukoja ja odotti sillä aikaa kun kirjoitin, 

tämän jälkeen hän jatkoi sadun kerrontaa siitä kohdasta mihin viimeksi jäi. Oli todella 

innostavaa huomata kuinka innoissaan Stina oli sadun kertomisesta.  

 

Kiivaasta sadun kerronnasta huolimatta Stina oli kiireetön itse tilanteessa. Kertomisen välissä 

luin koko sadun Stinalle, jotta hän muistaisi mitä kaikkea oli juuri kertonut. Toivoin, että 

Stinalle välittyisi kiireetön tunne yhteisestä hetkestämme. Vuorovaikutus välillämme oli 

vapautunutta ja rentoa ja sadun kerronta näytti olevan mukavaa. Stina oli aktiivisesti 

vuorovaikutuksessa kanssani. Kertomisen välissä pidettyjen taukojen aikana Stina haki aina 

katsekontaktin ja jatkoi vasta sen jälkeen.  

 

Seuraavana päivänä oli Stinan vuoro kuvittaa oma satunsa. Luin hänen eilen kertomansa sadun 

ääneen, jonka jälkeen Stina aloitti työnsä kuvittamisen innokkaasti. Kuvittamisen lomassa 

kehuin hänen hienoa piirustustaan ja samalla kysyi, mitä Stina oli pitänyt sadun kertomisesta 

ja miten hän oli kokenut koko sadutustilanteen. 

 

Ajattelin piirtämisen lomassa palautteen kysymisen olevan luonnollisin ja helpoin tapa 

lapselle kertoa tuntemuksiaan. Stina vastasi lyhyesti että ”ihan kivaa”. Koin taas pienen 

tuskastumisen hetken palautteen kysymisestä, mutta yritin vielä kysellä muita kysymyksiä, 

mutta sain kovin lyhyitä vastauksia. Pohdin myös vaikuttaako palautteen kysymisen 

vaikeuteen kenties myös se, että en ole kovin tuttu lasten kanssa entuudestaan. Vai kenties 

se, että lapsi oli kuvitushetkellä kasvot päin seinää pöydän ollessa seinää vasten ja minä 

lapsen vieressä, jolloin jopa itse katsekontaktin hakeminen on vaikeampaa, kuin että jos 

istuisimme vastakkain pöydän ääressä.  

 

Lopulta yhteinen aikamme alkoi taas olla lopuillaan, joten kysyin, josko Stina haluaisi vielä 

lisätä työhönsä jotakin, vai olisiko se kenties valmis. Halusin antaa lapselle vallan päättää itse 

oliko työ valmis vai haluaisiko hän vielä lisätä jotain. Stina halusi vielä lisätä kuvaansa jotain, 

jonka jälkeen hän kertoi piirustuksen olevan valmis. Kehotin Stinaa vielä valitsemaan 

mieleisensä kartongin satutaulunsa taustaa varten. Lopuksi kiitin ja kehuin Stinaa hienosta 

piirroksesta. Halusin kehua Stina paljon koko yhteisen hetkemme aikana, jotta hän kokisi sen 

voimaannuttavana ja arvokkaana hetkenä. 



 32 

 

Mikko 

 

Tällä kertaa sadutettavana oli 4-vuotias Mikko, ja saduttajana Elina. Mikko tuli 

sadutushuoneeseen innoissaan. Hän kertoi, että sadutushuone on ihana, kun se joka kerta 

tuntuu aivan erilaiselta ja vähän tutulta. Mikko käpertyikin heti sadutushuoneen lattialla 

olevalle isolle tyynylle tuttavallisesti makaamaan. Mikko pohti hiukan huolestuneen oloisena 

sadulle aihetta. Yritin rohkaista Mikkoa, että satu saa olla ihan minkälainen vain, ja että 

kaikki sadut ovat hienoja. Mikko totesi, että ”mun pitää aina silti vähän miettii”. Annoin 

Mikolle hetken aikaa, ja pian hän sanoikin haluavansa kertoa sadun ketuista. Mikko mietti 

jokaista lausetta hyvin tarkkaan. Tein parhaani rohkaistakseni häntä kehumalla sadun kulkua 

ja Mikon ideoita, ja pikkuhiljaa sadun kertominen helpottui ja Mikko vaikutti 

tyytyväisemmältä.  

 

Loppua kohden Mikko innostui sadun kertomisesta enemmän. Keskittyminen lipsui hiukan 

silloin, kun hän joutui odottamaan että saisin lauseen kirjoitettua loppuun. Ehdotin, että 

Mikko voisi seurata miltä hänen oma satunsa näyttää kirjoitettuna. Hän ihmettelikin, että 

miten tekstissä voi olla niin paljon kirjaimia. Lukiessani sadun lopuksi ääneen, Mikko hihitteli 

omalle sadulleen. Kysyin että oliko se hassu satu, hän sanoi että ”juu, mutta ei niin kovin 

pitkä kun edellinen”, viitaten edelliseen ryhmäsatuun jossa hän oli mukana. Sanoin että 

jokainen satu on eripituinen, ja että lyhytkin satu voi olla hyvä. Kysyin vielä että onko Mikko 

kuitenkin tyytyväinen omaan satuunsa, ja hän sanoi olevansa. 

 

Aluksi kovin innostuneen Mikon tunnelma ja hyvä mieliala tuntui sadutuksen alkaessa hiukan 

laskevan. Voi olla, että minun olisi tullut antaa hänelle aluksi hiukan enemmän aikaa 

valmistautua sadutukseen sadutushuoneessa, josta hän oli kovasti kiinnostunut. Mielestäni 

sain tilanteen kuitenkin korjattua rohkaisemalla ja kehumalla poikaa. Itse sadutus ja 

vuorovaikutuksemme tilanteessa oli muutenkin sadutushetken edetessä onnistunutta, ja Mikko 

vaikutti lähtiessään erittäin iloiselta ja tyytyväiseltä pojalta. 

 

Seuraavana päivänä kuvitimme Mikon satutaulua. Hän valitsi pullovärien ja vahaliitujen väliltä 

työvälineeksi pullovärit. Luin edellisen päivän sadun ääneen, Mikkoa nauratti. Kysyin että 

mikä sadussa oli niin hassua, ja Mikko sanoi että se kun kettu söi raa’an kissan.  

Maalaillessaan Mikko jutteli paljon ja kertoi olevansa hyvä maalari. Olin samaa mieltä siitä, 

että Mikko maalasi taitavasti. Satutauluun tuli kuva, jossa oli kerro nurmikolla. Juttelimme 

koko maalailun ajan, ja Mikko halusi kuulla satunsa monta kertaa. Uskon että Mikko nautti 

aikuisen kanssa kahden vietetystä ajasta, ja maalailuhetki venyikin melko pitkäksi. Sanoin 

Mikolle, että hän voi maalata ihan kaikessa rauhassa, sillä tämä hetki oli hänelle varattu. 

Mikko vaikutti tyytyväiseltä ja ja sanoi odottavansa että koska pääsisi näyttämään 
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satutaulunsa läheisilleen. Mikko sanoi, että satutaulun tekeminen oli ollut hauskaa, ja sanoi 

iloisena, että ”siitähän tuli ihan oikea satu!” 

 

Samuli 

 

5-vuotias Samuli oli päivän viimeinen lapsi Satujen huoneessa, ja häntä sadutti Inkeri. Tässä 

vaiheessa päivää muut lapset olivat jo pukemassa ja osa oli jo siirtynyt ulkoilemaan. Kerroin 

Samulille, että nyt olisi hänen vuoronsa tulla Satujen huoneeseen ja kertoa oma satunsa. 

Samuli tuli kyllä sadutushuoneeseen, mutta ilmoitti heti alussa, että hänen satunsa ei tule 

olemaan kovin pitkä. Lisäksi hän mainitsi olevansa huolestunut, että muut lapset veisivät 

ulkona hänen leikkitavaransa. Silloin rauhoittelin häntä, että aikuiset pitävät huolen siitä, 

että hänen leikkinsä onnistuvat ja hänelle riittää leikkitarvikkeita. Aloitin sadutushetken 

muistutuksella, että nyt on hänen vuoronsa kertoa ikioma satunsa. Jälkeenpäin olisi ehkä ollut 

hyvä suunnitella toimintamme ajankohta niin, ettei kenellekään lapselle tule sellainen olo, 

että sadutuksen takia he menettävät jotakin, mitä muut lapset saavat sillä aikaa tehdä.  

 

Tämän jälkeen Samuli istuutui satuhuoneen patjalle ja alkoi heti kiivaaseen tahtiin kertoa 

satuansa. Keskeytin hänet hienovaraisesti kertoakseni sadutuksen etenemisestä. Ennen kuin 

ehdin jatkaa sadutuksen tunnuslauseen loppuun, hän jatkoi sadun kertomista kiivaalla 

tahdilla. Muistutin Samulia selkeällä äänellä loppuun kuuntelemisesta, jonka jälkeen hän 

keskittyi kuuntelemiseen. Samulilla oli selvästi kiire päästä ulos leikkimään ja olin huolissani, 

että se menee sadun kertomisen edelle, olihan tämä hänen ainut tilaisuutensa kertoa oma 

satunsa. Halusin luoda Samulille onnistuneen tarinan kokemuksen ilman kiirettä. 

 

Samuli oli selvästikin miettinyt sadun valmiiksi mielessään omaa vuoroansa odottaessaan, sillä 

sadun kerronta oli selkeää ja innostunutta. Välillä häntä piti muistuttaa pienten taukojen 

pitämisestä kerronnan lomassa, jotta ehtisin kirjata kaiken ylös. Samuli kuunteli antamani 

ohjeet tarkasti ja seurasi keskittyneesti kun kirjoitin tarinaa. Yritin puhua rauhallisesti, jotta 

en sotkisi tarinankerrontaa, ja että kiireetön tunnelma pysyisi yllä. Samuli ei tarvinnut sadun 

aloittamisessa eikä kerronnassa yhtään rohkaisua, vaan satu tuli kuin itsestään. Vaikka 

Samulilla oli kiire leikkimään, oli hän aktiivinen sadun kertomisessa ja näytti tekevän sen 

mielellään. Kun lopuksi luin sadun ääneen, vaikutti Samuli kokonaisuudessaan hyvin 

tyytyväiseltä valmiiseen satuunsa. 

 

Seuraavana päivänä oli Samulin vuoro kuvittaa satunsa. Kuvitushetken aloitin selvittämällä 

haluaisiko hän kuvittaa satutaulunsa maalaamalla vai piirtämällä. Samuli valitsi pullovärit. 

Kerroin Samulille lukevani hänen satunsa vielä kerran ääneen, jonka jälkeen Samuli voisi 

aloittaa maalaamisen, ja maalata jotain mitäs sadusta nousisi mieleen. Ehdin lukea sadusta 

vain ensimmäisen rivin, kun Samuli jo aloitti maalaamisen. Tällöin pyysin häntä kuuntelemaan 
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vielä hetken, jotta ehtisin lukea sadun loppuun. Samalla kerroin uudestaan, että hän voisi 

aloittaa maalaamisen vasta sen jälkeen. Tein näin koska halusin hänen ensi rauhoittuvan ja 

kuuntelevan mitä sadussa kerrottiinkaan.  

 

Jouduin muistuttamaan Samulia vielä uudestaan odottamisesta, jonka jälkeen hän sitten 

kuuntelikin loppuun asti. Kerrottuani sadun, hän aloitti maalaamisen omatoimisesti ja 

innostuneesti. Samuli kertoi mitä oli maalaamassa, ja mitä värejä halusi käyttää. Autoin ja 

kehuin Samulin värien käyttöä ja maalaamista. 

 

Maalauksen aikana keskustelimme paljon ja Samuli kertoi valitsemistaan lempiväreistä. 

Jonkun ajan päästä Samuli ilmoitti maalauksensa olevan valmis ja oli samalla sekunnilla jo 

lähdössä ulos huoneesta. Kehotin häntä vielä jäämään hetkeksi ja valitsemaan kartongin 

satutaulunsa taustaksi. Kerroin Samulille vielä mikä olikaan satutaulun idea ja kiitin häntä 

hienosta maalauksesta.  Kaikessa tekemisessäni ja puhuessani olin selkeä ja innostunut, mutta 

kuitenkin rauhallinen, jotta pystyin luomaan Samulille mukavan ja kiireettömän yhteisen 

hetken.  

 

7.5 Toiset yksilösadutukset 

 

Anni 

 

Tällä sadutuskerralla sadutettavana 5-vuotias Anni, ja saduttajana Elina. Anni on reipas tyttö. 

Pyytäessäni Annia satujen huoneeseen, hän tuli innolla mukaani. Anni ei ollut päässyt 

aikaisemmin satujen huoneeseen, sillä hän ei ollut päiväkodissa, kun esittelimme huoneen ja 

toteutimme ryhmäsadutusta. Anni katseli huonetta ja juttelimme katossa olevista kankaista. 

”Aika prinsessaa..” Anni sanoi mietteliäänä. Selitin Annille hiukan tarkemmin, että mistä 

sadutuksessa on kyse, sillä hän ei ollut aikaisemmin paikalla. 

 

Anni aloitti sadun kertomisen innoissaan. Hänen satunsa muistutti tuttua satua Punahilkka. 

Muistutin Annia, että hänen satunsa voi olla aivan uusi, ja että hän voisi keksiä sen ihan itse. 

Anni kertoi haluavansa kertoa satua punahilkasta, koska se oli jännä. ”Mutta tää satu menee 

vähän erilailla, eiks se voi?” Sanoin Annille, että oli kekseliästä muokata tuttua satua 

omanlaiseksi, ja että kyllä sellaisiakin satuja voi aivan hyvin kertoa. Jäin miettimään, että 

olisiko minun tullut alun perinkään huomauttaa sadun tuttuudesta Annille. Tilanteessa 

ajattelin, että ehkä Anni luuli että hänen tulee kertoa joku tuttu satu, mutta tyttö tuntuikin 

olevan tilanteessa askeleen saduttajaansa edellä. 

