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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa opaskansio lasten kädentaitojen 
kehittymisestä ja ohjauksesta sekä kierrätysmateriaaliaskarteluista Satakunnan 
ammattikorkeakoulun Porin Palvelukeskus Soteekkiin. Työn lähtökohtana olivat 
opinnäytetyön tekijän omat havainnot ja kokemukset Soteekki-harjoittelun ajalta 
sekä aiemmat Soteekkiin tehdyt opinnäytetyöt.  
 
Teoreettinen tieto opinnäytetyöraportissa selventää, mitä kädentaidot ja kierrä-
tysmateriaalien käyttö merkitsevät varhaiskasvatuksessa, ja miten aikuinen voi 
vaikuttaa lapsen kädentaitojen kehitykseen. Teoreettisessa tiedossa käsiteltiin 
myös Satakunnan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden 
Soteekki-harjoittelun tavoitteita opetussuunnitelmien pohjalta ja opiskelijoiden 
opetus- ja ohjausosaamisen kehittymistä aiemman Soteekkiin tehdyn opinnäy-
tetyön pohjalta.  
 
Tämä on toiminnallinen opinnäytetyö, jonka tuotos on opaskansio. Tutkimus-
menetelmänä, jolla pyrittiin selvittämään Kädentaidot – kansion soveltuvuutta, 
toimi kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen tutkimustyypeistä avoin kysely-
lomake ja haastattelu. Haastattelun tyyppeinä käytettiin teemahaastattelua ja 
avointa haastattelua. Teemat muodostuivat kansion sisällön pohjalta. Tutkimus 
toteutettiin maalis-huhtikuussa 2013 Palvelukeskus Soteekissa. Silloin harjoitte-
lussa olleet sairaanhoitaja- ja fysioterapiaopiskelijat saivat testikansion testatta-
vaksi. Teemahaastattelu ja avoin haastattelu toteutettiin yhtenä ryhmähaastatte-
luna. Ryhmähaastattelun avulla saatiin tarkempaa tietoa opaskansion soveltu-
vuudesta Soteekkiin sekä siitä, mitä opiskelijat toivoivat opaskansion sisältävän.  
 
Ryhmähaastattelun ja opinnäytetyön tekijän omien kokemusten ja havaintojen 
sekä aiemmin Soteekkiin tehtyjen opinnäytetöiden pohjalta Kädentaidot – kan-
sio tuli sisältämään teoreettista tietoa lapsen kehityksestä ja askarteluohjeita 
kierrätysmateriaaleista.  
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The purpose of this bachelor thesis was to produce a tutorial album in the de-
velopment and counselling of children’s hand crafts and recycled craft materials 
in Satakunta University of Applied Sciences’ Service Center Soteekki. The writ-
er’s own experiences and observations during Soteekki training and earlier the-
ses made for Soteekki were the basis of this thesis. 
 
The theoretical part of this thesis explains and defines the meaning and pur-
pose of hand crafts and recycled materials in early childhood education and 
how adults can affect children’s hand crafts’ development. Based on an earlier 
thesis the theoretical part also explains and defines the development of stu-
dents’ teaching and counselling skills. The theoretical part also explains and 
defines the goals of Soteekki training listed in the students’ curriculums. 
 
This thesis is a functional thesis. The product of this thesis is a tutorial album. 
The research method used was qualitative research and more specifically sur-
vey and interview. The interview type used was theme and open interview. The 
themes were selected based on the tutorial album’s content. The research was 
carried out in March-April 2013 in Service Center Soteekki. During that time the 
health care and physiotherapy students who were in training in Soteekki were 
given a test album to test. The students received open questionnaires and the 
theme and open interview was a group interview.  
 
Thanks to the group interview, it was possible to get more detailed information 
about the suitability of the tutorial album. Based on the research results, writer’s 
own experiences and earlier thesis’ made for Soteekki the tutorial album con-
sists of theoretical information about children’s development and instructions in 
recycled hand crafts.  
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1 JOHDANTO 
 

 

Opinnäytetyöni aihe on kädentaidot – kansio Satakunnan ammattikorkeakoulun 

Palvelukeskus Soteekkiin. Aihe kumpusi ensimmäistä kertaa syksyllä 2012. So-

siaalialan koulutusohjelman sosiaalipedagogisen lapsi- ja nuorisotyön ammat-

tiopinnoissa alkoi kädentaidot – kurssi. Valmistimme kurssilla erilaisista materi-

aaleista käsitöitä. Materiaaleina ja tekniikoina käytimme muun muassa luon-

nonmateriaaleja, kierrätysmateriaaleja, erilaisia kankaita, huovutusta, aurinko-

värjäystä sekä neulomista. Jokainen opiskelija kokosi kurssista oman kädentai-

dot – kansion, joka sisälsi ohjeita, valokuvia ja ideoita käsitöistä. Olin suorittanut 

oman Soteekki-harjoitteluni loppuvuodesta 2011, ja kädentaidot – kurssin poh-

jalta näin vastaavanlaisen kansion hyödyllisenä työvälineenä Soteekissa. 

 

Koin opinnäytetyöni aiheen tärkeäksi, koska havaintoni ja kokemukseni omalta 

Soteekki-harjoitteluni ajalta osoittivat, että monelle opiskelijalle lasten kanssa 

toimiminen ja lasten ohjaus tulee ensimmäistä kertaa vastaan Soteekki-

harjoittelussa. Tavoitteena oli tuottaa kansio, joka kehittää Soteekissa harjoitte-

lussa olevien opiskelijoiden tietämystä lasten kädentaitojen kehityksestä ja oh-

jaamisesta sekä tarjoaa askarteluideoita kierrätysmateriaaleista. Kierrätysmate-

riaalit nousivat keskiöön, koska Soteekissa harjoittelussa olevat opiskelijat har-

joittelevat myös yrittäjyyttä. 2000-luvulla kestävä kehitys ja kierrätys ovat nous-

seet sekä Suomessa että muualla maailmassa isoksi puheenaiheeksi. Nykyai-

kana askartelu on hyvin kaupallista ja askartelumateriaalit maksavat paljon 

(Karppinen 2009, 60). Kierrätysmateriaalien käyttö antaa mahdollisuuden talou-

delliseen askarteluun ja kestävän kehityksen tukemiseen.  

 

Kädentaidot – kansioon liittyviä odotuksia ja sen soveltuvuutta selvitin Soteekis-

sa harjoittelussa oleville opiskelijoille tehdyillä avoimilla kyselylomakkeilla sekä 

ryhmäteemahaastattelulla maalis-huhtikuussa 2013. Samaan aikaan toimitin 

opiskelijoille testikansion testattavaksi. Opiskelijoilta saadun palautteen pohjalta 
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opinnäytetyöraportti sekä lopullinen kansio valmistuivat vuodenvaihteessa 

2013–2014.  

 

 

 

2 PALVELUKESKUS SOTEEKKI SATAKUNNAN AMMATTIKOR-
KEAKOULUN OPPIMIS- JA TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ 

 

 

Satakunnan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan palvelukeskus So-

teekki tuottaa hyvinvointipalveluja yrityksille, yhteisöille ja yksityisille asiakkaille. 

Palvelut toteutetaan sosionomi -, sairaanhoitaja -, terveydenhoitaja – ja fysiote-

rapeuttiopiskelijoiden ja ohjaavan opettajan toimesta. Soteekilla on useita palve-

lutuotteita kattaen ihmisen elämänkaaren vauvasta vaariin. Soteekin palvelu-

tuotteita ovat muun muassa ikäihmisille tarjottavat kotikäynnit sekä palveluta-

loissa tehtävä viriketoiminta, erilaiset liikuntaryhmät sekä ergonomiakoulutukset 

eri ammattiryhmille. (Satakunnan ammattikorkeakoulun www-sivut 2013.) 