 

Sadun kerrottuaan Anni oli tyytyväinen satuun ja kyseli jo, että koska hän pääsisi maalaamaan 

kuvaa sadusta, koska oli kuullut muiden lasten tehneen niin. Sanoin, että huomenna 
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maalataan, johon Anni oli tyytyväinen. Lähtiessään Satujen huoneesta Anni hymyili leveästi, 

ja tunsin onnistuneeni myös omalta osaltani. 

 

Seuraavana päivänä Anni tuli kuvittamaan satuaan kanssani. Anni halusi käyttää kuvitukseen 

pullovärejä. Luin Annin tekemän sadun ääneen, ja juttelimme siitä hetken. Annin mielestä 

parasta sadussa oli se, että isoäidin söi kettu eikä susi, kuten aiemmin. Minunkin mielestäni se 

oli hauska muutos.  

 

Anni maalasi paperille isoäidin, jolla oli punainen hilkka. Maalaillessaan hän kertoi mitä 

maalasi ja halusi kuulla satunsa kerran uudestaan. Sadun jälkeen Anni sanoi olevansa valmis. 

Kyselin vielä vähän, että minkälaista oli tehdä satua. Annin mielestä sadun kertominen oli 

kivaa, ja hän kysyi että tehdäänkö niitä monta. Sanoin, että nyt tällä kertaa kaikki tekevät 

yhden oman sadun. Anni vaikutti hiukan pettyneeltä. Kerroin hänelle, että voihan satuja 

kertoa koska vain ja aikuista voi myös pyytää kirjoittamaan sadun ylös, jos haluaa. 

 

Eemeli 

 

Toisena yksilösadutuksessa oli sadutettavana 5-vuotias Eemeli, ja saduttajana Inkeri. 

Pyytäessäni Eemeliä satujen huoneeseen hän oli juuri leikkimässä. Puhuin innostuneella ja 

iloisella äänellä, jotta hän kokisi leikkinsä jättämisen ja Satujen huoneeseen siirtymisen 

mukavana ja iloisena asiana. Eemeli ottikin kädestäni kiinni ja tuli mukaani Satujen 

huoneeseen. Huoneeseen päästyämme kehotin häntä istuutumaan patjalle ja ottamaan 

mukavan asennon. Eemeli kokeili patjalla eri asentoja ja odotin kunnes hän löysi hyvän 

kohdan ja jäi paikalleen. Ehdotin Eemeliä sulkemaan silmänsä ja kuvittelemaan jotain 

mukavaa. Halusin hänen rauhoittuvan ja keskittyvän hetkellä olevaan tilanteeseen ennen 

sadun kerronnan aloittamista. 

 

Kerroin Eemelille, että hän voisi nyt kertoa minulle sadun, jonka kirjaisin ylös. Tämän jälkeen 

kehotin häntä aloittamaan kun hän olisi valmis. Yritin kuulostaa mahdollisimman avoimelta ja 

vastaanottavaiselta. Eemeli kertoi satua hiljaisella äänellä, joten välillä minun piti kysyä 

häneltä miten satu menikään. Toivoin etten rikkoisi herkkää satuhetkeä ja tarinan kerrontaa. 

Onneksi hän ei tuntunut häiriintyvän keskeytyksistäni, vaan kertoi tarinan pätkän uudelleen ja 

jatkoi sitten satuansa. Puhuin innostuneesti ja rohkaisevasti, sekä kehuin Eemeliä tarinan 

kerronnassa. 

 

Jossain vaiheessa sadun kerronta alkoi hiipua ja Eemeli istui hiljaa paikallaan, vaikka satu ei 

kuitenkaan ollut vielä lopussa.  En halunnut johdatella Eemeliä mitenkään, mutta minusta 

tuntui, että hän ehkä tarvitsisi hiukan apua sadun lopettamiseen. Luin ensin koko 

siihenastisen sadun Eemelille, jonka jälkeen kysyin, jatkuuko satu vielä, vai loppuuko se 
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tähän. Eemeli kertoi vielä yhden asian, mitä sadussa tapahtui ja sen jälkeen kertoi sadun 

loppuvan tähän. Lähtiessään Satujen huoneesta Eemeli osoitti satuhuoneen hyllyssä olevia 

simpukoita ja sanoi: ” Se osti myös noi simpukat”. Tässä kohtaa kysyin Eemeliltä, tuleeko 

myös tämä kohta satuun ja toistin hänen sanomansa. Eemeli vastasi että kyllä, joten lisäsin 

myös tämän kohdan satuun. 

 

Luin koko sadun vielä kertaalleen läpi, kehuin Eemeliä todella hienosta sadusta ja kysyin 

olisiko sadulla kenties joku nimi. Hän halusi antaa sadulleen nimen: Lapsi meni kauppaan. 

Eemeli lähti innoissaan jatkamaan leikkejään.  

 

Eemelin satu vaikutti kovin samanlaiselta kuin satu, jonka hän oli ennen yksilösadutuksia 

kertonut tehdessämme ryhmäsadutusta. Ajattelin kuitenkin että ehkä kauppa kiehtoi häntä 

aiheena ja hän halusi kertoa vielä uuden sadun samasta aihepiiristä, olihan satu muuten 

kuitenkin erilainen kuin ensimmäinen ryhmäsatu. Lisäksi pohdin myös, että itse sadun sisältö 

ei ole pääosassa, enemmänkin sen kertominen, kuunteleminen ja yhteinen hetkemme.   

 

Seuraavana päivänä oli Eemelin vuoro kuvittaa satunsa. Kun pyysin Eemeliä mukaani sadun 

kuvitukseen, oli hän leikkimässä.  Olin innostunut kohta tapahtuvasta yhteisestä 

kuvitushetkestämme, vaikka Eemeli vaikutti vielä hiukan epäröivältä. Vakuuttelin häntä 

leikkien jatkumisesta sadun kertomisen jälkeen. Tämän jälkeen hän lähtikin ihan mielellään 

mukaani kuvittamaan satuansa.  

 

Huoneeseen päästyämme kerroin kuvitushetken tarkoituksen Eemelille. Eemeli valitsi 

kuvitustekniikakseen pullomaalit, ja autoin hänelle päälle maalarintakin. Keskustelimme, että 

kaikilla hienoilla maalareilla on sellainen maalatessaan päällä ja Eemeli vahvisti tämän olevan 

totta. Luettuani Eemelin sadun ääneen, aloitti hän kuvan työstämisen, maalasi sitoutuneesti 

ja innostuneesti kaikenlaista, samalla kertoen maalaamistaan kuvista. 

 

Eemelin maalatessa kyselin palautetta sadun kertomisesta ja sen mielekkyydestä, mutta 

Eemeli oli kovin keskittynyt kuvan tekemiseen keskustelun sijasta. Kysyin vielä, oliko hän 

pitänyt sadun kertomisesta, johon hän vain hieman nyökäytti päätään ja sanoi ”joo”. Jatkoin 

kysymällä tuntuiko se jännittävältä, johon Eemeli ei enää vastannut mitään, maalasi vain 

ahkerasti. Jonkun ajan kuluttua Eemeli ilmoitti kuvansa olevan nyt valmis. Kehuin hienoa 

työtä ja kerroin valmiin satutaulun tulevan vanhemmille nähtäväksi taidenäyttelyyn. Leveän 

hymyn perusteella Eemeli näytti pitävän tästä ajatuksesta. 

 

Pinja 
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Seuraavaksi sadutettavaksi tuli 5-vuotias Pinja, ja saduttajana oli Inkeri. Ohjatessani Pinjaa 

satujen huoneeseen kerroin innostuneella äänellä, että nyt on hänen vuoronsa kertoa oma 

satunsa. Halusin Pinjan lähtevän Satujen huoneeseen mielellään, ja huoneen olevan hänelle 

mielenkiintoinen ja jännittävä paikka. Ilmeisesti tämä toimi liiankin hyvin, sillä Pinja oli jo 

ennestään innostunut Satujen huoneeseen menosta. Huoneeseen mennessämme hän kertoi 

olevansa vähän jännittynyt, ja vakuutin hänelle, ettei ole mitään jännitettävää. 

 

Pinja istuutui patjalle ja kehotin häntä ottamaan mukavan asennon. Sanottuani Pinjalle 

sadutuksen aloituslauseen, istui Pinja edelleen hiljaa patjalla, hymyili minulle ja päästeli 

hassuja naurunpyrskähdyksiä. Päättelin, että hän oli vielä jännittynyt ja että hänen olisi hyvä 

saada rauhoittua rauhassa ennen sadun kertomisen aloittamista. Kehotin Pinjaa sulkemaan 

hetkeksi silmänsä ja kuvittelemaan jotakin ihanaa. Rauhoittumisen jälkeen 

naurunpyrskähdykset loppuivat ja hän vaikutti paljon rentoutuneemmalta. Pinja mietti vielä 

hetken hiljaa, jonka jälkeen aloitti tarinansa kertomisen. 

 

Pinja haki usein katsekontaktia ja odotti, että saisin kirjoitettua kerrotun tarinanpätkän. 

Pinja seurasi kirjoittamistani ja jatkoi tarinan kertomista, kun sain kirjaamisen valmiiksi. 

Välillä toistin Pinjan kertoman tarinan, jotta hän tietäisi mistä jatkaa. Tämä toimi hyvin, 

koska satu jatkui saman tien kirjoituksen jälkeen. Taukojen aikana kehotin häntä välillä 

miettimään, miten satu jatkuisi. Lopuksi luin koko tarinan Pinjalle ääneen ja kehuin hienoa 

satua ja Pinjaa. Pinja vaikutti olevan tyytyväinen, innostunut ja jopa ylpeä omasta sadustaan.  

 

Seuraavana päivänä oli Pinjan vuoro kuvittaa oma satunsa. Pinja tuli maalaushuoneeseen 

mielellään ja vaikutti innostuneelta kohta tapahtuvasta yhteisestä hetkestämme. Pinja muisti 

eilen kertomansa sadun ulkoa, mutta kerroin hänelle sadun vielä uudestaan. Pinja kuunteli 

sadun lukemista keskittyneesti ja nauroi muutamassa kohtaa. Tämän jälkeen kehotin häntä 

maalaamaan jonkin sadusta mieleen nousseen asian.  

 

Pinja maalasi keskittyneenä ja kertoi välillä maalaamistaan asioista. Maalauksen ohessa kysyin 

Pinjalta palautetta, miltä hänestä oli tuntunut sadun kertominen, johon hän vastasi että ”oli 

kiva kertoa satua, aiemmin olin lukenut satuja vain aapisesta”. Kysyin, haluaisiko hän kertoa 

satuja vielä tulevaisuudessa, johon hän vastasi ”kyllä varmaan voisin kertoa”.  

 

Kokonaisuudessaan Pinja vaikutti sitoutuneelta yhteiseen hetkeemme.  Ajan kuluessa hän 

maalasi edelleen innostuneesti ja lisäisi kuvaan paljon yksityiskohtia. Maalaushetken lopussa 

kysyin, haluaisiko hän lisätä teokseen vielä jotakin, ennen kuin se olisi valmis. Pinja lisäsi 

maalaukseen vielä muutaman yksityiskohdan. Kehuin Pinjaa hienosta maalauksesta ja kiitin 

hyvästä yhteistyöstä. 
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Ville 

 

Seuraavaksi sadutusvuorossa oli 4-vuotias Ville, ja saduttajana toimi Elina. Minua jännitti 

hiukan, kun hain Villen sadutettavaksi. Ville on kaksikielinen, ja ajattelin että sadun 

tuottaminen suomeksi voi olla hänelle haastavaa. Lisäksi ryhmäsatua tehdessämme Ville ei 

ollut kovinkaan aktiivinen, sillä aihe oli hänelle hiukan epämieluisa. Tällä kertaa Ville tuli 

kuitenkin Satujen huoneeseen silmät loistaen innostuksesta, ja muistutin itselleni, että juuri 

tämän takiahan me lapsia sadutamme. Ville tiesi heti, mistä haluaisi sadun kertoa: 

dinosauruksista. 

 

Ville kertoi satua innoissaan, eikä häntä tuntunut yhtään häiritsevän se, että jouduin aika 

usein pyytämään häntä toistamaan sanomaansa. Uppouduimme molemmat dinosaurusten 

maailmaan, ja satu olikin erittäin tapahtumarikas. Eräässä kohdassa satua ihminen näki 

dinosaurukset, mutta lähti kotiin koska pelkäsi niitä. Tässä kohtaa Ville sanoi että ”Minä en 

pelkää dinosauruksia enkä ampiaisia. Enkä mitään.” En ollut varma, kuuluivatko lauseet 

satuun, vai olivatko ne muita välihuomautuksia. Ville halusi lauseet mukaan satuun, ja kertoi 

lisäksi että pienenä häntä pelottivat ampiaiset, mutta ei enää, koska hän on iso poika. 

Keskustelumme sadunkerronnan lomassa oli muutenkin luontevaa, ja yhdessäolo mukavaa. 

 

Lopuksi luin sadun Villelle, joka kuunteli sitä jännittyneenä. Olimme yhtä mieltä siitä, että 

satu oli todella hieno ja jännittävä. Ville halusi vielä lisätä satuun kohdan, jossa lentolisko 

ojensi pitkäkaulaiselle dinosaurukselle lehden. Muutoksen kirjoitettuani luin sadun vielä 

kerran, ja Ville oli satuun erittäin tyytyväinen. Myöhemmin aamupäivän aikana Ville hakeutui 

usein seuraani, ja uskon sen johtuvan suureksi osaksi yhteisestä jaetusta hetkestämme sadun 

parissa. 

 

Seuraavana päivänä Ville maalasi pulloväreillä kuvan sadustaan, jonka nimeksi oli yllättäen 

tullut Salama McQueen. Ville joutui odottamaan kuvitusvuoroaan hiukan, ja kysyi useampaan 

otteeseen, että koska hän pääsisi maalaushuoneeseen. Oli mukavaa huomata, että lapset 

usein todella odottavat sadutusta ja siihen liittyvää maalaamista tai piirtämistä.  

 

Maalaushuoneessa kysyin Villeltä, että muistiko hän mistä hänen satunsa kertoi. Ville alkoi 

kertoa tarinaa innoissaan uudelleen, ja tuntui muistavan juonenkäänteet hyvin ulkoa. Luin 

vielä sadun ääneen, ja Ville kuunteli tarkkaavaisesti. Hän sanoi, että satu oli hieno, ja alkoi 

maalata. Ville maalasi kaikessa rauhassa paperille sadussa esiintyneitä dinosauruksia. Villellä 

ei tuntunut olevan mikään kiire saada työtä valmiiksi, ja ehdimmekin viettää 

maalaushuoneessa mukavan hetken jutellen ja maalaillen. Kokemukseni mukaan Ville nautti 

ja hyötyi kahdenkeskisestä ajasta aikuisen kanssa erityisen paljon. Ville antoikin sadutuksesta 

palautetta, että oli kivaa kun sai kertoa dinosauruksista ja tehdä hienon sadun. 
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Antti 

 

4-vuotiasta Anttia sadutti Elina. Antti tuli Satujen huoneeseen innoissaan, mutta ihmetteli 

hiukan pettyneenä, että missä muut lapset ovat. Selitin hänelle, että toisin kuin edellisellä 

kerralla, nyt hän saisi tehdä ikioman sadun ihan yksin. Antti innostui ajatuksesta ja sanoi että 

”Hyvä, ku muut ei olis ehkä halunnu kertoo tätä mun satuu.” Kysyin Antilta, että oliko hänellä 

sadun aihe valmiiksi mielessä. Antti sanoi että oli, ja aloitti satunsa näin: ”Minä olen nähnyt 

sellaisen elokuvan, jonka äiti on ostanut kirjastosta, että siinä oli kaksi oranssia kalaa, joilla 

oli raitoja.” Kysyin Antilta, että aikooko hän kertoa mitä elokuvassa tapahtui. Antti sanoi että 

ei aikonut, koska elokuva oli niin pitkäkin, mutta että hänen sadussaan olisi vähän samoja 

kaloja. 

 

Antti mietti sadun tapahtumia etukäteen melko tarkkaan, ja halusi muuttaa muutamaa kohta 

jälkeenpäin. Kyselin välillä, että eikö hän pitänyt kohdista joita halusi muutettavan, mutta 

Antti sanoi vaan muuttaneensa mieltä. Pyrin rohkaisemaan Anttia sadutustilanteessa 

eläytymällä sadun tapahtumiin ja kehumalla Antin ideoita. Poika tuntuikin olevan tyytyväinen 

valmiiseen satuunsa, ja hihittelimme yhdessä sadun lopulle, jossa pikkukala ampui tätä 

uhanneen hirven lihoiksi ja söi sen.  

 

Torstaisin kuvitimme edellisenä päivänä satunsa kertoneiden lasten kanssa heidän 

satutaulujaan. Samaan aikaan päiväkodin muilla lapsilla oli muskari. Anttia tuntui hiukan 

harmittavan, ettei hän voinut osallistua musiikkihetkeen. Muskarit ja kuvitushetket oli 

suunniteltu niin, että kolmen viikon aikana jokainen lapsi pääsisi muskariin kahdesti, ja olisi 

kuvittamassa satutauluaan yhtenä torstaina. Lapsen voi olla vaikea ymmärtää, että kaikki 

saisivat näiden viikkojen aikana osallistua muskariin ja satutaulun kuvitukseen tasapuolisesti. 

Aloin pohtimaan, että tulevaisuudessa pyrkisin ehkä järjestämään sadutushetket siten, että 

lapset eivät kokisi jäävänsä paitsi muusta toiminnasta sadutuksen vuoksi. 

 

Antti innostui kuitenkin tullessaan maalaushuoneeseen, jossa maalit ja vahaliidut odottivat. 

Luin Antin tekemän sadun ääneen, ja tuttu kohta jossa hirvi syötiin, nauratti poikaa edelleen. 

Antti valitsi välineekseen pullovärit, joita oli valmiiksi purkeissa kuutta eri sävyä. Antti 

harmitteli, ettei valkoista väriä ollut tarjolla. Halusin huomioida tilanteessa lapsen 

aloitteellisuuden ja laitoin myös valkoista väriä purkkiin. Antti oli tyytyväinen ja pyysi minua 

myös sekoittamaan tummempaa oranssin sävyä, sillä alkuperäinen väri oli ”liian vaalee 

kalaks”.  

 

Antti oli tyytyväinen sekä satuunsa että maalaukseensa. Erityisen mukavaa sadutuksessa oli 

hänen mukaansa se, että sadun sai kertoa mistä tahansa aiheesta, ja se että sai maata tyynyn 
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päällä ja kertoa satua kaloista. Kysyin häneltä vielä myöhemmin, että jäikö häntä 

harmittamaan, ettei hän päässyt muskariin. Antti sanoi että ”Ei se haittaa, kun nyt mulla on 

satu ja sit mä pääsen toisella kerralla.” 

 

7.6 2-3-vuotiaiden ryhmäsadutus 

 

Päädyimme tekemään ryhmän pienimpien kanssa ryhmäsadutusta, sillä monilla heistä on vielä 

vaikeuksia puheen tuottamisen kanssa. Ajattelimme, että he saisivat sadutuksesta enemmän 

onnistumisen kokemuksia, jos sadutus tapahtuisi pienissä kolmen hengen ryhmissä jossa kaikki 

saisivat kuitenkin äänensä kuuluviin. Pyrimme tekemään sadutushetkestä innostavan ja 

kannustamaan kaikki lapset osallistumaan sadunkerrontaan. Pohdimme, että olisiko viisainta 

ohjata ryhmäsadutusta yhdessä vai yksin, kuten olimme yksilösadutuksessakin tehneet. 

Päädyimme ohjaamaan ryhmäsadutusta yhdessä, sillä osa lapsista oli kovin pieniä, ja 

esimerkiksi paikallaan pysyminen sadutustilanteessa voisi olla haastavaa. Kahdestaan meillä 

olisi enemmän mahdollisuuksia esimerkiksi ottaa lapsia syliin tai muuten ohjata heitä 

keskittymään sadutukseen paremmin. Päätimme, että toinen meistä kirjaa satua ylös, ja 

toinen ottaa aktiivisemman roolin varsinaisessa saduttamisessa. 

 

Sini, Petra ja Kaapo 

 

Haimme kolmevuotiaat Sinin ja Petran, sekä kaksivuotiaan Kaapon Satujen huoneeseen ja 

kehotimme heitä ottamaan oikein mukavan asennon patjalla. Lasten hakiessa paikkaa he 

muistelivat, että paikka oli Satujen huone, ja että siellä sai kertoa satuja. Hetken aikaa 

keskustelimme lasten kanssa heitä kiinnostavista asioista, muun muassa kaupassa käymisestä 

ja huoneessa olevista tavaroista. Sitten kyselimme lapsilta mahdollisia satuaiheita tai heidän 

lempisatujaan. Lapset tarvitsivat paljon innostamista ja keskittymistä meidän osaltamme 

sadun aloittamiseen. 

 

Vähitellen lapset alkoivat innostua sadun kertomisesta. Tarinan kertomisen ohessa 

keskusteltiin siitä, kuka hakee heidät tänään pois päiväkodista. Silloin ohjasimme keskustelun 

takaisin satuun, jolloin sadun kerronta taas jatkui. Pienet lapset tarvitsivat paljon 

innostamista sadun tuottamisessa, ja hiukan myös sadun kerronnan johdattelua eteenpäin. 

Saatoimme esimerkiksi välillä kysyä, että mitäs sitten tapahtuisi tai mitäs se siellä kaupassa 

sitten teki. Kehuimme satua paljon ja etenkin aina silloin kun lapset rohkaistuivat kertomaan 

satua hiukan eteenpäin. Kirjaamisen ohessa luimme satua lapsille ääneen, jotta he 

innostuisivat taas sadun kerrontaan. Tämä toimikin hyvin ja palautti lasten mielenkiinnon 

takaisin tarinaan. 
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Sadun loputtua kysyimme, olisiko lapsilla mielessä nimeä sadulle. Lapset istuivat hiljaa, eikä 

vastausta tullut. Kerroimme, että kaikilla tarinoilla ei aina tarvitse olla nimeä, jolloin lapset 

nyökyttelivät päitään hyväksyvästi ja sanoivat, että ”ei niin tarvitsekaan olla”. Kehuimme 

vielä hienoa satua ja kiitimme lapsia yhteisestä satuhetkestä. Kerroimme myös heille 

maalaavamme tai piirtävämme saduista jotain seuraavana päivänä.  

 

Oli hieman vaikeampaa tehdä sadutusta pienempien lasten kanssa, koska heidän puheen 

tuottaminen ei ole vielä niin kehittynyttä kuin päiväkodin vanhemmilla lapsilla. Oli ihana 

nähdä miten ryhmän lapsista nuorin, Kaapo osallistui yhteiseen hetkeen kertomalla, että 

sadun apina osti vettä kaupasta. Tässä kohtaa oli mukava nähdä myös kuinka muut lapset 

keskittyivät kuuntelemaan ja kannustamaan Kaapoa tarinan kerronnassa, sanomalla hänelle 

”sano vaan, sano vaan”.  

 

Seuraavana päivänä oli ensin kolmevuotiaan Sinin vuoro kuvittaa oma satutaulunsa. Hakiessani 

Siniä maalaushuoneeseen, hän oli leikkimässä muiden lasten kanssa. Laskeuduin polvilleni 

hänen viereensä ja kysyin, muistiko hän vielä yhteistä satuhetkeämme. Sini vastasi 

nyökkäämällä päätään. Kerroin, että nyt olisi hänen vuoronsa tulla maalaamaan tai 

piirtämään sadusta jotakin mukavaa. Hän vaikutti epäröivältä, jolloin kerroin myös hänen 

leikkikaveriensa maalaavan hänen jälkeensä. Tämän jälkeen hän vaikutti myöntyväiseltä. 

 

Huoneeseen päästyämme luin Sinille heidän eilen kertomansa sadun, jonka jälkeen 

kertasimme vielä keitä ja mitä asioita sadussa taas olikaan. Tämän jälkeen hän alkoi 

innokkaasti piirtää, selostaen samalla mitä kulloinkin piirsi. Sinin piirtäessä kuvaa kehuin 

häntä ja kyselin, mitä hän oli pitänyt sadun kertomisesta. Sini vastasin ”kyllä” ja nyökytti 

päätään. Sini vaikutti viihtyvän ja olevan tyytyväinen yhteiseen hetkeemme.   

 

Jossain vaiheessa Sini ilmoitti työn olevan nyt valmis. Kerroin Sinille vielä että valmiit 

satutaulut tulevat sitten vanhemmille nähtäväksi myöhemmin pidettävään taidenäyttelyyn, 

johon Sini nyökytteli taas hyväksyvästi päätään. Kiitin häntä vielä yhteisestä hetkestämme, 

jonka jälkeen hän lähti jatkamaan leikkejänsä.  

 

Kaapo oli leikkimässä autoilla itsekseen kun hain hänet kuvittamaan satutaulua kanssani 

taidehuoneeseen. Puhuin innostavalla äänellä ja kerroin, että nyt menemme yhdessä 

maalaamaan toiseen huoneeseen. Huoneeseen päästyämme Kaapo innostui nähdessään 

pullovärit, joten päättelin että hän halusi kuvittaa niillä. Varmuuden vuoksi tarjosin Kaapolle 

vielä vahaliituja, mutta hän vain puisteli päätään ja tavoitteli maalipulloja. Puin Kaapolle 

maalarintakin päälle ja nostin hänet tuolille. Kerroin, että lukisin hänelle nyt heidän eilen 

kertomansa tarinan ja sitten hän saisi maalta siitä jotakin mukavaa. 
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Aloitin tarinan lukemisen. Ennen kuin pääsin sadussa kohtaan, jonka Kaapo itse oli kertonut, 

sanoi Kaapo hiljaa vieressäni että ”vettä”. Olin todella yllättynyt, että hän muisti näin 

tarkkaan sadusta tämän kohdan, jonka oli itse kertonut. Päättelin tämän kuvastavan sitä, että 

Kaapo oli kokenut sadutuksen ja oman ryhmäsatunsa niin merkitykselliseksi, että muisti sen 

vielä seuraavanakin päivänä. Kehuin Kaapoa hienosti muistamisesta, sillä sadun apina ostikin 

kaupasta vettä. 

 

Tarinan kertomisen jälkeen Kaapo aloitti maalaamisen innostuneesti. Hän käytti työssään 

kaikkia värejä ja vihreällä maalatessaan sanoi ”sammakko”. Kehuin Kaapoa hienosta työstä ja 

todella hienosta sammakosta. Kaapo on vielä kovin pieni, ja keskustelu oli aika harvasanaista, 

mutta jossain vaiheessa Kaapo ilmoitti haluavansa maalata punaisella sanomalla ”punainen”, 

jolloin autoin punaisen värin hiukan lähemmäs häntä. Oli mukavan nähdä niinkin pieni lapsi 

kuin Kaapo sitoutuneena ja innostuneena maalaamisesta. 

 

Kaapo olisi halunnut maalata pitkään, mutta maalauspaperi ei olisi tätä kestänyt, joten 

jossain vaiheessa kysyin oliko maalaus nyt valmis ja haluaisiko Kaapo lisätä maalaukseen 

jotakin. Kaapo lisäsi maalaukseen vielä hiukan väriä, jonka jälkeen sanoin että nyt se maalaus 

on varmastikin valmis ja tällöin Kaapokin nyökytteli päätään. Laitoimme maalauksen lattialle 

kuivamaan ja kehuin iloisella äänellä Kaapon työtä, jolloin Kaapo hymyili leveästi ja hyppi 

tasajalkaa. 

 

Oli kolmevuotiaan Petran vuoro kuvittaa oma satutaulunsa. Lapset olivat juuri siirtymässä 

leikkien jakoon hakiessani Petraa kuvitukseen. Taidehuoneeseen siirtyessämme kysyin 

Petralta muistiko tämä eilen heidän yhdessä kertomaansa satua, johon hän vastasi iloisesti 

että ”kyllä mä muistan”.  