 

Lapsille suunnattuja palveluja Soteekissa ovat esimerkiksi TerveSynttärit ja 

Lapsiparkki. TerveSynttärit ovat suunnattu 5-12-vuotiaille lapsille syntymäpäi-

väsankarin toiveiden mukaisesti hyvinvointiin liittyvistä asioista. Soteekin Lapsi-

parkki on lastenhoitopalvelua, jonne vanhemmat voivat tuoda lapsensa hoitoon 

esimerkiksi omien asioiden hoitamisen ajaksi. (Satakunnan ammattikorkeakou-

lun www-sivut 2013.) 

 

Soteekin toiminta on käynnistynyt keväällä 2008 ja sen tavoitteena on kehittää 

sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden yrittäjyysvalmiuksia jo koulutuksen aikana. 

Soteekki ottaa jatkuvasti käyttöön uusia palvelutuotteita ja tuottaa asiakkaan 

toiveiden mukaista räätälöityä toimintaa. (Satakunnan ammattikorkeakoulun 

www-sivut 2013.)  
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2.1 Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden Soteekki-harjoittelun tavoitteet 

 

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille Soteekki-harjoittelu on osa opetussuunni-

telmia. Sosionomikoulutuksen opiskelijat valitsevat ammattiopintonsa seuraavis-

ta neljästä vaihtoehtoisesta ammattiopinnosta: sosiaalipedagoginen lapsi- ja 

nuorisotyö, päihde- ja mielenterveystyö, erityisryhmien ohjaus ja seniori- ja van-

hustyö. Jokaiseen vaihtoehtoiseen ammattiopintoon kuuluu harjoittelujakso mo-

niammatillisessa palvelutoiminnan oppimisympäristössä Soteekissa. Sosiono-

mikoulutuksen Soteekki-harjoittelun tavoitteena on palveluprojektin suunnittelu, 

toteutus ja arviointi. Hoitotyön opiskelijoiden Soteekki-harjoittelun oppimistulok-

sia ovat muun muassa tavoitteellisen ja tuloksellisen toiminnan ideointi ja suun-

nittelu ja vastuun otto toiminnan edelleen kehittämisestä (Hoitotyön koulutusoh-

jelman opetussuunnitelma 2012, 12). Sekä suomenkielisen että englanninkieli-

sen fysioterapian koulutusohjelman opetussuunnitelmassa on maininta Soteek-

ki-harjoittelusta, mutta ei sen oppimistuloksista. Opetussuunnitelmassa on kui-

tenkin lueteltu fysioterapian koulutusohjelman kompetenssit, joita käytetään 

opinnoissa kehittymisen arviointiin. Yksi kompetensseista on opetus- ja ohjaus-

osaaminen, jota fysioterapeuttiopiskelijat harjoittavat myös Soteekki-

harjoittelussa. Tämän kompetenssin mukaan fysioterapeutti (AMK) osaa muun 

muassa käyttää erilaisia ohjaus- ja opetusmenetelmiä tavoitteellisesti yksi-

lön/ryhmän toimintakyvyn ja terveyden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi sekä 

käyttää motorisen oppimisen/ohjaamisen periaatteita ohjatessaan asiak-

kaan/ryhmän liikkumis- ja toimintakykyä. (Fysioterapian koulutusohjelman ope-

tussuunnitelma 2012, 5, 16; Sosiaalialan koulutusohjelman opetussuunnitelma 

2012, 15.) 

 

2.2 Oma harjoittelu Soteekissa 

 

Opinnäytetyöni aiheen syntymiseen vaikutti myös oma harjoitteluni Soteekissa. 

Suoritin harjoitteluni jo loppuvuodesta 2011. Harjoittelun aikana havaitsin, että 

Soteekissa harjoittelussa olevilla opiskelijoilla on hyvin vaihteleva kokemuspoh-

ja lasten kanssa toimimisesta ja lasten ohjaamisesta. Monet Soteekissa harjoit-

teluaan suorittavat saattavat olla ensimmäistä kertaa elämässään mukana lap-
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sille suunnatussa toiminnassa. Myös itselleni tuli harjoittelun aikana muutaman 

kerran eteen tilanteita, joissa sain kuumeisesti pohtia, mitä kaikkea lasten kans-

sa voisi tehdä sisätiloissa. Lapset eivät välttämättä jaksa touhuta saman leikin 

parissa kovin kauaa. Keskustelin paljon harjoittelun aikana muiden opiskelijoi-

den kanssa lasten toiminnan suunnittelun ja virikkeellisen toiminnan tärkeydes-

tä. Kun pohdin opinnäytetyöni aihetta, palasin näihin harjoittelun aikaisiin koke-

muksiini, havaintoihini ja keskusteluihin. Näiden pohjalta näin selvän tarpeen 

työvälineelle, joka opastaa lasten kanssa toimimiseen ja tarjoaa lisää viriketoi-

mintaideoita.  

 

 

2.3 Aiemmat opinnäytetyöt Soteekkiin 

 

Soteekkiin on sen perustamisvuoden jälkeen tehty useita opinnäytetöitä. Monet 

opinnäytetyöt ovat oppaita palveluiden ja uusien viriketoimintamuotojen kehit-

tämiseen. Lasten kehityksestä ja motoriikan kehityksestä on tehty opinnäytetyö 

Soteekkiin. Mari-Anna Mäkisen opinnäytetyön ”Motoriikka paremmaksi: opas 

motoriikkakerhon ohjaamiseen” tuotoksena syntynyt opas sisältää perustietoa 

2–10-vuotiaiden lasten kehityksestä sekä motoriikasta ja sen ongelmista. Op-

paassa on myös liitteenä kerhon käyttöön suunniteltu arviointilomakkeisto sekä 

käytännön harjoitteita. (Mäkinen 2009, 2.)  Tämä opinnäytetyö kertoo lapsen 

liikkumisen kehityksestä, joten oma opinnäytetyöni tarjoaa lisätietoa lapsen ke-

hityksestä sekä toisenlaisia viriketoimintaideoita. Vastaavanlaista kuin minun 

opinnäytetyöni eli lasten kädentaitoihin, ohjaukseen ja kierrätysmateriaaliaskar-

teluihin liittyvää opinnäytetyötä ei ole tehty Soteekkiin.  

 

Kyselytutkimuksia Soteekkiin liittyen on tehty esimerkiksi Satakunnan ammatti-

korkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Yhden kyselytutkimuksena 

toteutetun opinnäytetyön tuloksia pystyin hyödyntämään suunnitellessani oman 

opinnäytetyöni sisältöä. Hanna-Mari Elorannan opinnäytetyö ”Hoitotyön opiske-

lijoiden opetus- ja ohjausosaamisen kehittyminen ja kokemukset Soteekki-

harjoittelusta” tutkii sairaan- ja terveydenhoito-opiskelijoiden opetus- ja ohjaus-

osaamisen kehittymistä Soteekki-harjoittelussa.  Opinnäytetyön tulosten mu-
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kaan opiskelijoiden yksilö- ja ryhmänohjaustaidot sekä suunnittelutaidot kehitty-

vät Soteekki-harjoittelun aikana. Kyselytutkimuksen perusteella kävi ilmi, että 

kirjallista ohjausta ei Soteekissa juurikaan käytetä. Tästä johtuen jopa 40 % 

vastaajista ei ollut kehittynyt ollenkaan kirjallisessa ohjaamisessa. Ohjaustilan-

teiden suunnittelussa koki kuitenkin yli puolet vastaajista kehittyneensä vähin-

tään jonkun verran. Ohjaustilanteiden vuorovaikutusosaamisen kehittymisessä 

kertoi yli puolet vastaajista kehittyneensä vähintään jonkun verran. (Eloranta 

2013, 2, 25, 31, 33.)  

 

Hanna-Mari Elorannan opinnäytetyön tulosten perusteella voi päätellä, että So-

teekki-harjoittelu tarjoaa hyvän mahdollisuuden opiskelijoiden ohjaus- ja suun-

nittelutaitojen kehittämiseen. Haluan oman opinnäytetyöni avulla antaa opiskeli-

joille vielä lisää opastusta ohjaus- ja suunnittelutaitojen kehittämiseen. Opinnäy-

tetyöni tarjoaa kirjallista ohjausmateriaalia Soteekkiin lasten yksilö- ja ryhmäti-

lanteiden ohjauksesta, toiminnan suunnittelusta sekä vuorovaikutuksesta lasten 

kanssa toimiessa.  

 

 

 

3 TAIDEKASVATUS VARHAISKASVATUKSESSA 
 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan varhaiskasvatus tapahtuu 

pienten lasten elämänpiireissä ja se on kasvatuksellista vuorovaikutusta. Tavoit-

teena on lasten tasapainoisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistäminen. 

(Stakes 2005, 11.) Varhaiskasvatus, osana sitä esiopetus sekä perusopetus 

muodostavat yhdessä systemaattisesti etenevän jatkumon (Vilen ym. 2011, 

186). 

 

Laki lasten päivähoidosta vuodelta 1973 ohjaa lasten varhaiskasvatusta, ja lais-

ta voidaan nostaa esiin varhaiskasvatuksen taidekasvatukseen liittyviä tavoittei-

ta. Päivähoidon yleisenä tavoitteena on tukea hoidossa olevien lasten koteja 

kasvatustehtävässä ja tukea lapsen tasapainoista ja kokonaisvaltaista kehitystä. 
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Päivähoidon tulee ottaa huomioon yleinen kulttuuriperinne lapsen iän ja yksilöl-

listen tarpeiden mukaan. Kulttuuriperinne huomioon ottaen päivähoidon tulee 

edistää lapsen fyysistä, sosiaalista ja tunne-elämän kehitystä sekä tukea lapsen 

esteettistä, älyllistä, eettistä ja uskonnollista kasvatusta. (Laki lasten päivähoi-

dosta 36/1973, 2 a §.)   

 

Taidekasvatukseen kuuluu myös varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 

mainittu esteettinen orientaatio. Se on laaja ja monitahoinen, joka aukeaa ha-

vaitsemisen, kuuntelemisen, tuntemisen, luomisen sekä kuvittelun ja intuition 

avulla. Esteettisiä ovat myös ne taiteen herättämät kokemukset, jotka saavat 

lapsen nauttimaan taiteen muodon olemassaolosta sen itsensä tähden ilman 

varsinaista hyödyllistä tarkoitusta. Esteettiset peruskokemukset voivat tulla lap-

sen eteen kaikkialla, jossa taide on läsnä hänen oppimisympäristössään. Myös 

lapsen mieli on esteettisesti virittynyt luovassa toiminnassa. Silloin lapsen ajat-

telu ei ole sidoksissa juuri senhetkiseen tilanteeseen, vaan hänen on mahdollis-

ta muun muassa suunnitella tulevaa tai työstää asioita, jotka eivät todellisuu-

dessa olisi mahdollisia. Ilman näiden ajatusten (tarinoiden) voimaa lapsi voi 

mieltää työnsä rumaksi.  Aikuisen ja lapsen esteettiset näkemykset ja aikuisen 

jo opitut kauneuskäsitteet saattavat aiheuttaa törmäyksiä. Lapsen näkemys 

kauniista on eri kuin aikuisen näkemys. Siksi aikuisen ei tulisi rajoittaa lapsen 

ennakkoluulottomuutta, luovuutta ja mielikuvitusta. Lapsen eettisen kehityksen 

kannalta on tärkeää, että lapselle annetaan mahdollisuus kuvitella ja luoda si-

säisiä mielikuvia, sillä mitä rikkaampi mielikuvittelun kyky on, sitä paremmat 

mahdollisuudet lapsella on elämänsä aikana eläytyä omiin ja muiden tunteisiin. 

(Karppinen & Salovalta 2000, 57; Ruokonen & Rusanen 2009, 12; Stakes 2005, 

28.) 

 

Varhaiskasvatuksessa lapsen omaehtoisella leikillä on keskeinen merkitys.  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa todetaan, että lapselle ominaisia ta-

poja toimia ja ajatella ovat leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja taiteen eri alu-

eisiin liittyvä ilmaiseminen. Luonteva toiminta vahvistaa lapsen hyvinvointia ja 

käsitystä itsestään sekä lisää lapsen osallistumismahdollisuuksia. Lapsen kas-

vuympäristössä taiteelliset peruskokemukset syntyvät musiikillisesta, kuvallises-

ta ja draamallisesta toiminnasta. Lapsella on taiteessa mahdollisuus kokea mie-
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likuvitusmaailma, jossa kaikki on mahdollista. Tehdessään yksin tai osallistues-

saan muiden kanssa erilaisiin tuotoksiin lapsi kehittyy yksilönä ja ryhmän jäse-

nenä.  (Stakes 2005, 20, 23–24.) 

 

 

3.1 Taidekasvatuksen neljä eri tasoa varhaiskasvatuksessa 

 

Varhaiskasvatuksessa eri taito- ja taideaineet kulkevat rinnakkain ja niitä voi-

daan toteuttaa myös yhdessä eli integroituna lapsen toimintaan. Taidekasva-

tuksen integrointitasot, joita on neljä, voidaan ottaa käyttöön vaiheittain, jolloin 

parhaimmassa tapauksessa niihin ja taidetoimintaan sisältyvät aikaisemmat 

integraation tasot. (Ruokonen & Rusanen 2009, 12–13.) 

 

Ensimmäisellä tasolla keskeisenä tavoitteena ja periaatteena on, että taidetta 

käytetään arjen spontaaneissa toimintatilanteissa. Tämä tarkoittaa, että kasvat-

taja on tiedostanut taiteen roolin jokapäiväisen hoidon ja hoivaamisen apukei-

nona. Hän osaa terävästi käyttää taiteen keinoja arkisissa hoito- ja kasvatusti-

lanteissa, joita ovat esimerkiksi unilaulut ja pukemislorut. Toisella tasolla kes-

keinen periaate on lapsen aktiivinen rooli toimijana ja tutkijana. Eheyttävän tai-

detoiminnan idea voi nousta myös suoraan lapsen tai lapsiryhmän kiinnostuk-

sen kohteista. Eheyttävän opetuksen tavoitteisiin kuuluu kokonaisvaltainen op-

piminen, jonka oleellisina osatekijöinä ovat tunteet ja yhteisöllisyys. Taiteellinen 

toiminta voi olla esimerkiksi laulamista ja piirtämistä lapsen ehdoilla ja hänen 

ideoistaan lähtien, mutta pyrkien monipuolistamiseen. Esimerkiksi jos lapsi al-

kaa piirtää jotakin kuvaa, voidaan piirrettävään kuvaan kehittää tarina. Kolman-

nella tasolla tavoitteena ja keskeisenä periaatteena on tiedostamisen periaate: 

kasvattaja suunnittelee ja ohjaa toimintaa sekä innostaa lasta taiteelliseen toi-

mintaan. Lapsi kehittää sekä sosiaalisia ja fyysisiä että motorisia ja havaitsemi-

seen liittyviä valmiuksiaan. Kaikessa toiminnassaan lapsi tarvitsee taitavia käsi-

ään, tarkasti havainnoivia silmiään, herkästi kuuntelevia korviaan, liikkumisen 

hallintaa ja suullisen ilmaisun rohkeutta. Käsityön ja kuvataiteen materiaalit 

mahdollistavat erilaisista tuntokokemuksista nauttimisen. Neljännellä taidekas-

vatuksen integrointitasolla tarkoitetaan taiteellisesti eheyttävän kasvatus- ja 
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opetussuunnitelman luomista ja toteuttamista paikallisessa varhaiskasvatus-

suunnitelmassa. (Ruokonen & Rusanen 2009, 13–14.) 