 

Huoneeseen päästyämme, kysyin haluaisiko Petra maalata vai piirtää, ja hän valitsi maalit. 

Autoin Petralle maalarintakin päälle, ja vitsailimme yhdessä siitä, että takki oli hänelle 

hiukan liian suuri. Luin lasten yhdessä kerrotun sadun ääneen, jonka jälkeen kehotin Petraa 

maalaamaan jotakin mieleistä sadusta. Petra nyökkäsi ja kuunteli kuin luin koko sadun. 

Kertasimme vielä yhdessä sadun asioita, jonka jälkeen Petra aloitti maalaamisen. Hän kertoi 

maalaavansa puuta, koska olihan sadussa ollut jätskipuu, vaikkakin kuulemma Petran 

maalauksen puu olikin banaanipuu. Kehuin hienoa maalausta ja Petran hyviä maalaustaitoja. 

 

Maalaamisen aikana Petra vaikutti ujostelevan välillä minua, mutta kertoili kuitenkin 

innokkaasti hänen ja hänen äitinsä yhteisistä seikkailuista metsässä, ja kaikista aarteista, 

joita he olivat sieltä yhdessä löytäneet. Ilmeisesti seikkailu metsässä tuli hänelle mieleen 

vihreää puuta maalatessa. Maalauksen ohessa kysyin, mitä hän oli pitänyt sadun kertomisesta, 

vastasi Petra että ”ihan kivaa oli”. Seuraavaksi kysyin, oliko se ollut hänen mielestään 
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jännittävää kun piti ihan itse kertoa ja keksiä satua, vastasi hän että ”oli se kyllä vähän 

jännää”. Kysyin vielä että oliko hän ajatellut, että kertoisi muulloinkin satuja. Petra 

nyökytteli päätään ja sanoi että voisi vaikka kertoakin.  

 

Petra sekoitteli innoissaan eri värejä yhteen ja selosti samalla mitä maalasi. Maalaushetki oli 

kiireetön. Huolimatta pienestä arkuudesta minua kohtaan, Petra vaikutti nauttivan 

maalaamisesta ja yhteisestä hetkestämme.  

 

Ahkeran  maalaamisen lopuksi kysyin varovasti  haluaisiko Petra lisätä maalaukseen jotain 

erityistä vai olisiko se valmis. Petra kertoi, että maalaus ei ollut vielä valmis, joten annoin 

hänen vielä jatkaa. Halusin että maalauksesta tulisi Petralle mieleinen, eikä se jäisi 

keskeneräiseksi. Petra maalasi hetken aikaa vielä innokkaasti värejä sekoitellen, joten jonkun 

ajan päästä kysyin jo hiukan suorempaan, että olisiko se nyt valmis. Edelleen Petra vastasi 

että ei ja maalasi vielä jotakin, jonka jälkeen sanoi, että ”no nyt se on valmis”. Kehuin 

hienoa maalausta vielä kertaalleen ja kerroin satutaulun tulevan vanhemmille nähtäväksi, 

johon Petra vastasi iloisesti, että ”kyllä mä tiiän”. 

 

Katja, Linda ja Oskari 

 

Toisessa sadutusryhmässä oli kaksi kolmevuotiasta tyttöä, Katja ja Linda, sekä kaksivuotias 

poika Oskari. Haimme lapset Satujen huoneeseen, johon he tulivat innoissaan. Huomasimme 

heti, että pienemmät lapset kaipasivat enemmän alustusta ja johdatusta sadutukseen, sillä he 

eivät hahmottaneet ikänsä vuoksi tilannetta ja sadutushetken tarkoitusta yhtä hyvin kuin 

vanhemmat lapset. Annoimme lapsille tilaisuuden jutella ensin muista asioista, jotta 

keskusteluyhteys aukeaisi paremmin, ja pyrimme sitten selittämään sadutuksen tarkoituksen 

mahdollisimman selkeästi. Tämän jälkeen aloimme yhdessä miettiä aihetta sadulle. Meidän 

olisi varmaan tullut selittää aiheenvalinta selkeämmin, sillä lapset olivat hiukan ymmällään 

eivätkä sanoneet mitään. Heidän mielessään pyöri erityisesti se, että kuka heidät iltapäivällä 

hakisi päiväkodista. Lapset toki viihtyivät tilanteessa, mutta sadutuksen kannalta aloimme 

olla hiukan hukassa. Päädyimme yrittämään vielä mielikuvaharjoitusta ja pyysimme lapsia 

sulkemaan hetkeksi silmänsä ja miettimään satuja joita olivat kuulleet tai joita heillä olisi 

mielessä. Löytyisikö sieltä joku aihe josta he haluaisivat kertoa sadun? 

 

Toinen tytöistä, Linda, oli selkeästi ryhmän aktiivisin sadunkertoja. Linda ilmoittikin 

pitävänsä prinsessasaduista. Päätimme yhdessä lasten kanssa, että he voisivat kertoa sadun, 

jossa olisi ainakin prinsessa. Sadun teemoina oli kruunujen lisäksi lapsia aikaisemmin 

keskustellessamme askarruttaneet asiat, kuten liukumäki, isosisarukset sekä vanhemmat, 

jotka hakivat lapsia päiväkodista. Sadutustilanteessa keskustelu ajautui aika ajoin muihin 

aiheisiin, mutta lapset jatkoivat kuitenkin aina mielellään satua. Jokainen lapsi osallistui 
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sadun kertomiseen, joka oli ollut yksi tärkeistä tavoitteistamme. Sadusta tuli hieno, ja lapset 

olivat tyytyväisiä. Kiitimme lapsia hienosta työstä, ja sanoimme että huomenna he pääsisivät 

maalaamaan tai piirtämään saduista kuvan. Lapset lähtivät jatkamaan leikkejään tyytyväisen 

oloisina. 

 

Seuraavana päivänä hain ensin 3-vuotiaan Katjan maalaushuoneeseen kuvittamaan satua. 

Kysyin Katjalta, että muistiko hän mistä heidän eilen tekemänsä satu kertoi. Katja muisti 

heti, että sadussa oli kruunu. Sanoin hänelle, että lukisin sadun nyt ääneen ja sitten hän saisi 

maalata tai piirtää siitä taulun. Katja kuunteli satua hämmästyneenä. Kysyin häneltä että 

oliko satu noin hieno, ja hän nyökkäili innoissaan ja taputti käsiään. 

 

Katja halusi maalata taulunsa pulloväreillä. Hän taiteili paperille tytön jolla oli kruunu 

päässä. Katja nautti maalaamisesta ja kertoi minulle että kruunussa oli timantti. Luin sadun 

Katjalle ääneen vielä toisen kerran samalla kun hän maalasi. Katja ei meinannut malttaa 

lopettaa maalailua, vaan maalasi aina uudestaan tytön mekkoa edellisen värin päälle. Lopulta 

sovimme, että taulu on valmis ja ihastelimme sitä hetken. Katja kysyi, että saisiko näyttää 

sitä äidillensä. Kerroin hänelle, että taulut tulisivat seinälle esille taidenäyttelyyn jossa 

vanhemmat voisivat katsella että miten hienon sadun ja satutaulun Katja olikaan tehnyt. 

Katja lähti pois maalaushuoneesta hymyssä suin. 

 

Seuraavaksi pyysin Lindaa maalaushuoneeseen. Linda tuli innoissaan paikalle ja oli hetki 

alkamassa maalaamaan pulloväreillä. Pyysin häntä odottamaan hetken, että selittäisin 

hänelle mitä paperille oli tarkoitus taiteilla. Tomerana tyttönä Linda tokaisi iloisesti että ”No 

se prinsessa, kyllä mä tiiän!” Kehuin Lindaa, että hän muisti hienosti että olimme eilen 

puhuneet sadun kuvittamisesta, mutta lukisin hänelle kuitenkin vielä ennen maalamista 

heidän eilen tekemänsä sadun, koska se oli niin hieno. Linda kuunteli satua tarkkaan ja 

kommentoi välillä etukäteen, mitä sadussa seuraavaksi tapahtuisi. Oli mukavaa huomata, että 

satu oli jäänyt tytön mieleen niin selkeästi. 

 

Linda nautti värien sekoittelusta ja maalaili kaikessa rauhassa paperille prinsessan, kruunun ja 

lisäksi pari hirviötä jotka eivät olleet esiintyneet sadussa. Kysyin Lindalta, että oliko sadussa 

hänen mielestään hirviöitä, vai miksi hän halusi maalata ne paperille. Linda sanoi että ”Noku 

nää hirviöt oli siellä liukumäen alla.” Tyydyin vastaukseen ja aloin pohtia, että liittyikö lasten 

mielestä satuihin paljonkin asioita, joita emme saaneet talletettua paperille saakka. Linda oli 

tyytyväinen maalaukseensa ja ihastelimme vielä vähän prinsessaa, jonka mekko oli 

vaaleanpunainen. Linda sanoi, että sadun tekeminen oli aika hassua. 

 

Oskari oli leikkimässä autoilla hakiessani häntä kuvittamaan lasten edellisenä päivänä 

kertomaa yhteistä satua. Polvistuin Oskarin viereen ja kysyin, muistiko hän heidän eilen 
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kertomaansa satua ja Oskari kertoi muistavansa. Sitten kerroin hänelle, että nyt olisi hänen 

vuoronsa tulla maalaamaan sadusta jokin kiva kuva. Oskari lähti oikein mielellään mukaani 

kun kuuli puhuttavan maalaamisesta. Luin edellisenä päivänä yhdessä kerrotun sadun vielä 

ääneen, jonka jälkeen Oskari aloitti piirtämisen. 

 

Yritin kysellä Oskarilta piirtämisen lomassa hiukan palautetta, oliko hän pitänyt sadun 

kertomisesta, johon vastasi että ”joo” ja nyökytteli päätään. Yritin kysyä myös, että oliko se 

ollut hänen mielestään jännittävää, mutta tähän hän ei enää vastannut. En tiedä johtuiko se 

siitä, että hänen keskittyi kovin itse piirtämiseen. Oli mukava kuitenkin nähdä hänen 

nauttivan piirtämisestä. 

 

Katsellessani Oskarin piirtämistä, pohdin oliko satu enää hänen mielessään, sillä hän kertoi 

piirtävänsä äidin naaman, sekä päiväkotiystävänsä naaman, mutta ainakin hän vaikutti olevan 

tilanteeseen sitoutunut ja kertoili innokkaasti piirtämisen lomassa myös minkä värisillä 

liiduilla hän piirsi. 

 

Pian Oskari lopetti piirtämisen, jolloin kysyin oliko työ nyt valmis vai halusiko hän vielä lisätä 

siihen jotain, mutta Oskari kertoi piirroksen olevan valmis. Tässä vaiheessa kerroin Oskarille, 

että hänen juuri tekemänsä piirros tulisi myöhemmin vanhemmille nähtäväksi. Oskari 

nyökytteli päätään ymmärtämisen merkiksi. Kokonaisuudessaan kehuin Oskaria monta kertaa 

yhteisen hetkemme aikana, koska halusin hänelle jäävän positiivisen ja miellyttävän olon. 

 

7.7 Satujen lukeminen lapsille 

 

Kokoonnuimme lasten kanssa piiriin lukeaksemme kaikkien lasten sadut koko ryhmälle. 

Ryhmässä oli lapsia kuudestatoista lapsesta paikalla vain seitsemän, sillä monet lapsista oli 

kipeänä tai muuten vapaapäivällä. Muistutimme lapsia lisäksi loppuviikolla olevasta 

taidenäyttelystä, jossa he saisivat esitellä satutaulunsa vanhemmilleen. Lapset vaikuttivat 

olevan innoissaan päästessään näyttämään tuotoksiaan omaisilleen. Luimme kaikkien sadut 

vuorotellen ääneen, ja jokaisen sadun jälkeen taputimme ja kehuimme satua lasten kanssa 

yhdessä. Lapset näyttivät pitävän satujen ääneen lukemisesta toisille, ja he vaikuttivat myös 

ylpeiltä omista saduistaan.  

 

Oli mukava nähdä miten lapsia ensin jännitti kun heidän omaa satuaan luettiin muille, ja 

kuinka ylpeitä he olivat, kun heidän sadulleen taputettiin ja sitä kehuttiin. Lapset kuuntelivat 

tarkkaavaisesti kun toisten satuja luettiin ja myös nauroivat silloin tällöin satujen hauskoille 

kohdille. Lapset nauttivat muiden satujen kuuntelemisesta ja myös kehuivat oma-aloitteisesti 

toistensa satuja. Yhteen kokoontuminen ja toisten satujen lukeminen oli selvästikin tärkeä 

hetki lapsille.  
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Olimme tehneet pienimpien lasten kanssa kaksi eri ryhmäsatua, josta kaikki ryhmien jäsenet 

olivat tehneet omat kuvituksensa. Pienimmät lapset olivat tehneet omat satutaulut, johon 

olimme liittäneet ryhmien yhteiset sadut. Satuja luettaessa olimme pienimpien ryhmäsatujen 

kohdalla kertoneet, mitkä kaikki maalaukset tai piirrokset kuuluivat yhteiseen satuun.  

 

Luettuamme kaikkien sadut läpi, moni lapsi ihmetteli huolissaan, miksi emme olleet lukeneet 

kaikkia satuja ääneen.  Kerroimme siis uudelleen, että osa lapsista kertoi sadun yhdessä, 

mutta tekivät kuitenkin oman satutaulunsa. Vastauksemme näytti selvittävän lasten 

huolestuneet kysymykset. 