 

 

3.2 Käsityökasvatus ja kädentaidot 

 

Varhaiskasvatuksessa käsityö tarkoittaa erilaisten materiaalien ja tekniikoiden 

kokeilua helppokäyttöisten välineiden, kuten saksien ja pensselien avulla. Mate-

riaalit voivat olla niin pehmeitä kuin kovia. Varhaiskasvatuksessa käsityökasva-

tuksen tavoitteita ovat muun muassa kädentaitojen kehittäminen, tekemisen ilon 

tuottaminen, motoristen taitojen kehittäminen, ajattelun ja oivaltamisen herättä-

minen sekä omien taitojen ja oman kehon toiminnan tutkiskelu. Lapsen oppimi-

sen ja onnistumisen kannalta on merkittävää, että lapselle muodostuu ”minä 

osaan”- kokemuksia. Ennen kaikkea käsityö varhaiskasvatuksessa on kädentai-

tojen harjoittamista leikinomaisesti sekä elämysten lisäämistä. (Karppinen 2009, 

56, 59.)  

 

Käsityökasvatus voi tapahtua neljän eri osa-alueen pohjalta. Ensimmäinen on 

käsityöllinen tekeminen. Tässä lapsi työskentelee aktiivisesti käyttäen eri mate-

riaaleja ja ilmaisee omia ajatuksiaan, havaintojaan ja tunteitaan. Toinen osa-

alue on esteettinen, eettinen ja ekologinen kasvatus. Tässä kiinnitetään huo-

miota siihen, miten lapsen ajattelu kehittyy suhteessa hänen havainnointinsa 

kehittymiseen, sekä luonnon että käsityön merkityksen kehittymiseen. Kolman-

nessa osa-alueessa opetetaan lapsia käsityökritiikkiin. Lapsia opetetaan katso-

maan ja ymmärtämään käsityötuotteita sekä sitä, miksi ne on tehty. Lapsia ope-

tetaan myös pukemaan sanoiksi omat kuvailunsa, tulkintansa ja analyysinsä 

paitsi omista, myös muiden töistä ja toiminnasta. Neljännessä osa-alueessa 

kehitetään lapsen ymmärrystä käsityöperinteestä ja – historiasta sekä käsityön 

merkityksestä kulttuurisena tekijänä ja kehittäjänä. (Karppinen 2001, 111.) 
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3.3 Taide- ja käsityökasvatus lapsen kasvun ja kehityksen tukena 

 

Varhaiskasvatuksen taidekasvatus luo pohjaa lapsen kehittymiselle ja siksi sii-

hen on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota. Varhaiskasvatuksen ammattilaisilla 

on iso rooli lapsen kehityksen alkuvaiheissa. Taiteellinen toiminta kehittää lap-

sen fyysisen kasvun alueella karkea- ja hienomotoriikkaa, teknisiä valmiuksia ja 

taitoja. Aluksi riimustellessaan eli piirtäessään ensimmäisiä kuviaan lapsi tekee 

isoja ja laajoja liikkeitä, joissa myös keho on mukana. Muovaillessa massaa tai 

taikataikinaa lapsen käsivarsien ja kämmenien lihakset saavat haastetta. Tär-

keää on myös lapsen silmän ja käden yhteistyön kehittyminen. Taide vahvistaa 

myös lapsen emotionaalisen ja sosiaalisen puolen kasvua: onnistumisen koke-

mukset vahvistavat itsetuntoa ja itseilmaisua, epäonnistumisen tunteen hallit-

seminen tai sen voittaminen valaa uskoa omiin kykyihin. Kun lasta on varhai-

sessa vaiheessa ohjattu luovuuden maailmaan, myös myöhemmässä elämässä 

lapsen on mahdollista ammentaa lapsuuden intuition ja fantasian maailmaa. 

(Karppinen 2009, 58; Pentikäinen 2006, 31–32.) Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteissa todetaan, että ”varhaislapsuudessa saatujen taiteellisten perusko-

kemusten varaan rakentuvat lapsen myöhemmät taidemieltymykset ja valinnat 

sekä hänen kulttuuriset arvostuksensa” (Stakes 2005, 24).  

 

Käsityön avulla voidaan kehittää myös lapsen avaruudellista hahmottamista. 

Tutkimuksilla on selvitetty, että jos lapsen kolmen ja kahdeksan ikävuoden välil-

lä ei ole harjoiteltu avaruudellista hahmottamista, voi sen omaksuminen myö-

hemmin vaikeutua. Erilaisten kolmiulotteisten askartelu-, taittelu – ja rakenta-

mistehtävien avulla lapsen avaruudellista hahmottamista voidaan kehittää.  

(Karppinen 2009, 60.) 
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4 LAPSI TAITEELLISENA KOKIJANA JA TEKIJÄNÄ – LAPSEN 
KÄDENTAITOJEN KEHITYS 

 

 

Jo pienestä vauvasta lähtien lapsi tutkii ympärillään olevaa maailmaa kaikilla 

aisteillaan. Tällä tavalla lapsi saa tutkiskelustaan mahdollisimman paljon tietoa. 

Pieni ihmisen alku tutustuu uusiin asioihin, esimerkiksi ruokaan tai leluihin, kai-

killa aisteillaan. Lapsi haistelee ruokaa ja koskettelee sitä, sitten vasta maistaa 

sitä. Uudet esineet tai materiaalit puolestaan löytävät pian tiensä suuhun. Las-

ten aistikokemukset nuoresta iästä asti ovat kokonaisvaltaisia, vaikka lapsi ke-

rääkin informaatiota eri aistien kautta.  

 

 

4.1 Lapsen tapa oppia 

 

Lapsi on luonnostaan tiedonhaluinen ja aidosti kiinnostunut itselleen merkityk-

sellisistä asioista, ja siksi lapselle tulee antaa mahdollisuuksia nähdä ja kokeilla 

itse asioita. Kun puhutaan alle kouluikäisestä lapsesta, tämän ikäinen lapsi oppii 

parhaiten leikeissä ja sellaisessa toiminnassa, jossa aineisto on konkreettista ja 

lapsi saa käyttää monipuolisesti kaikkia aisteja. Itsensä ja omien aistiensa kaut-

ta lapsi työstää tietoa, mutta yhtä tärkeää on yhdessä toimiminen ja oppiminen 

muiden lasten kanssa. Lapsen oppimisen kannalta on tärkeää, että hänelle tuo-

daan selväksi, että oppiminen riippuu itsestä. Aikuinen pystyy tuomaan oppi-

misprosessin konkreettiseksi lapselle, kun yhdessä lapsen kanssa verrataan 

aloitustilannetta lopputilanteeseen ja käydään prosessi läpi. (Vilen ym. 2011, 

220–221.) Esimerkiksi saksilla leikkaamisessa voidaan kerrata, miten oppimi-

nen on edennyt. Näin lapselle hahmottuu oma panos ja merkitys oppimisessa.  

 

Lapsuudessa, ja myöhemmin elämässä, oppimisen kannalta oleellisena voi-

daan pitää toistojen määrää. Mitä pienempi lapsi on kyseessä, sitä enemmän 

hän tarvitsee toistoja kehittyäkseen ja oppiakseen. Lapselle jää muistijälkiä te-

kemistään asioista. Lapselle on myös hyvä kertoa monipuolisesti tehdyistä asi-

oista, koska mitä paremmin lapsi ymmärtää asioita, sitä enemmän hän kiinnos-
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tuu niistä. Tämä lapsuudessa kehittynyt asioiden ymmärtäminen ja käsittäminen 

luo pohjaa myöhemmälle tiedonhankinnalle elämässä. (Vilen ym. 2011, 220.) 

 

Einonin (2003, 8) mukaan lapsen synnynnäiset lahjat kehittyvät tekemisen ko-

kemuksien kautta. Aikuiset voivat kyllä tarjota kokemuksille mieluisan ympäris-

tön, mutta lapsen tulee itse hyödyntää annettuja mahdollisuuksia. Lapsen puo-

lesta ei kukaan voi oppia. Aikuiset voivat tietysti ohjata, selittää, kehua ja neu-

voa lapsia, mutta jos lapsen keho ja mieli eivät ole täysillä mukana, hän oppii 

silloin hyvin vähän. Herättämällä lapsen uteliaisuuden aikuiset voivat kehittää 

lapsen osallistumista ja odottaa lapsen tekevän itse aloitteen.  

 

 

4.2 Jokainen lapsi on yksilöllinen 

 

Kun puhutaan lapsen oppimisesta ja kehityksestä, tulee aina ottaa huomioon 

lapsen ainutlaatuisuus ja persoona. Lapsen temperamentti ja luonne kehittyvät 

syntymästä asti. Myös eri kehitysvaiheissa saadut ja koetut kokemukset vaikut-

tavat lapsen myöhempään kehitykseen ja erot samanikäisten lasten välillä riip-

puvat heidän elämänkokemuksistaan. Yhtenäisen kuvan luominen tietyn ikäisen 

lapsen osaamisesta ja taidoista on todella vaikeaa, koska jokaisella lapsella on 

oma kehityksensä rytmi ja tapansa kasvaa. Lapsesta voi kuitenkin etsiä sellaisia 

kehityspiirteitä, joita tietyn ikäisessä lapsessa odotetaan olevan ja joita heissä 

saattaa olla.  Lapset toistavat usein jotain oppimaansa asiaa. Se voi olla paidan 

pukemista yhä uudelleen päälle, sivun kääntämistä kirjassa ilman sen suurem-

paa keskittymistä itse kirjan sisältöön tai kynällä yksinkertaisen viivan piirtämistä 

aina uudelleen puhtaaseen paperiin. Lapselle syntyy kehityksessä niin sanottuja 

herkkyyskausia, jolloin joku uusi taito on syntymässä. Tätä uutta taitoa lapsi 

harjoittelee lakkaamatta. Herkkyyskaudet ovat lapsen kehityksessä usein pääl-

lekkäin sekä lomittain, ja jatkuvasti tapahtuu paljon erilaista kehitystä. On tärke-

ää, ettei lasta verrata liiaksi muihin samanikäisiin lapsiin vaan lapsen annetaan 

olla oma itsensä. Myös eri kehitysalueilla on oma tahtinsa. Lapsi voi olla esi-

merkiksi motoriikaltaan edellä muita, mutta kielellisesti taas jäljessä tai päinvas-

toin. On hyvä tiedostaa, että lapsen kehitys on jaksoittaista niin, että välillä 
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mennään kovaa vauhtia eteenpäin, välillä on tasaista ja välillä voidaan ottaa 

takapakkiakin. Lapsen kehityksen positiivisista asioista tulee iloita ja vielä piilos-

sa olevia kehityksen osia houkutella esiin. Hyvä vuorovaikutus lapsen kanssa ja 

lapsen yksilöllisyyden ymmärtäminen edistävät hyvän itsetunnon ja onnistumi-

sen tunteen kehittymistä. (Jarasto & Sinervo 2000, 18–19.) 

 

 

4.3 Yli kaksivuotiaan lapsen silmä-käsi-koordinaation kehitys 

 

Jokainen lapsi kehittyy omaa vauhtiaan. Jos lapsella ovat hyvin kehittyneet ko-

ko kehon motoriset taidot, on hänellä myös suurella todennäköisyydellä hyvä 

silmä-käsi-koordinaatio. Ohjaajan ja kasvattajan on kuitenkin hyvä muistaa, että 

lapset eivät kasva eivätkä kehity tasaisesti. Ajoittain voi näyttää siltä, että lap-

sen kehitys polkee paikallaan ja toisena hetkenä lapsi taas ottaa kehityksessä 

isoja harppauksia eteenpäin. (Einon 2003, 28.) 

 

Jo 2-2,5-vuotias lapsi käyttää selvästi mieluummin joko oikeaa tai vasenta kättä 

työskennellessään. Pinsettiote ja voimaotteeksi kutsuttu peukalo ja sormet vas-

takkain – ote kehittyvät koko ajan. Lapsi osaa myös pujottaa suuria helmiä nau-

haan ja napittaa suurikokoisia nappeja. Piirtäminen on kehittynyt niin, että lapsi 

osaa käyttää väriliituja ja piirtää kynällä viivaa, kun se on piirretty valmiiksi mal-

liksi. Lapsen leikeissä kehittyy palikkojen laittaminen toisen päälle ja palapelin 

palojen asettaminen alustalle. (Einon 2003, 28.) 

 

2,5-3-vuotias lapsi osaa jo piirtää ympyröitä, ristejä ja rajattuja alueita. Lapsi on 

kiinnostunut leikkimään eri materiaaleilla: häntä kiinnostaa savi, hiekka ja vesi. 

Tämän ikäinen lapsi osaa käyttää saksia ja leikata niillä paperia, tosin ei vielä 

hänelle piirrettyjä kuvioita ja malleja. Väriliiduilla piirrettäessä lapsi jäljittelee jo 

helppoja kuvioita ja malleja. Lapsen leikki on kehittynyt niin, että hän osaa tehdä 

helppoja ja yksinkertaisia palapelejä ja palikkarakennelmia. (Einon 2003, 30.) 

 

Kolmeen ikävuoteen tultaessa lapsella tulevat esille luonteenpiirteet, jotka vai-

kuttavat jatkossa hänen kaikkeen toimintaansa ja käyttäytymiseensä. Kolmesta 
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ikävuodesta kolmeen ja puoleen ikävuoteen mennessä lapsen välineiden käyttö 

kehittyy: hän osaa leikata saksilla ja piirtää kopioimalla helpon kuvion. Tässä 

iässä lapsi nauttii myös isolla siveltimellä piirustelusta. Rakentaminen kehittyy 

niin, että lapsi osaa käyttää pienempää voimaa palikoiden asettelussa ja raken-

taa ainakin kahdeksasta palikasta tornin. Myös kahdeksanosaisen palapelin 

lapsi osaa rakentaa ja myös avustettuna ja harjoituksen myötä isompiakin pala-

pelejä. (Einon 2003, 32.) Tämän ikäinen lapsi hallitsee oikeanlaisen kynäotteen 

eli hän pitää kynää peukalon ja kahden ensimmäisen sormen välissä (Sheridan 

1997, 32). 

 

3,5-4-vuotiaana lapsi jättää hyvästit vauva- ja taaperoajalle. Tämän ikäinen lap-

si alkaa muistuttaa jo aikuista: hän liikkuu ja puhuu yhtä paljon kuin aikuinen, 

ymmärtää hyvän ja pahan, sekä sen, että hänen teoillaan on seuraukset. Lap-

sen piirustuksissa alkaa hahmottua yksinkertaisia kuvioita. Palapelin kokoami-

sessa lapsi noudattaa järjestelmällisyyttä: hän laittaa palat riviin ennen kokoa-

mista ja osaa laittaa useamman palan kerralla paikoilleen. Legoista ja raken-

nuspalikoista rakentuu helppoja rakennussarjoja. Erilaisten materiaalien käsitte-

lyssä kehittyvät myös lapsen taidot: lapsi osaa tehdä savesta tai muovailuva-

hasta erilaisia muotoja ja leikata niitä tylpällä veitsellä. (Einon 2003, 34.) 