 

Luettuamme kaikki sadut, kyselimme lapsilta hiukan palautetta sadun kertomisesta. Yksi lapsi 

aloitti kertomalla, että satuilu oli ollut ”tosi tosi tosi tosi hauskaa”! Muutkin lapset kertoivat, 

että se oli ollut mukavaa, kivaa ja hauskaa, mutta toisaalta myös hiukan jännittävää. Lapset 

myös kertoivat, että sadun keksiminen oli ensin ollut hiukan vaikeaa. Kun kysyimme, 

aikovatko lapset kertoa satuja vielä myöhemmin esimerkiksi äidille tai isälle, kertoi osa 

aikovansa tehdä näin. Muutamaa lasta hiukan mietitytti, kuka sen sadun sitten kirjaisi, kun he 

eivät itse osaa vielä kirjoittaa. Kerroimme, että lapset voisivat sanoa esimerkiksi 

vanhemmilleen, että multa tulee nyt satu, ja vanhemmat tai isommat sisarukset voisivat 

kirjata sadun ylös.  Lopuksi kiitimme lapsia yhteisestä ajasta ja kehuimme hienoja satuja ja 

sadun kertojia. 

 

 

8 Arviointi 

 

8.1 Arviointimenetelmät 

 

Oman toimintamme arvioinnissa käytimme apuna havainnointilomaketta (liite 3). 

Havainnointilomakkeessa kiinnitimme huomiota muun muassa lapsen innostuneisuuteen, 

rohkaisun tarpeeseen ja aloittamisen vaikeuteen alkutilanteessa, lapsen sitoutumiseen ja 

aktiivisuuteen sadutustilanteessa, lapsen yleiseen tyytyväisyyteen, saduttajan ja lapsen 

vuorovaikutukseen, sekä lapsen mielialaan ja sadutushetken havaittuihin vaikutuksiin 

lopetustilanteessa. Lisäksi arvioimme toimintamme vaikutuksia lapsen mielialaan 

kuvitushetkellä, ja pyysimme lapsilta palautetta ja ajatuksia sadutushetkestä. 

Havainnointilomakkeen tarkoitus oli ensisijaisesti herätellä meitä kiinnittämään huomiota 

näihin seikkoihin sadutus- ja kuvitushetken päätteeksi, helpottamaan oman toiminnan 

arviointia. Täytimme havainnointilomakkeen jokaisen toimintatuokion jälkeen, jolloin se 

helpotti reflektointia ja oman toiminnan sekä lapsen olemuksen havainnointia välittömästi. 
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Palautteen saaminen lapsilta oli odotetusti haasteellista. Tarkoituksenamme oli kerätä 

lapsilta palautetta heti sadutushetken jälkeen, sekä seuraavana päivänä kuvitustilanteessa. 

Ryhmässä satujen lukemisen jälkeen lapsilta oli helpompi saada palautetta muiden lasten 

innostaessa lapsia kertomaan omista kokemuksistaan sadutuksesta. Suurin ja paras palaute 

lapsilta tuli kuitenkin havainnoimalla heitä sadutuksen ja kuvituksen aikana, sitä ennen ja sen 

jälkeen, sekä muun toiminnan aikana. 

 

Vanhemmilta emme järjestelmällisesti keränneet palautetta, sillä vanhemmat eivät olleet 

osallisia varsinaisessa toiminnassa. Vanhemmat kertoivat kuitenkin lasten puhuneen 

sadutuksesta kotona, ja otimme tämän vastaan palautteena osaksi lapsilta saatuun 

palautteeseen. 

 

Pyysimme palautetta jokaiselta työntekijöiltä suullisesti kirjaten palautteen ylös. Työntekijät 

olivat seuraamassa prosessin etenemistä sekä lasten tunnelmia ennen sadutusta ja sen 

jälkeen. Työntekijät eivät olleet mukana itse sadutus- ja kuvitushetkillä, mutta kasvatusalan 

ammattilaisina ja lapset hyvin tuntevina havaitsivat lasten mielialaa ja sadutuksen 

vaikutuksia. 

 

8.2 Lapsilta saatu ja havainnoitu palaute 

 

Havainnoimalla lapsia, ja heidän antamansa suoran palautteen mukaan on pääteltävissä, että 

sadutus oli lapsille mielekästä ja antoisaa. Aluksi monet lapsista olivat jännittyneitä ja 

ujostelivat sadun kertomisen aloittamista, mutta sadun edetessä he rentoutuivat ja 

heittäytyivät mukaan sadutukseen. Sadutuksen lopuksi jokainen lapsi oli erittäin hyvillä mielin 

ja tyytyväisiä lopputulokseensa. Monet lapsista myös kyselivät, voisivatko he tehdä 

enemmänkin satuja, joka osoitti heidän olevan innostuneita tekemään satuja myös jatkossa. 

Lapset olivat myös ylpeitä saduistaan, esittelivät niitä mielellään muille ryhmän lapsille, sekä 

odottivat pääsevänsä näyttämään niitä omaisilleen. Lapsille erityisesti mielenkiintoista tuntui 

olevan kerrotun sadun muuttuminen kirjoitetuksi. Monet lapset seurasivat tarkkaan ja 

kiinnostuneesti kirjaamisprosessia ja ihmettelivät, oliko kirjoitettu satu tosiaan heidän 

omansa.  

 

Havaitsimme sadutuksen olevan oiva keino tutustua lapsiin henkilökohtaisesti. Inkeri ei 

tuntenut lapsia ennestään, mutta sadutuksen myötä tutustui erityisesti lapsiin, joita oli itse 

ollut saduttamassa. Lapset tuntuivat lähestyvän Inkeriä helpommin sadutuksen jälkeen ja 

Inkerinkin oli luontevampaa olla vuorovaikutuksessa lasten kanssa yhteisen sadutushetken 

jälkeen. Elina tunsi lapset entuudestaan oltuaan töissä päiväkodissa. Sadutuksen jälkeen oli 

selkeästi havaittavissa, että lapsi hakeutui tutun saduttajan seuraan aikaisempaa useammin. 
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Monet lapset hakivat sadutuksen jälkeen yhä enemmän läheisyyttä ja halusivat halailla ja 

kertoa omista asioistaan entistä enemmän. 

 

8.3 Työntekijöiltä saatu palaute 

 

Saimme työntekijöiltä runsaasti positiivista palautetta sadutusprojektistamme. 

Työntekijöiden mielestä sadutusprojekti oli ollut mieleinen sekä henkilökunnalle, että heidän 

näkemyksensä mukaan myös vanhemmille ja lapsille. Heidän mielestään oli ollut ilo seurata, 

kuinka tyytyväisiä lapset olivat tullessaan sadutus- ja kuvitushetkiltä, ja kuinka innokkaasti he 

olivat odottaneet omaa vuoroaan päästä kertomaan satua. Työntekijöiden mukaan olimme 

onnistuneet jo valmisteluvaiheessa innostamaan lapset sadutusprojektiin hyvän kontaktin 

luomisella ja omalla innostuneisuudellamme. 

 

Työntekijät olivat sanojensa mukaan myös oppineet uutta sadutusprojektin aikana. Se, kuinka 

hyvin jopa alle 3-vuotiaat lapset osasivat kertoa satuja ja osallistua sadutushetkiin, yllätti 

heidät. Päiväkodissa ei ole aiemmin tehty sadutusta näin suuressa mittakaavassa, mutta 

henkilökunta aikoo jatkaa saduttamista jo lähitulevaisuudessa. Projektimme jälkeen 

saduttamisen jatkaminen on heidän mukaansa helpompaa ja mielekkäämpää. 

 

Työntekijät kiittelivät vastuullisuuttamme sadutusprojektin aikana. Heidän mukaansa otimme 

täyden vastuun projektin onnistumisesta ja he pystyivät luottamaan siihen, että hoitaisimme 

projektin kunnolla. Työntekijät kokivat, ettei heidän tarvinnut kantaa huolta mistään, vaan 

me hoidimme projektin alusta loppuun itsenäisesti.  

 

Saimme kiitosta myös projektin onnistuneesta kokonaisuudesta. Aloitimme sadutuksen 

tutustumisella ennen varsinaisen sadutuksen aloittamista, ja lopussa luimme satuja lapsille ja 

rakensimme satutauluista näyttelyn. Etenkin tutustumistilanteiden ja runsaan läsnäolomme 

vuoksi myös pienimmillä lapsilla oli turvallinen olo kanssamme koko projektin ajan. 

 

8.4 Vanhemmilta saatu palaute 

 

Kuten edellä arviointimenetelmiä esittelevässä osiossa on mainittu, emme keränneet 

vanhemmilta järjestelmällisesti palautetta, mutta otimme sen toki ilolla vastaan. Lasten 

tekemät satutaulut esiteltiin taidenäyttelyssä sadutusprojektin ja päiväkodin satuteeman 

päätteeksi. Muutama lasten vanhemmista kertoi, että lapset olivat puhuneet sadutushetkellä 

kertomastaan sadusta kotona. Monet vanhemmat hämmästelivät, kuinka samanlainen lapsen 

kotona kertoma satu oli verrattuna satutaulun satuun. Lapset olivat siis selkeästi kokeneet 

sadutuksen sen verran merkittäväksi, että olivat halunneet toistaa sadutustuokiolla 

kertomansa sadun kotona vanhemmilleen ja muistaneet sen vieläpä todella hyvin. 
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Muutama, etenkin pienimpien lasten vanhempi, ihmetteli, oliko heidän lapsensa tosiaan 

osannut kertoa satutaulussa olevan sadun. Lasten sadunkerrontataito yllätti monet 

vanhemmista ja monien mielestä lasten sadut olivat uskomattoman hienoja. Useat 

vanhemmat innostuivat lasten taidoista ja toivoivat päiväkotiin lisää sadutusta. Muutama 

vanhempi kertoi myös lasten itse innostuneen satujen kertomisesta kotona, ja yhteiset 

satuhetket olivat lisääntyneet myös kotioloissa. 

 

8.5 Tavoitteiden saavuttaminen ja oma arviointi 

 

 

Toiminnan tavoitteet lasten 

ja päiväkodin kannalta 

Konkreettiset tavoitteet 

opinnäytetyölle 

Omat oppimistavoitteet 

Osallisuuden kulttuurin ja 

lapsilähtöisyyden 

toteutuminen 

sadutusprojektissa 

Tehdä jokaisen lapsen kanssa 

oma satutaulu 

Kehittyä varhaiskasvattajina 

erityisesti lapsilähtöisyyttä 

korostaen 

Lasten innostaminen luovaan 

kielelliseen ilmaisuun ja 

rohkaiseminen 

kulttuurintuottajina 

Tehdä sadutusohje 

päiväkodille 

Saada lisää varmuutta 

ohjaustilanteisiin 

Lasten oman kulttuurin 

näkyväksi tuominen 

 Saada sadutuksesta toimiva 

työmenetelmä itsellemme 

tulevaisuuden työhön 

Kokemuksellisuus ja 

mielekkyys satujen 

kertomisessa 

  

 

 

Lasten kannalta eräänä tavoitteenamme oli toteuttaa osallisuuden kulttuuria sekä 

lapsilähtöisyyttä sadutus- ja kuvitushetkillä. Halusimme antaa lapsille vahvan tunteen 

osallisuudesta ja päätösvallasta sadutushetkillä. Sadutushetkellä annoimme lasten kertoa 

juuri sellaiset sadut kuin he halusivat. Emme johdatelleet lapsia sadun kertomisessa ja 

kirjasimme sadut ylös juuri, kuten lapset ne meille kertoivat. Annoimme lapsille myös 

mahdollisuuden muuttaa satua, jos he näin halusivat. Lapsilla oli mahdollisuus kieltäytyä 

sadun kertomisesta tai julkaisemisesta, mutta kaikki lapset halusivat jakaa satunsa. Lapset 

olivat innokkaita esittelemään satutaulujaan muille lapsille sekä vanhemmilleen. 
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Kuvitushetkellä halusimme antaa lapsille vallan päättää kuvitustekniikastaan. Olisimme 

mahdollisesti voineet antaa lapsille enemmänkin vaihtoehtoja kuvituksen toteuttamisen 

suhteen, mutta mielestämme liian usean vaihtoehdon väliltä valitseminen olisi ollut etenkin 

pienimmille lapsille vaikeaa, ja jotkut alun perin suunnittelemistamme tekniikoista liian 

haastavia. Olimme alun perin suunnitelleet tekniikkavaihtoehdoiksi pullovärit, vahaliidut, 

sekä puuvärit. Päiväkodin työntekijöiden mielestä puuvärit olisivat voineet olla ainakin 

kaksivuotiaille lapsille liian haastavia käyttää, joten tasapuolisuuden nimissä valitsimme 

kaikille lapsille vaihtoehdoiksi pullovärit sekä vahaliidut. Lisäksi lapset saivat itse päättää, 

minkävärisen taustakartongin satutaululleen halusivat. Luonnollisesti emme myöskään 

puuttuneet siihen, mitä lapset tauluihinsa halusivat maalata tai piirtää. Annoimme siis lapsille 

mahdollisimman paljon päätäntävaltaa osallisuuden toimintakulttuuria toteuttaaksemme. 

Etenkin innokkaimpien lasten kannalta olisi ollut arvokasta toteuttaa sadutusta 

pitkäjänteisemmin ja useammin. Olimme kuitenkin alussa päättäneet, että tasapuolisuuden 

vuoksi ja rajallisesta ajasta johtuen tekisimme jokaisen lapsen kanssa yhden satutaulun. 

 

Mielestämme toteutimme osallisuuden kulttuuria sekä lapsilähtöisyyttä sadutus- ja 

kuvitushetkillä hyvin. Osallisuuden kulttuuria olisimme voineet toteuttaa vielä paremmin, jos 

aikaresurssimme olisivat olleet joustavammat. Meillä ei ollut tarkkaa aikaa varattuna 

jokaiselle lapselle ja toimintatuokiolle, ja päiväkoti jousti aikatauluissa parhaansa mukaan. 

Joillakin lapsilla oli kuitenkin selkeä ja runsas tarve kahdenkeskiseen aikaan aikuisen kanssa 

ja halu jatkaa esimerkiksi maalaustuokiota erittäin pitkään. Pyrimme toki antamaan lapsille 

mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman paljon aikaa, mutta päiväkodissa aika on aina 

jossain määrin rajallista, ja tällöin muut lapset olisivat jääneet vähemmälle huomiolle. 