 

Neljävuotiaana lapsi hahmottaa maailmaa paremmin ja kertoo tekemisistään 

enemmän kyseltäessä. Lapsi vaikuttaa myös kypsemmältä kuin aikaisemmin, 

johtuen osittain siitä, että tämän ikäinen lapsi viettää suurimman osan päivästä 

erillään perheestään muiden lasten kanssa päivähoidossa. 4-4,5-vuotias lapsi 

alkaa piirtää ihmiselle ruumiinosia, joskaan ei välttämättä aikuisen silmään ai-

van selkeitä osia: hahmoilla on kasvot, silmät ja nenä, ja niillä voi olla myös ja-

lat, mutta ei selkeää vartaloa. Lapsi osaa piirtää taloja ja mahdollisesti myös 

autoja. Avustettuna lapsi voi osata jo kirjoittaa nimensä. Saksilla leikkaaminen 

on kehittynyt niin, että lapsi osaa kyllä leikata saksilla, mutta ei vielä leikkaa ku-

vioita täydellisesti. Jos lapsi saa paljon harjoitusta palapelien kokoamisesta, 

osaa hän tässä iässä ehkä koota 10–25 palan palapelejä. Myös lapsen liikera-

dat kehittyvät niin, että hän osaa heittää pienen pallon ja ottaa kiinni ison. (Ei-

non 2003, 36.) 
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4,5-5-vuotias lapsi on jo kuin pieni aikuinen liikkeitään, taitojaan ja ominaisuuk-

siaan myöden. Lapsesta on nähtävissä tuleva, kypsymätön versio ja lapsi muis-

tuttaa enemmän itseään 16-vuotiaana kuin 16 kuukauden ikäisenä. Tässä iässä 

lapsen piirustuksissa näkyy selviä ihmiskehon muotoja: lapsi piirtää ihmiselle 

kasvot, jalat ja mahdollisesti myös kädet. Lapsi osaa myös värittää piirustuksia, 

mutta ei pysy vielä rajojen sisäpuolella. Kirjaimet tulevat tutuiksi lapselle ja hän 

saattaa osata jo kirjoittaa useimmat kirjaimet. Liikeratojen kehitys näkyy pienen 

pallon heittämistarkkuuden parantumisena. Tämän ikäinen lapsi voi osata heit-

tää yli olan pallon, mutta ei vielä osaa tähdätä heittoa kovinkaan hyvin. Pallon 

kiinniotto on parempaa, mutta pallo täytyy heittää suoraan lapselle. (Einon 

2003, 38.) 

 

Kuuteen ikävuoteen mennessä lapsen itsenäisyys on kasvanut jo melko paljon. 

5-6-vuotiaana lapsi saattaa kertoa vanhemmilleen vielä kaiken tekemisistään ja 

ajatuksistaan, mutta niin hän ei tule tekemään enää pitkään. Aikuisen tehtävät 

alkavat olla lähinnä lapsen tukemisessa ja hoivaamisessa. Lapsi säätelee itse 

kiinnostuksiaan ja katselee maailmaa omista näkökulmistaan. Tämän ikäinen 

lapsi osaa piirtää eläimiä ja puita sekä taloja ovineen ja ikkunoineen. Muutenkin 

lapsen kynän käsittely kehittyy niin, että pisteitä yhdistelemällä lapsi osaa piirtää 

kuvioita ja ääriviivoja. Väritys on myös siistimpää kuin aiemmin, mutta yhä tässä 

iässä lapsen väritys saattaa mennä viivojen yli. Ennen ensimmäiselle luokalle 

siirtymistä moni lapsi osaa kirjoittaa nimensä. Saksilla lapsi osaa leikata suoria 

ja käyriä viivoja sekä avustettuna kuvioita. (Einon 2003, 40.)  

 

 

4.4 Lapsen piirtämisen kehitys 

 

Lapsen ensimmäisiä piirtämiä kuvia kutsutaan riimusteluiksi. Riimusteluissa 

lapsi tekee erilaisia jälkiä paperiin. Jäljet voivat olla suoria, kaarevia tai vinoja 

viivoja, ympyröitä tai soikioita, pisteitä, pyörremyrskyä muistuttavia kuvioita tai 

muuta vastaavaa (Kuva 1). Näissä ensimmäisissä kuvissa lapsi kokeilee, mil-

laista jälkeä piirrin jättää ja tutkii oman kätensä liikettä. Vaikka aikuisen mielestä 

nämä lapsen ensimmäiset kuvat eivät esitä yhtään mitään, on riimustelu kuiten-
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kin hyvin tärkeä vaihe lapsen kehityksessä. Se luo pohjaa kaikelle lapsen myö-

hemmälle kuviin liittyvälle työskentelylle sekä kirjoittamiselle, joten lapsen tulee 

antaa rauhassa riimustella eikä ohjata liian varhain esittävän kuvan piirtämi-

seen. (Pentikäinen 2006, 29.) Myöhemmällä iällä, n. 3,5-vuotiaana lapsi ymmär-

tää jo, että piirustukset eivät ole vain tuherruksia, vaan että ne esittävät asioita 

(Einon 2003, 44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt kun lapsi on oppinut piirtämään tietoisesti ymmärtäen kuvien esittävän jo-

tain, lapsi hallitsee kynän käytön paremmin. Ensimmäinen ihmistä esittävä kuva 

syntyy todennäköisesti sattumalta ja se on usein kuva kasvoista. Kun kynän 

hallinta on kehittynyt, ovat ihmistä esittävässä kuvassa päät pyöreitä ja silmät 

oikeissa paikoissa. Sitten lapsi alkaa lisätä kuvaan jalkoja, joita voi aluksi olla 

useampi. Kädet lapsi sijoittaa joko päähän tai erilliseen kehoon, joka tapauk-

sessa ne ovat hahmon puolivälissä. Seuraavaksi lisätään sormia ja hiuksia (Ku-

va 2). Lapsen ensimmäisistä ihmistä kuvaavista piirustuksista on nähtävissä 

ihmisten välisen vuorovaikutuksen tapoja. Lapsen kuvissa mittasuhteet eivät ole 

oikeat, tärkeimmät asiat piirretään isoimmiksi. Lapsen kuvissa isoimmiksi piirre-

Kuva 1. 2-vuotiaan Vilhelmiinan oma kuva. 
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tään pää/kasvot ja kädet, koska ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa käyte-

tään kasvoja ja käsiä. (Einon 2003, 44.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neljävuotiaana lapsi alkaa piirtää selkeitä muotoja. Kasvot eivät ole enää töher-

rystä, nyt ne erottuvat ja muutenkin lapsi piirtää paperille ominaisuuksia tasa-

painoisesti. Tärkein piirustuksen hahmo, esimerkiksi ihminen tai talo, on paperin 

keskikohdasta vähän sivussa (Kuva 3). Hahmon molemmille puolille lapsi piirtää 

yhtä paljon koristeita (kädet, sormet, kukat tai ruohoa) ja pikku hiljaa paperille 

piirtyy ylimääräisiäkin piirteitä, jotta koko paperi tulee täyteen kuvia. 5-vuotias 

lapsi osaa sommitella paperille kuvia, mutta ne eivät silti vastaa vielä täysin to-

dellisuutta (Kuva 4). Esimerkiksi auto voi ajaa irti tiestä sen yläpuolella tai 

lapsen perhettä kuvaavassa piirustuksessa lapsi voi olla yhtä iso kuin 

vanhempansa. Vasta 7-8-vuotiaana lapsi alkaa piirtää näkemiänsä asioita 

totuudenmukaisesti. (Einon 2003, 45.) 

 

Kuva 2. 2 vuoden ja 4 kuukauden ikäisen Heli-
nän piirros ”Ukko”. 
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Kuva 3. 4 vuoden ja 10 kuukauden ikäisen 
Vilhelmiinan piirros ”Tonttu”. 

Kuva 4. 5-vuotiaan Iivarin piirtämä omakuva, lahjapaketit ja 
synttärikakku. 
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4.5 Lapsen leikkaamisen, liimaamisen ja repimisen kehitys 

 

Leikkaaminen ja liimaaminen antaa lapselle paljon harjoitusta silmän ja käden 

koordinaatiosta. Leikkaamista ja liimaamista sisältävät tehtävät eri työvaihei-

neen auttavat lasta oppimaan tehtävän suorittamista alusta loppuun. Kuvan 

leikkaamisessa lapsi tarvitsee sekä saksilla leikkaamisen taitoa että liimaamisen 

taitoa. Liimaaminen voi tuottaa lapselle enemmän haasteita kuin uskoisi. Liiman 

tulisi peittää kaikki tartunta-alueet, mutta ei kuitenkaan muita alueita. Pienen 

lapsen on ensin hyvä antaa harjoitella paperin repimistä omilla käsillään, jotta 

hän saa tuntumaa saksilla leikkaamiseen. (Einon 2003, 52.) 

 

2-2,5-vuotias lapsi repii jo mielellään paperisuikaleita ja osaa ehkä leikata sak-

silla repimänsä suikaleet kahtia. Liiman levittämisessä paperille tämän ikäinen 

lapsi tarvitsee apua, mutta osaa kuitenkin asettaa kuvat liimapinnalle ja painaa 

ne kiinni. 2,5-3-vuotias leikkaa saksilla jo varmasti epämääräistä kuviota ja 

muotoja ja saadessaan apua levittää liimaa paperille. (Einon 2003, 53.) Kuvas-

sa 5 näkyy 2 vuoden ja neljän kuukauden ikäisen Helinä-tytön saksilla leikkaa-

minen ja repiminen. Ylempää kuviota hän alkoi leikata saksilla, mutta ei kuiten-

kaan vielä hallinnut saksiotetta. Alempaa kuviota hän alkoi myös leikata, mutta 

koki luontevammaksi vielä vain repiä käsillä paperia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. 2 vuoden ja neljän kuukauden ikäisen Helinän 
saksilla leikkaama ja käsillä repimä kuvio. 
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3,5-4-vuotias lapsi osaa kuvan ympäriltä repiä paperia ja itsenäisesti levittää 

liimaa revittyjen paperien taakse. Liiman levitys voi olla kuitenkin vielä suttuista. 

Tässä iässä lapsi alkaa leikata kuvioita ja muotoja saksilla. 4,5-5-vuotias lapsi 

käsittelee saksia jo hyvin, mutta ei leikkaa kovin tarkasti (Kuvat 6 ja 7). Liiman 

levitys sujuu järjestelmällisesti, kuten myös kuvien järjestäminen. 5-6-vuotiaan 

lapsen leikkaaminen on tarkempaa ja leikkaamisen tuotokset ovat suunnitel-

lumpia. Tässä iässä lapsi on silti yhä kiinnostuneempi tehtävän eri osista kuin 

koko tehtävästä. (Einon 2003, 53.) 

 

 

  

Kuva 6. 4 vuoden ja 10 kuukauden ikäisen Vilhelmiinan 
saksilla leikkaama kuvio. 

Kuva 7. 4 vuoden ja 10 kuukauden ikäisen Vilhelmii-
nan saksilla leikkaama kukkakuvio. 
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Lapselle on hyvä opettaa ja ohjeistaa leikkaamista ja liimaamista vaiheittain, 

jotta hän ei lannistu ja tuskastu liian vaikean tehtävän takia. Repimisen opetta-

minen ja ohjeistaminen kannattaa aloittaa niin, että ensin opettaa lapsen repi-

mään kapeita kaistaleita paperista. Sen jälkeen voi opettaa lapsen repimään 

paperia siihen piirrettyjen suorien ja kaarevien viivojen mukaan. Kun lapsi tun-

tee itsensä varmemmaksi repimisen osaamisessa, häntä voi auttaa repimään 

tiettyjä kuvioita ja muotoja. Saksilla leikkaamisen opettaminen ja ohjeistaminen 

kannattaa aloittaa niin, että opettaa lapsen ensin leikkaamaan paperikaistaleita 

paloiksi. Sen jälkeen lasta voi opettaa leikkaamaan suorien ja kaarevien viivojen 

mukaan. Pian tämän jälkeen lapsi osaa leikata helppoja kuvioita ja muotoja ja 

vielä vähän myöhemmin jo kuvia. Lapsen liimaamisen opettaminen ja ohjeista-

minen kannattaa aloittaa niin, että opettaa lapsen ensin levittämään liimaa isolle 

alueelle paperissa. Tämän jälkeen voi siirtyä opettamaan liiman levitystä pie-

nemmille alueille ja paperipaloille. Tämän opittuaan lapsi on valmis levittämään 

liimaa kuvien taakse ensin avustettuna ja lopulta itsenäisesti. (Einon 2003, 53.) 

 

 

4.6 Lapsen muovailun kehitys 

 

Pieni vauva tunnustelee, heiluttaa ja kuuntelee helistintä ja vähän isompi lapsi 

tunnustelee esimerkiksi erilaisia kangasmateriaaleja, kuten silkin ja karvan 

pehmeyttä (Karppinen & Salovalta 2000, 54). Lapset pitävät erityisen paljon 

erilaisista muovailumateriaaleista, koska jo hyvinkin pienestä alkaen ympäris-

töön tutustuminen tapahtuu tunnustelun ja kosketusten kautta. Lapset käyttävät 

yhtä paljon aikaa muovailumateriaaliin tutustumiseen ja tunnusteluun kuin sen 

käsittelyynkin. (Einon 2003, 58.) 

 

Pienempänä lapsi saattoi laittaa kaiken suuhunsa ja tutustui sillä tavalla erilaisil-

ta tuntuviin materiaaleihin. Parin vuoden ikäisenä hän tunnustelee ja puristelee 

muovailumateriaaleja sekä avustettuna leikkaa muovailumateriaalia ja voi osata 

tehdä siitä makkaran. 3-4-vuotiaana lapsen motorinen liikerata muovailussa 

kasvaa: hän osaa pyörittää, leikata ja muovata muovailumateriaalia, mutta edel-

leen lapsen mielestä tärkein osa työskentelyä on luultavimmin tuntoaistimus. 4-
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5-vuotias lapsi alkaa jo muovata itsenäisesti muovailumateriaalista esineitä. 

Muovailutaidon kehittyminen kulkee usein käsi kädessä piirustustaidon kehitty-

misen kanssa. Monet lapset osaavat muovata esineitä vasta sitten, kun osaavat 

piirtää yksinkertaisia ihmisiä ja taloja. Lapsen ensimmäiset esittävät muovailun 

tulokset ovat sellaisia, joita on helppo käsissä muovailla, kuten käärme, pallo ja 

kulho. 5-6-vuotiaana lapsi osaa jo muovailla hienoja esineitä ja hän on ylpeä 

töistään, ja voi haluta säilyttää joitain tekemiään töitään. (Einon 2003, 58.) 

 

 

4.7 En osaa, en halua – visuaalisen hahmottamisen vaikeudet 

 

Visuaalisuus tarkoittaa näköaistin kautta saatavia aistihavaintoja. Visuaalisella 

hahmottamisella tarkoitetaan esimerkiksi kykyä erotella samanlaiset kuviot eri-

laisista (visuaalinen erottelukyky), kykyä hahmottaa lähellä – kaukana olevien 

asioiden etäisyyksiä (avaruudellinen hahmottamiskyky), kykyä muistaa kuvia 

esimerkiksi muistipelissä (visuaalinen muisti), kykyä tunnistaa yksinkertaisesta 

kuviosta esittävä asia (visuaalinen päättelykyky) sekä kykyä piirtää näkemänsä 

kuvio (visuomotoriikka). (Vilen ym. 2011, 284.) 

 

Alle kouluiässä olevien lasten visuaaliset vaikeudet tulevat esille pikku hiljaa ja 

lievemmätkin vaikeudet tulevat esiin yleensä viimeistään kouluikään tultaessa. 

Lapsen visuaalisista vaikeuksista pääsee selvyyteen, kun havainnoi ja seuraa 

lapsen leikkejä ja mitä lapsi osaa ja mistä hän kiinnostuu. Esimerkiksi kynän 

käyttöön liittyvät tehtävät ja askartelutilanteet sekä rakentamistehtävät, palape-

lien kokoaminen ja legoilla rakentelu tuottavat ongelmia visuaalisista vaikeuksis-

ta kärsivälle lapselle, ja hän helposti välttelee tällaisia tehtäviä.  Myös monissa 

arkipäivän tilanteissa visuaalisen hahmottamisen vaikeudet voivat tulla esiin. 