 

Halusimme innostaa lapsia luovaan kielelliseen ilmaisuun ja rohkaista heitä 

kulttuurintuottajina. Koimme, että sadutustuokioidemme myötä lapset innostuivat kertomaan 

omia satujaan. Monet lapsista kyselivät jo, koska voisivat kertoa uuden sadun ja sanoivat 

myös kertoneensa satuja kotona vanhemmilleen. Tästä voimme päätellä, että lapset olivat 

innostuneita satujen kertomisesta ja jotkut kokivat myös tarvetta kertoa satuja lisää. 

Innostuminen satujen kertomisesta ei toki välttämättä ollut täysin meistä johtuvaa, sillä 

lapset nauttivat saduista muutenkin. Lapsilla tuntui olevan luontainen kyky kertoa satuja, ja 

innostuminen ja ylpeys omasta sadusta näkyivät sekä sadutuksen aikana, että myöhemmin 

satutauluja esiteltäessä. 

 

Halusimme, että jokainen lapsi kokisi oman satunsa arvokkaaksi ja voisi olla siitä ylpeä. 

Halusimme sadutuksen aikana kehua ja innostaa lapsia sadunkerronnassa, antaaksemme heille 

onnistumisen tunteen ja kokemuksen hienosta sadusta. Kaikki lapset sanoivat olevansa 

tyytyväisiä omiin satuihinsa sadutustuokion päätteeksi. Lisäarvostusta sadut tuntuivat saavan 

luettaessa niitä toisille lapsille ja lasten esitellessä omia satutaulujaan vanhemmilleen 
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taidenäyttelyssä. Lapset säteilivät tyytyväisyydestä ja ylpeydestä kun vanhemmat ihastelivat 

heidän satutaulujaan, sekä silloin kun muut lapset kehuivat satuja, taputtivat ja nauroivat 

satujen hauskoille kohdille. Mielestämme onnistuimme rohkaisemaan ja innostamaan lapsia 

satujen kertomisessa. 

 

Tavoitteenamme oli tuoda näkyväksi lasten omaa kulttuuria. Tässä tavoitteessa onnistuimme 

tehdessämme lasten kanssa satutaulut heidän omista saduistaan ja niihin liittyvistä 

maalauksista tai piirroksista. Emme myöskään vaikuttaneet lasten satujen sisältöihin, joten 

satutaulut kuvansivat lasten ominta kulttuuria. 

 

Tärkeänä tavoitteena toiminnallemme oli korostaa mielekkyyttä ja kokemuksellisuutta 

sadutus- ja kuvitustilanteissa. Lasten, työntekijöiden ja vanhempien antaman palautteen ja 

omien havaintojemme mukaan lapset nauttivat satujen kertomisesta ja kahdenkeskisestä 

ajasta aikuisen kanssa paljon. Tästä kertoi erityisesti lasten tyytyväinen olemus ja 

innostuneisuus sadutuksen aikana, sekä jälkeenpäin halu kertoa lisää satuja. Mielestämme 

onnistuimme siis tässä tavoitteessa erinomaisesti. 

 

Konkreettisina tavoitteina opinnäytetyöllemme oli tehdä jokaisen päiväkodin lapsen kanssa 

satutaulut, sekä pienimuotoinen sadutusopas päiväkodin henkilökunnalle helpottamaan 

sadutuksen mahdollista jatkamista. Saavutimme molemmat tavoitteemme. Jokainen lapsi teki 

oman satutaulunsa, jotka esiteltiin vanhemmille taidenäyttelyssä. Satutaulujen kautta 

toimme myös lasten oman kulttuurin näkyväksi. Lisäksi teimme sadutusohjeen, jossa 

kerroimme sadutuksen hyödyistä ja perusideasta, sekä laadimme helpot ohjeet sadutuksen 

tekemiseen. Askartelimme sadutusohjeesta houkuttelevan ja kiinnostavan näköisen 

(sadutusoppaan teksti liitteessä 4). 

 

Tärkeänä tavoitteena oman kehityksemme kannalta oli kehittyä varhaiskasvattajina erityisesti 

lapsilähtöisyyttä korostaen. Lapsilähtöisyys näkyi omasta mielestämme kaikessa 

toiminnassamme. Otimme lasten yksilöllisyyden ja kehitystason huomioon toiminnassamme. 

Sadutustilanteissa tunnustelimme lapsen senhetkistä mielialaa ja pyrimme vaikuttamaan 

siihen positiivisessa mielessä. Jos esimerkiksi lapsi oli rauhaton eikä pystynyt keskittymään 

tilanteeseen, rauhoitimme häntä ensin esimerkiksi mielikuvaharjoituksilla. Hiljaisia ja ujoja 

tai jännittyneitä lapsia pyrimme rohkaisemaan juttelemalla heidän kanssaan ensin muista 

asioista ja näin saamaan heihin paremman kontaktin ja tilanteeseen rennomman tunnelman. 

Kehitystason otimme huomioon esimerkiksi saduttamalla 2-3-vuotiaita lapsia ryhmässä, sillä 

uskoimme heidän saavan silloin enemmän onnistumisen kokemuksia ja sadunkerronnan olevan 

mielekkäämpää. Sadutusprojektissa ylipäätään tarkoituksenamme oli keskittyä sadutuksen 

kokemuksellisuuteen, eikä niinkään lopputulokseen. Tällainen kokemuksellisuuden 

korostaminen kuuluu lapsilähtöisyyden periaatteeseen. 
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Lapsilähtöisyyteen kuuluu lapsen tarpeiden huomioonottaminen. Lasten yksilölliset tarpeet 

olisimme voineet ottaa joiltain osin paremmin huomioon jo suunnitelmavaiheessa. Esimerkiksi 

muutaman lapsen aloitteet toisen sadun kertomiseen olisi mahdollisesti voitu toteuttaa, jos 

olisimme varanneet tällaiselle ylimääräistä aikaa. Mielestämme ei olisi kuitenkaan 

opinnäytetyömme mittapuussa ollut realistista tehdä kaikkien lasten kanssa useampia satuja. 

Halusimme myös olla tasapuolisia lapsia kohtaan ja tehdä kaikkien kanssa yhden satutaulun. 

Jouduimme siis toteamaan toista sadutusta toivoville lapsille, että se ei juuri nyt olisi 

mahdollista. Kehotimme lapsia pyytämään kuitenkin kotona vanhempia kirjaamaan satuja 

ylös, ja sanoimme että päiväkodissakin voisi olla ehkä mahdollista tehdä uusia satuja 

myöhemmin.  

 

Vaikka pyrimme kiinnittämään lapsilähtöisyyteen erityistä huomiota toiminnassamme, 

havaitsimme itsekin välillä haasteita lapsilähtöisyyden toteuttamisessa. Ohjaustilanteissa 

huomasimme välillä ohjaavamme tai johdattelevamme lapsia tarpeettomasti. Lapsilähtöisyys 

osoittautui siis todellakin haastavaksi, vaikka siihen erikseen kiinnitti huomiota. Omaa 

toimintaamme reflektoidessamme pyrimme kuitenkin muuttamaan toimintatapojamme 

lapsilähtöisemmäksi.  

 

Toinen tavoitteemme oman oppimisemme kannalta oli saada lisävarmuutta ohjaustilanteisiin 

sekä omaksua sadutus toimivaksi työmenetelmäksi myös tulevaisuudessa. Huomasimme jo 

projektin edetessä, että lapsen ohjaaminen ja oma heittäytymisemme sadutustilanteeseen oli 

kerta kerralta helpompaa. Aluksi kumpikin meistä oli jännittynyt ennen ensimmäistä 

sadutuskertaa, mutta ohjaamiskokemuksen karttuessa varmuutemme parani ja opimme 

nauttimaan saduttamisesta enemmän. Myös lapsen yksilöllisten tarpeiden huomioonottaminen 

oli helpompaa, kun olimme saaneet enemmän kokemusta. Mielestämme oli hyvä myös omalta 

kannaltamme, että aloitimme saduttamisen ryhmäsadutuksilla, vaikka alun perin sen tarkoitus 

oli tutustuttaa lapset saduttamiseen. Ryhmäsadutusten jälkeen tuntui helpommalta alkaa 

tekemään yksilösadutuksia. Myös se, että teimme sadutusta ensin vanhempien lasten kanssa, 

oli hyvä ratkaisu, sillä koimme että nuorempien lasten kanssa sadutus oli hiukan 

haastellisempaa ja kokemus auttoi meitä luottamaan omiin kykyihimme myös heidän 

kanssaan. 

 

Koemme nyt osaavamme käyttää sadutusta toimivasti päiväkoti-ikäisten lasten kanssa. 

Sadutus tuntuu luontevalta menetelmältä, ja kynnys sen toteuttamiseen on matala. Koemme 

molemmat sadutuksen hyväksi ja hyödylliseksi keinoksi lapsen aitoon kohtaamiseen ja 

kuulemiseen, sekä varhaiskasvattajan ja lapsen suhteen vahvistamiseen. Uskomme, että 

tulemme käyttämään sadutusta työmenetelmänä tulevaisuudessa lasten kanssa 

työskennellessämme. 
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Lasten kanssa toimiessa eettiset kysymykset ovat aina tärkeitä ja huomionarvoisia. Pyrimme 

jo toimintaa suunnitellessamme ottamaan huomioon eettiset kysymykset ja pohtimaan niitä 

laajalti. Reflektoimme toimintaamme eettisestä näkökulmasta sadutusprojektin aikana ja 

kehitimme toimintaamme eettisemmäksi kehittämistarpeita havaitessamme. Olimme 

esimerkiksi alun perin suunnitelleet saduttavamme joitakin 2-3-vuotiaita yksittäin, sillä 

heidän kielellisen kehityksensä taso olisi sen mahdollistanut. Pohdittuamme asiaa ja 

keskusteltuamme siitä päiväkodin työntekijöiden kanssa, päädyimme kuitenkin saduttamaan 

kaikkia 2-3-vuotiaita ryhmissä, jotta tasapuolisuus ja eettisyys toteutuisi, eikä kilpailua lasten 

välillä syntyisi. Mielestämme oli eettisesti perustellumpaa vetää raja yksilö- ja 

ryhmäsadutukseen ikätason, eikä kehitystason mukaan. Satutaulujen kuvituksen merkitys 

korostui erityisesti ryhmäsadutukseen osallistuneiden lasten kohdalla, sillä näin hekin pääsivät 

viettämään lapsille tärkeäksi osoittautunutta kahdenkeskistä aikaa aikuisen kanssa. 

Mielestämme toimimme eettisesti läpi opinnäytetyömme suunnittelun ja toteutuksen. 

 

 

9 Pohdinta 

 

Sadutusprojektin myötä havaitsimme, että lapset kokivat arvokkaana aikuisen kanssa vietetyn 

kahdenkeskisen hetken. Sadutus on menetelmänä omiaan vastaamaan tähän lasten 

tarpeeseen tulla kuulluksi ja nähdyksi yksilönä, ei vain osana ryhmää. Sadutus tuntui 

lähentävän lapsen ja aikuisen välistä suhdetta sekä toimi hyvänä keinona tutustua lapseen 

henkilökohtaisesti. Sadutuksen aikana aikuinen kuulee lasta, oppii uutta tämän 

ajatusmaailmasta ja osoittaa arvostustaan lapsen kertomaan. Sadutuksesta hyötyy siis sekä 

lapsi että aikuinen, ja saduttaminen on parhaimmillaan hauskaa yhdessä tekemistä ja 

kokemista. 

 

Nykyaikana päiväkodeissa suuret ryhmäkoot ja rajalliset aikaresurssit eivät usein jätä tilaa 

lapsen yksilölliselle, kokonaisvaltaiselle kohtaamiselle. Yhteistyöpäiväkodissamme ryhmä oli 

pieni, työntekijöiden yhteistyö toimivaa, ja toiminta hyvin organisoitua. Tunnelma 

päiväkodissa on kiireetön, ja työntekijöillä tuntuu aina riittävän aikaa jokaiselle lapselle. 

Myös suuremmissa ryhmissä sadutus voisi olla mahdollista ilman erillisjärjestelyitä esimerkiksi 

ryhmäsadutuksen muodossa, jolloin kohtaaminen on normaalia päiväkotiarkea 

henkilökohtaisempaa ja lapsi voisi kokea tulleensa kuulluksi. Ryhmäsadutus tuntui lähentävän 

ryhmää, ja lasten keskinäinen kulttuuri tuli näkyväksi. Mielestämme yksilösadutus osoittautui 

kuitenkin lapsen kannalta merkitykselliseksi, ja toivomme että jokaisella lasten kanssa 

työskentelevällä olisi aikaa ja halua järjestää tällainen kahdenkeskinen hetki lapsen kanssa 

silloin tällöin. 
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Jokainen lasten kanssa työskentelevä tietää, että omaa toimintaansa kuvaillessaan 

kasvattajan tulee vannoa lapsilähtöisyyden nimeen. Todellisuudessa lapsilähtöisyys jää usein 

kuitenkin pelkäksi kauniiksi ajatukseksi arjen kiireellisyyden ja työn vaatimusten keskellä. 

Omassa työssämme halusimme toteuttaa lapsilähtöisyyden periaatteita, ja huomioida jokaisen 

lapsen arvokkaana yksilönä. Silti lapsilähtöisyyden huomioiminen kaikissa tilanteissa on 

haasteellista ja vaatii kasvattajalta jatkuvaa oman toiminnan reflektoimista ja halua muuttaa 

toimintatapojaan. Sadutus mahdollistaa lapsen aidon kohtaamisen, ja se on hyvä keino 

toteuttaa lapsilähtöistä ja osallistavaa toimintakulttuuria. 

 

Opinnäytetyömme myötä pääsimme tutustumaan lasten omaan kulttuuriin. Erityisesti lasten 

keskinäinen huumori tuli selkeästi esille sadutuksen ja satujen lukemisen kautta. Kuten 

teoriaosuudessamme tuli ilmi, lasten omaa kulttuuria dokumentoidaan harvoin, ja se unohtuu 

helposti aikuisten lapsille tekemän lastenkulttuurin tieltä. Lasten oma kulttuuri kiinnostaa 

meitä kovasti, ja sadutuksen myötä olemme herkistyneet huomaamaan sen piirteitä ja 

monimuotoisuutta. Haluamme edistää lasten oman kulttuurin näkyväksi tuomista ja 

dokumentointia sosiaalialan työkentällä. Toivomme, että lasten omaa kulttuuria 

huomioitaisiin ja tuotaisiin esille useammin. Olisi myös mielenkiintoista, jos lasten omaa 

kulttuuria ja sen piirteitä alettaisiin tutkia nykyistä enemmän. 

 

Suurin haaste opinnäytetyöhömme kuuluvassa toiminnassa oli ryhmän pienimpien lasten 

saduttaminen. Kuten teoriaosuudessamme tuli ilmi, 2-vuotias lapsi hallitsee keskimäärin 250 

sanaa. Lapsen kyky kertoa tarinoita tai osallistua tarinankerrontaan alkaa kehittyä kahden 

ikävuoden tienoilla. Nuorin sadutettavista lapsista oli juuri täyttänyt kaksi vuotta, ja sadun 

kertominen oli niukkasanaista, lähinnä yhden sanan liittämistä muiden lasten satuun. Näin 

pienten lasten saduttaminen vaatii saduttajalta paljon innostamista ja selkeää ohjaamista. 

Huomattavaa oli kuitenkin, että pienimmätkin lapset selkeästi nauttivat sadutuksesta ja 

halusivat osallistua siihen omien kykyjensä mukaisesti. Mielestämme sanavaraston niukkuus ja 

tarinankerronnan haasteellisuus ei siis ole peruste olla saduttamatta pieniä lapsia. Sadutuksen 

tarkoitus toteutuu, kun toiminta on lapselle mielekästä. 

 

Kokonaisuudessaan opinnäytetyö on ollut meille prosessina erittäin opettavainen ja avartava. 

Olemme kehittyneet ammatillisesti kohti lapsilähtöisempää, varmempaa ja tiedostavampaa 

työskentelytapaa. Toiminta lasten kanssa sadutuksineen, kuvituksineen ja muine yhteisine 

hetkineen oli paitsi opettavaista, myös hauskaa ja antavaa. Odotamme innolla pääsevämme 

toteuttamaan sadutusta myös jatkossa. 



 55 

Lähteet 

 

Hakamo, M-L. 2011. Puhekuplia. Lapsen puheen ja kielellisen tietoisuuden kehittäminen. 
Lasten keskus Saarijärvi: Saarijärven offset. 
 
Kalliala, M. 2008. Kato mua! Kohtaako aikuinen lapsen päiväkodissa? Helsinki: Yliopistopaino. 
 
Kalliala, M. 2012. Lapsuus hoidossa? Aikuisten päätökset ja lasten kokemukset päivähoidossa. 
Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press Oy Yliopistokustannus. 
 
Karlsson, L. 2005. Sadutus. Avain osallistavaan toimintakulttuuriin. Keuruu: Otavan Kirjapaino 
Oy. 
 
Karlsson, L. Lapsinäkökulmaisen tutkimuksen ja toiminnan poluilla. 2012. Teoksessa Karlsson, 
L. & Karimäki, R. (toim.) Sukelluksia lapsinäkökulmaiseen tutkimukseen ja toimintaan. 
Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino. 
 
Karlsson, L. & Riihelä, M. 2012. Sadutusmenetelmä – kohtaamista ja aineiston tuottamista. 
Teoksessa Karlsson, L. & Karimäki, R. (toim.) Sukelluksia lapsinäkökulmaiseen tutkimukseen 
ja toimintaan. Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino. 
 
Karlsson, L. 1999. Saduttamalla lasten kulttuuriin. Verkostotyön tuloksia Kuperkeikkakyydissä. 
Saarijärvi: Gummerrus kirjapaino Oy. 
 
Karlsson, L. 2001. Lapsille puheenvuoro. Ammattikäytännön perinteet murroksessa. Helsinki: 
Oy Edita Ab. 
 
Kemppainen, K. 2006. Tyttö oli ulkona kun alkoi ukkonen tulla- perheneuvolassa sadutetaan. 
Teoksessa Karlsson, L. (toim.) Lapset kertovat… Helsinki: Stakesin monistamo. 
 
Koppinen, M-L., Lyytinen, P., Rasku-Puttonen, H. 1989. Lapsen kieli ja vuorovaikutustaidot. 
Rauma: Kirjayhtymä Oy. 
 
Nurmilaakso, M. & Välimäki, A-L. 2011. Lapsi ja kieli. Kielellinen kehittyminen 
varhaiskasvatuksessa. Helsinki: Unigrafia Oy – Yliopistopaino. 
 
Pulkkinen, L. 2011. Eheytetty koulupäivä – lapsilähtöinen toimintakulttuuri. Teoksessa 
Palasmaa, J. (toim.) Lapsesta käsin. Kasvatuksen ja opetuksen vaihtoehtoja. Juva: Bookwell 
Oy. 
 
Salmela, A-R. 2004. Pienistä äänistä suuriin kertomuksiin – sadutus lasten kuulemisen 
välineenä perheterapiassa. Teoksessa Keskinen, S. & Virjonen, H. (toim.) Vanhemmuuden ja 
lapsen tukeminen päivähoidossa. Tampere: Tammer-Paino Oy. 
 
Siiskonen, T., Aro, T., Ahonen, T., Ketonen, R. 2003. Joko se puhuu? Kielenkehityksen 
vaikeudet varhaislapsuudessa. Juva: WS Bookwell Oy. 
 
Anttila, A. & Rensujeff, K. 2009. Taiteen taskurahat. Lastenkulttuurin käsite, linjaukset ja 
edistäminen. Tutkimusyksikön julkaisuja nro 35. Helsinki: Taiteen keskustoimikunta.  
 
Turja, L. Lasten osallisuus varhaiskasvatuksessa. 2011. Teoksessa Hujala, E. & Turja, L. 
(toim.) Varhaiskasvatuksen käsikirja. Juva: Bookwell Oy. 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskus. 2005. Saarijärvi: Gummerus kirjapaino Oy. 



 56 

Kuvat 

 

 

Satujen huoneen ovikyltti 

 



 57 

 

 

Satunurkkaus



 58 

 

Satujen huone



 59 
 Liite 1 
 

Liitteet 

 

Liite 1: Lasten sadut 

 

KAUPPAAN MENO JA LEIVÄN OSTOS 

Lapsi meni kauppaan. Se osti maitoa. Se osti jogurttia. Se osti leipää. Lapsi osti jätskiä koska 

oli niin kuuma päivä. Se osti karkkia koska oli niin kylmä päivä. Se osti keksiä. Se osti muroja 

ja se osti leluja. Se osti hot wheels- radan.  

 

Se meni kotiin. Kotona se leikki. Se meni uudelleen kauppaan, sitten se osti kirjat. Sitten se 

meni uudelleen kotiin, mutta se oli unohtanut ostaa papukaijan, mikä matkii. Ja sen piti 

ostaa dinosaurusleluja. Se pakkasi uimajutut ja lähti uimaan mereen, koska oli kesä. Ei kun 

uimahalliin. Sitten se meni balettiin. Se osti palikoita. Se osti lisää jugurttia koska jugurtti oli 

loppunut. Sitten se peilaili. Sitten se meni nukkumaan ja ennen kuin se meni nukkumaan, se 

luki iltasadun ja näki enkelin. Se näki unessa sen enkelin. LOPPU. 

-Liina, Mikko, Eemeli, Katja, Linda, Petra, Pinja- 

 

PRINSESSAN SEIKKAILUT 

Prinsessa jäi jonkun lohikäärmeen eteen ja sitten sen pää oli niin iso että se siihen aidan 

reunaan osui, niin se prinsessa ei mahu ohi. Se prinsessa teki siihen sellasen portin ja naulas 

sen äkkiä umpeen. No prinsessa karkas sitten sieltä linnasta synkkään metsään ja siellä ku se 

meni lähemmäs, siellä oli yks eukon talo ja se koputti sinne sisälle. Sitten se prinsessa halus 

mennä toiseen taloon, kun se kyllästyi kun ei ollut leluja. Sitten se löys lohikäärmetarhan, ja 

se huomas, että se oli se sama lohikäärmetarha. Se ei halunnu mennä kun siellä oli paljon 

lohikäärmeitä. Ja sitten se meni kauemmas ja törmäs siihen samaan taloon ja eukko avas 

oven. Sillä eukolla oli papukaija ja kun se puhui sille niin prinsessa pelästyi ja juoksi karkuun. 

Ja sitten se kaatui heti hirveeseen mutalammikkoon, jossa oli porsaslammikko. Sitten tuli 

sade ja se prinsessa meni sinne linnaan ja otti suihkun ja otti ne mudat pois ja päätti muuttaa 

takas sinne linnaan. Heti ku se oli siellä linnassa ni eukko sanoi, että missä se prinsessa oli 

ollut alunperin ja sitten se tuli taas pihalle leikkimän. Sen pituinen se.  

-Vilma, Samuli, Antti, Stina, Oskari, Ville- 

 

PIKKUDINO PELKÄÄ 

Kun äitidino meni isidinon kanssa kauppaan, niin ne ei muistanu että pikkudino piti ottaa 

mukaan. Ja sitten se itki siellä ja kun se lopetti itkun niin se oli tuhma. Sitten se yritti ettii 

isin ja äitin mutta se ei löytäny ja se eksy. Ja sitten kun isidino ja äitidino meni kotiin, niin ne 

huomasi että pikkudino oli poissa. Ne meni ettiin sen ja ne löysi sen, ja sitten ne meni 

iltapesulle ja söi iltapalan. Pikkudino sai iltapalaks karjalanpiirakan. Ja sitten ne kävi 

nukkumaan, ja kun ne oli nukkunu, se sai aamulla taas karjalanpiirakan. 
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Sitten ne lähti matkalle Kreikkaan, ja ne oli siellä kolme päivää. Ne meni myös kattoon 

prinsessa-jääshowta kun ne pääsi kotiin. Sitten se pikkudino, kun ne oli taas menny 

nukkumaan, niin se näki tähdenlennon, ja se pikkudino meni naapureille, se sai mennä 

yökylään. Pikkudino heräs outoon ääneen, ja se kuuli tosi monta kertaa sen äänen. Ja sitten 

se jatko nukkumista. Se yritti juosta pakoon kun se kuuli taas niitä ääniä. Ja se pikkudino 

katsoi ikkunasta ulos, ja se näki että se olikin heinäsirkka. 

-Liina- 

 

PERTTI PAPUKAIJAN SEIKKAILUT 

Olipa kerran Pertti papukaija. Se asusti pienessä mökissä, ja siellä oli myös eukko ja ukko. Ja 

sitten siellä oli pieni tyttö, ja niillä oli porsaita ja kanoja ja niillä oli vielä eläin, joka oli hyvin 

harvinainen. Se oli papukaija. Ja sillä papukaijalla ei ollu nimeä. Niin tyttö ajatteli mennä 

etsimään sille nimeä. Ja sitten hän ajatteli mennä metsän asukkailta kysymään kirjaimia ja 

sitten oli melkein yö mutta tyttö oli jo pakannut repun ja oli jo metsässä. Sitten pikkuhiljaa 

aurinko meni laskemaan pilven taakse. Tähdet ihan pian tuli, taivaan pimeyksiin.  

 

Sitten tyttö näki lyhdyn joka heijasti hirveen kotiaaveen. Hän koputti oveen ja hirvi tuli 

avaamaan ja sitten hän sai kirjaimen hirviltä. Kaksi kirjainta. Hän sai O:n pelkästään ja vielä 

evästä mukaan. Sitten hän meni yöpymään hetkeksi hirven luo. Tyttö sanoi: ”En kai häiritse?” 

Hirvi petasi hänelle sängyn hänen sarvillaan. Sitten kuninkaallinen linna meni nukkumaan 

yöksi. Sitten tähdet pian poistui ja kuu melkein laski. Sitten tyttö heräsi ja aurinko oli jo 

tullut pilkottamaan. Ja sitten kuninkaallinen linnakin heräsi ja hän oli saanut tosi paljon 

kirjaimia papukaijalle. Eukko ja ukko oli jo huolestuneita. Ja sitten eukko ja ukko laskivat 

kirjaimet ja papukaijan nimi oli tästä lähtien Pertti Papukaija.  

-Vilma- 

 

LOHIKÄÄRMESEIKKAILU 

Olipa kerran pikkuinen mökki, jossa asui papukaija. Ja siellä oli kasvitarha ja papukaija osasi 

puhua. Aamulla hän heräsi liian aikaisin, kun kuului kukon kiekuna. Heti hän nousi 

vuoteestaan kun kuuli ”tömps tömps”. Se oli Jaakko. Jaakko pyysi häntä leikkimään ulos. 

Juuri hän oli sanomassa "Joo", mutta heti hän huomasi, että kaverilla oli haava nenässä. 

Sitten kun he näkivät sen linnan, oli prinsessa avannut oven. Ja sillä hetkellä tuli lohikäärme, 

ja he juoksivat pakoon. Ja heti alkoi sataa ja tuli kuralammikko, ja he kompastuivat siihen. 

Sitten lohikäärme tuli ja sieppasi heidät suuhunsa. Sitten he onnistuivat ottamaan nukan pois 

lohikäärmeen suusta. Ja sitten prinsessa halusi sanoa hänen vaimollensa että voisiko hän 

mennä ulos leikkimään. "Toki", äiti sanoi. Sitten hän oli keinumassa. Hän kuuli tutun äänen 

joka tuli kysymään, että saako hän mennä syöttämään ankkoja hänen kanssaan. Äiti sanoi 

”Ei.” Sitten papukaijat hyppelivät omaan kotiin. Jaakon äiti sanoi että saako hän mennä 
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kaverinsa luo kylään. Ja papukaijalla ei ollut äitiä ja iskää, siksi hän sai tehdä mitä vaan. Hän 

halusi paistaa räiskäleitä Jaakolle ylläriksi. Sitten Jaakko ehti jo tulla, ennenkuin hän oli 

paistanut yhden räiskäleen, ja se meni Jaakolle.  

 

Alko tulla yö ja Jaakon piti mennä kotiin. Juuri samalla hetkellä hän sanoi, että hei hei, kun 

Jaakko oli ollut hänellä kylässä. Oli syönyt kymmenen lettua. Sitten toinen papukaija oli 

halunnut mennä vielä yöseikkailulle pimeään metsään. Sitten hän meni vielä synkemmäksi kun 

näki kasvitarhansa. Hän meni hakemaan kastelukannun ja hän meni vielä kasvitarhaan kun 

unohti sateenvarjon. Juuri tähdet syttyivät sinne kun hän pamautti oven kiinni. Sitten oli vielä 

synkempää kun hän avasi oven. Sitten hän meni vielä vähän synkemmäksi metsään kun hän 

näki sisiliskon lentävän. Sitten tuli yö ja hän halusi tulla kotiin. Hän oli juuri nukahtamassa 

kun Jaakko koputti oveen. Oli jo tulossa aamu. Sitten hän halusi mennä vielä lohikäärmeen 

kitaan, koska se oli niin hauskaa. Sitten hän halusi olla siellä pitkään kun lohikäärme lähti. 

Hän halusi olla vielä seikkailulla. Hänen isovaarinsa tuli huomenna kylään. Sitten hän oli jo 

synkässä metsässä kun hänen piti mennä jo kotiin. Kun hän heräsi, niin Jaakko ei tullutkaan 

hakemaan häntä, kun Jaakko oli kipeä. Sen pituinen se. 

-Stina- 

 

OSTAA RAUTAKAPPALEITA 

Kettu söi raakan kissan, joka oli kuollut. Ja sitten alkoi sataa. Sitten se kettu osti kissan. Se 

kävi rautakaupassa ostaan rautaa, sitten se rakensi niistä talon. Sillä ketulla oli kotona 

tarpeeksi puuta, niin se kiinnitti ne rautakappaleilla yhteen, ja se rakensi itselle talon. Ja 

sitten se teki metalliromppeista katon, niitä oli kaksi ja ne oli sopivia. 

-Mikko- 

 

PIENI SUSI MÖKISSÄ 

Olipa kerran pieni susi ja sitten sillä oli pieni mökki, jossa asusti. Ja sitten se halusi lähteä 

retkelle ja se sai kaverin. Kissakaveriks. Ja sitten ne söi yhdessä sillä retkellä sitä evästä ja 

sitten ne lähti kotiin, kun ne leikkivät yhdessä. Sitten ne lähtivät kotiin ja siellä oli hauskaa. 

Ja ne päättivät mennä nukkumaan ja sitten tuli taas aamu. Oli hauskaa kun niillä oli 

molemmilla syntymäpäivät. Molemmat leipoivat kakun ja molemmilla oli syntymäpäivä. 

Loppu.  

-Samuli- 

 

METSÄSTÄJÄ JA ISOÄITI METSÄSSÄ 

Yhden kerran kun Punahilkka päätti mennä katsomaan isoäitiä, niin se olikin kipeä ja se 

tarttisi kukkia ja lääkettä. Sitten kun se Punahilkka tuli takaisin niin se olikin nielaissut sen 

isoäidin ja sitten siellä oli kettu. Sitten metsästäjä huomasi että se kettu oli syönyt isoäidin ja 

se leikkasi sen mahan ja laittoi kiviä masuun.  
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Ja sitten sillä ketulla tuli jano ja se hukkuikin kaivoon. Metsästäjä kiitti niitä Punahilkkaa ja 

isoäitiä että ne hukutti sen ketun. Sitten se vaan lähti pois. Punahilkka meni takaisin äidin luo 

ja meni iltapalalle ja nukkui. 

-Anni- 

 

LAPSI MENI KAUPPAAN 

Lapsi meni kauppaan. Ja se osti papukaijan, pehmolelun, joka ei matkinut, mut se oli vain 

unikaveri. Se osti hot wheels- radan ja hot wheels- auton, koska sillä ei ollu hot wheels- 

autoa, eikä hot wheels- rataa. Ja se osti leipää ja maitoa. Se osti kirjoja, koska sillä ei ollut 

kirjoja. Eikä omenapuuta. Ja tyynyjä eikä sohvaa. Niil ei ollu dinoleluja. Ja ei ollut timantteja 

eikä dinoja. Se osti myös noi simpukat. Ettei ollu mitään muuta.  

-Eemeli- 

 

HIRVI MENI METSÄÄN 

Hirvi meni seikkailulle metsään. Hän löysi kaverinsa myyrän luota, koska he olivat hänen 

synttäreillään. Sitten hirvikin meni hänen synttäreilleen. Sitten kaikki hänen kaverinsa ja hirvi 

meni Afrikkaan seikkailulle lentokoneella. Sitten he yöpyivät hirven ukin ja mummin luona. 

Sitten he päättivät lähteä kotiin.  

 

Sitten hirvi sanoi ystävilleen ”tulkaahan joskus minulle käymään”. Mutta hirvellä ei ollut 

ruokaa, niin hän meni kauppaan. Sitten hirvi meni nukkumaan. Sitten tuli toinen päivä ja 

hirvellä oli synttärit. Kaikki hänen ystävänsä tuli ja antoivat hänelle paljon lahjoja. Sitten he 

menivät lukemaan satuja. Sitten he söivät kakkua. Loppu.  

-Pinja- 

 

SALAMA MCQUEEN 

Dinosaurus söi jonkun toisen pienen dinosauruksen. Siellä oli aita. Sitten tuli toinen iso 

dinosaurus ja heitti sen toisen dinon laavaan, kun se söi sen pienen dinosauruksen. Mutta 

sitten kun oli toinen pieni dinosaurus munassa, niin se hyppäsi heti pois ja löysi sen ison 

dinosauruksen. Sitten ne dinosaurukset löysi papukaijan. Ja tuli vielä toinen dinosaurus ja ne 

sai siitä kaverin.  

 

Sitten ne löysi yhen ihmisen, mutta se meni heti kotiin, kun se pelkää dinosauruksia. Minä en 

pelkää dinosauruksia enkä ampiaisia. Enkä mitään. Mutta ne löysi pitkäkaulaisen ja ne hyppäsi 

puuhun ja antoi sille pitkäkaulaiselle lehden. Ja ne löysi vielä lentoliskon ja se sai kaverin ja 

sekin antoi lehden pienelle pitkäkaulaiselle. Sitten ne löysi ihmisen majan, mutta ne 

dinosaurukset juoksi kaikki piiloon, ku se ihminen tuli ulos. Sen pituinen se. 

-Ville- 
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ORANSSIKALAN SEIKKAILUT 

Minä olen nähnyt sellaisen elokuvan, jonka äiti on ostanut kirjastosta, että siinä oli kaksi 

oranssia kalaa joilla oli raitoja. Siinä oli hai ja rauskuope. 

 

Ensimmäisenä päivänä koulussa yksi hirvi yritti syödä sen pikkukalan, mutta se kala ampu sen 

hirven lihaks. Ja sitte ne söiki sen. 

-Antti- 

 

APINA SÖI KEKSIN 

Apina oli korkeella jätskipuussa. Apina nappas jätskin puusta. Apina söi sormia. Apina otti 

puusta banaanin. Se söi sen banaanin. Apina meni prisma-kauppaan. Se meni dinosauruksia 

ostamaan kaupasta. Apina osti kaupasta vettä. Se vois ostaa banaanin. Sitten se kiipes takasin 

sinne puuhun. Apina söi vielä sormia.  

-Sini, Petra, Kaapo- 

 

TYTTÖ JA KRUUNU 

Sillä tytöllä oli kruunu. Ja sillä tytöllä oli semmonen pieni lapsi. Ja sillä lapsellakin oli 

semmonen pikkukruunu. Se pieni lapsi oli leikkipuistossa, se oli siinä punasessa liukumäessä. 

Siellä oli se iso tyttö jolla oli iso kruunu. Äiti tuli hakemaan sitä pientä lasta, se halusi äidin 

syliin ja sillä oli tutti ja juomapullo. Ne meni kotiin ja siellä oli isosisko. Nyt ne menee 

nukkumaan. 

-Katja, Linda, Oskari-
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Liite 2: Lupalappu vanhemmille 

 

Hyvät Päiväkoti ******* vanhemmat! 

 

Olemme sosionomiopiskelijoita Laurea-ammattikorkeakoulusta Tikkurilan toimipisteestä, 

tutkintoomme kuuluu myös lastentarhanopettajapätevyys. Teemme opinnäytetyömme 

Päiväkoti ******** syksyn 2012 aikana.  

 

Opinnäytetyömme aiheena on sadutus lapsen aidon kohtaamisen välineenä 

varhaiskasvatuksessa. Sadutamme lapsia yksin ja/tai ryhmässä. Pyrimme tekemään jokaisen 

lapsen kanssa oman satutaulun, jonka lapsi saa itse kuvittaa. Satutaulut esitellään 

vanhemmille taidenäyttelyssä syksyn aikana. Opinnäytetyömme tarkoituksena on 

dokumentoida lasten omaa kulttuuria ja osallistaa lapsia luovan kielellisen ilmaisun saralla. 

Taustalla kaikessa toiminnassamme on lapsilähtöisyys. Tarkoituksenamme ei ole arvioida, 

vertailla tai analysoida lapsia tai lasten tuottamia satuja, vaan korostaa sadutuksen 

kokemuksellisuutta. 

 

Sitoudumme ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen ja käytämme satuja sekä havaintoja 

sadutustilanteista vain opinnäytetyöhömme. Havainnoimme sadutustilanteissa oman 

ohjauksemme vaikutusta muun muassa lapsen mielialaan. Opinnäytetyö julkaistaan 

ammattikorkeakoulujen julkaisuarkisto Theseuksessa Internetissä, jossa se on kaikkien 

luettavissa. Päiväkodin nimi ei esiinny työssämme, joten lapsi ja perhe eivät ole sieltä 

tunnistettavissa. Mikäli julkaisemme otteita lasten saduista tai havaintoja sadutustilanteista, 

sadun kertojaksi merkitään ainoastaan lapsen ikä sekä nimi muutettuna. 

 

Sadutus on menetelmä, jossa lapsi kertoo tarinan saduttajalle, joka kirjaa sen sanatarkasti 

ylös.  Sadutuksen on tutkittu kehittävän muun muassa lasten osallisuutta, aloitteentekokykyä, 

kielellistä ilmaisua ja kykyä oppia lukemaan ja kirjoittamaan, sekä dialogista vuorovaikutusta 

aikuisten ja lasten välillä varhaiskasvatuksessa. Sadutuksen on huomattu herkistävän aikuisia 

ymmärtämään lasten maailmaa paremmin ja arvostamaan lasten tuottamaa tietoa. 

 

 

Ystävällisin terveisin, 

Elina Peltovuori ja Inkeri Raatikainen,  

Laurea-ammattikorkeakoulu, Tikkurila 

 

Kerromme mielellämme lisää.  

Sähköposti: inkeri.raatikainen@laurea.fi tai elina.peltovuori@laurea.fi 
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Lisätietoja voitte tarvittaessa kysyä myös ohjaavalta opettajaltamme: Hanna Väätäjä, 

sähköposti: hanna.vaataja@laurea.fi 

 

 

Pyydämme teiltä lupaa käyttää lapsenne satua edellä mainituin ehdoin opinnäytetyössämme. 

 

Lapseni ______________________ satua sekä havaintojamme sadutustilanteesta 

 

saa käyttää opinnäytetyön materiaalina ____. 

 

 

 

Lapseni ______________________ satua sekä havaintojamme sadutustilanteesta 

 

ei saa käyttää opinnäytetyön materiaalina _____. 

 

 

Paikka ja aika   Huoltajan allekirjoitus 
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Liite 3: Arviointikaavake sadutustilanteisiin 

 

Saduttaja: 

Lapsi: 

Lapsen ikä: 

 

Alkutilanne (lapsen innostuneisuus, rohkaisun tarve, aloittamisen vaikeus jne.): 

 

 

Lapsen sitoutuminen sadutustilanteeseen: 

 

 

Lapsen aktiivisuus sadutustilanteessa: 

 

 

Lapsen yleinen tyytyväisyys sadutuksen aikana: 

 

 

Saduttajan ja lapsen vuorovaikutus:  

 

 

Lopetustilanne (lapsen mieliala, toiminnan vaikutukset lapseen jne.) 

 

 

Kuvitushetki (mieliala, ajatukset sadutushetkestä, palaute jne.):
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Liite 4: Sadutusohje 

SADUTUSOhje 
 

"Kerro satu, sellainen kuin 
itse haluat. Kirjaan sen juuri 
niin kuin sen minulle kerrot. 

Lopuksi luen tarinasi, ja voit 
muuttaa tai korjata sitä, mikäli 

haluat." 
 

(Sadutuksen tunnuslause. Monika Riihelä.) 
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Miksi saduttaa? 

 

• Sadutus osallistaa lasta ja tuo lapsen oman äänen kuuluviin. 

• Lapselle syntyy tunne omien ajatusten ja tarinoiden arvokkuudesta ja 

tärkeydestä. 

• Säännöllinen sadutus lisää lasten uskallusta tuoda esiin omia 

ajatuksiaan ja aloitteitaan. 

• Sadutus tuo esiin lasten omaa huumoria ja kulttuuria. 

• Sadutus mahdollistaa lapsen ja aikuisen aidon kohtaamisen.  

• Sadutus opettaa aikuista ymmärtämään lasten ajatuksia ja maailmaa 

paremmin. 

 

 

  

Miten saduttaa? 

 

• Valitse rauhallinen ja mukava paikka sadutukselle. 

• Sadutus aloitetaan kertomalla lapselle sadutuksen tunnuslause (katso 

kansilehti). 

• Kirjaa satu ylös juuri niin kuin lapsi sen kertoo. 

• Sadutukseen tarvitset ainoastaan muistiinpanovälineet. 

• Voit tehdä yksilö- tai ryhmäsadutusta, teemalla tai ilman. 

• Voit saduttaa myös ennalta tuntematonta lasta – sadutus on oiva keino 

tutustua lapseen. 

• Arvosta lapsen kertomaa. Älä arvioi tai tulkitse satua!
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