Lapsi ei uskalla kävellä rappusia alas, edes kädestä pidettynä, koska hän ei 

pysty hahmottamaan avaruudellisia mittasuhteita eli ovatko porrasaskelmat lä-

hellä vai kaukana. Myös lapsen lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksien taustalla on 

useimmiten jonkin asteista visuaalista vaikeutta. (Vilen ym. 2011, 284.) 
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Aikuiset voivat ennaltaehkäistä lapsen visuaalisia vaikeuksia tukemalla ja kan-

nustamalla lasta piirtämisen yrittämisessä, askartelussa ja rakentelussa, vaikka 

nämä tuntuisivatkin lapsesta vaikeilta. Lasta auttaa monesti myös se, että teh-

tävät on jaettu pienempiin osiin. Esimerkiksi lapselle, joka ei osaa piirtää neliötä, 

voi piirtää avuksi ensin kulmapisteet, joista hän vetää viivat toisiin pisteisiin. Vi-

suaalisen hahmottamisen vaikeuksia voi ja kannattaa kuntouttaa jo alle kou-

luiässä, jolloin kuntouttaminen on tehokkainta. Esimerkiksi toimintaterapeutit 

kuntouttavat näitä vaikeuksia ja antavat neuvoja ja ohjeita vanhemmille ja kas-

vattajille lapsen visuaalisen kehityksen tukemisesta. (Vilen ym. 2011, 284.) 

 

 

 

5 AIKUISEN KANNUSTAVA SUHTAUTUMINEN LAPSEN TYÖS-
KENTELYYN 

 

 

Aikuisen roolia ja merkitystä ei lasten kädentaidoissa eikä missään muussakaan 

lapsiin liittyvässä tavoitteellisessa ja suunnitellussa toiminnassa voi liiaksi koros-

taa. Aikuinen toimii seurana, ohjaajana, tukena, neuvojana, kannustajana sekä 

toisinaan myös lohduttajana lapselle. Lapsi kaipaa aikuisen huomiota sanoilleen 

ja teoilleen. Aikuinen pystyy omilla sanoillaan ja teoillaan määrittämään toimin-

nan luonteen ja toiminnasta saatavan joko positiivisen tai negatiivisen koke-

muksen lapselle.  

 

 

5.1 Myönteinen vuorovaikutus kannustaa lasta 

 

Vuorovaikutuksen voidaan kokea olevan kaiken kasvatuksen perusta, koska 

lapsen minäkuva, itsetunto ja käyttäytyminen kehittyvät vuorovaikutuksessa 

toisen ihmisen kanssa. Asiakastyössä vuorovaikutuksellisesta tukemisesta pu-

huttaessa tarkoitetaan sitä, että asiakas ja työntekijä yrittävät yhdessä löytää 

vastauksia ja tapoja miten toimia. Työntekijän täytyy kuitenkin muistaa, ettei 
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valmiita vastauksia tai tapoja ole. Myös lasten kanssa toimiessa työntekijän eli 

aikuisen täytyy oppia sietämään epävarmuutta ja epätietoisuutta. Aikuisen tulee 

oppia heittäytymiskykyä. (Vilen ym. 2011, 462.) 

 

Kun aikuinen on lapsen kädentaitojen työskentelyn äärellä, tarvitsee hän perus-

tietoa materiaaleista ja välineistä sekä ennen kaikkea uteliaisuutta visuaalisia 

ilmiöitä kohtaan. Taiteilija ei aikuisen tarvitse olla. Tieto lapsen kädentaitojen 

kehittymisestä ja lapsen ilmaisun muodoista ja lähtökohdista auttavat aikuista 

havainnoimaan ja ymmärtämään lapsen toimintaa ja asettamaan sille tavoittei-

ta. Rakentava perusta taidekasvatukselle on taide-käsityksen avoimuus eli ku-

vallisten ilmaisutapojen erilaisuuden hyväksyminen samanarvoisina. Lapsen 

taiteellista työskentelyä ei tulisi aikuisen rajoittaa liiaksi. Aikuisen yleinen väärin-

käsitys on, että hyvää ja onnistunutta taidetta on vain sellainen taide, joka on 

totuudenmukaista. Kuitenkaan pienten lasten kuvat ja eri materiaaleista tehdyt 

taideteokset eivät sovi tähän ajattelutapaan. (Rusanen & Torkki 2000, 50.) 

 

Lapsen kädentaitojen työskentelyssä hienoimmillaan aikuisen ja lapsen välillä 

on vuorovaikutteinen suhde. Kun aikuinen kuuntelee ja havainnoi lapsen toimin-

taa, lapsi voi muuttaa toimintaansa aikuisen havaintojen pohjalta. Aikuinen luo 

läsnäolollaan turvaa pienelle lapselle ja turva taas innostaa lasta työskentele-

mään. Kun aikuinen eläytyy tunteillaan lapsen työskentelyyn, lapselle tulee tun-

ne, että aikuinen jakaa hänen tuntemuksensa ja ajatuksensa. Tämä tunne kan-

nattelee lapsen työskentelyä. Aikuisen tulee antaa lapselle arvostusta ja palau-

tetta työskentelystä. Tulee kuitenkin muistaa, että aikuisen ajatus palautteesta 

ei ole sama kuin lapsen ajatus. Lapsi ei kaipaa kriittistä värien ja muotojen arvi-

ointia, vaan nimenomaan tukea työskentelyyn ja tilaisuutta kertoa omista mieli-

kuvistaan. Lapselle palkitsevinta on aikuisen aito kiinnostus työskentelystä. Mi-

käli lapselle vain annetaan välineet käyttöön, mutta ei jäädä samalla lapsen 

seuraksi ja tueksi, yleensä lapsen työskentely loppuu melko nopeasti. (Rusanen 

& Torkki 2000, 50, 52.) 
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5.2 Lapsilähtöisen taidetoiminnan suunnittelu ja ohjaus 

 

Varhaiskasvatuksessa lapsilähtöisyyden käsitteellä on tarkoitettu lapsen omaan 

kulttuuriin, kokemuksiin ja toimintaan pohjaavaa oppimis- ja opettamisproses-

sia, jossa lapsi on prosessin toimija ja tekijä. Lapsilähtöisyydessä lapsen näh-

dään luonnostaan olevan utelias, oppimishaluinen ja oppimiskykyinen. Lapselle 

annetaan mahdollisuus tuoda omia mielenkiinnon kohteitaan esiin, mutta lasta 

ei silti jätetä selviytymään yksin. Aikuisen tulee olla tietoinen lapsen tarpeista ja 

kiinnostuksista ja hänen tehtävänään on auttaa lasta toimimaan kehityksen 

edistämiseksi. (Vilen ym. 2011, 222–223.)  

 

Taidetoimintaa suunniteltaessa tulee ohjaajan aina asettaa itsensä lapsen ase-

maan ja pohtia lapsen näkökulmasta taidetoimintaa. Ohjaajan on hyvä suunni-

tella etukäteen taidetoiminnan toteuttamista. Näin pystytään varautumaan mah-

dollisiin odottamattomiin muutoksiin, lapsi saa parhaan mahdollisimman hyödyn 

toiminnasta ja myös ohjaaja saa arvokasta kokemusta suunnitelmistaan ja 

oman ohjauksen kehittymisestä. Etukäteen on hyvä pohtia, minkälaiset tekniikat 

sopivat minkäkin ikäisille lapsille ja osaako lapsi esimerkiksi leikata itse saksilla 

vai tarvitseeko hän apua leikkaamisessa. Toiminnan olisi hyvä olla riittävän 

haasteellista, mutta ei kuitenkaan liian vaikeaa lapsen taitotasolle. Etukäteen on 

myös hyvä suunnitella missä tilassa toiminta tapahtuu, kuinka monta lasta on 

osallistumassa ja kuinka monta ohjaajaa on hyvä olla toiminnassa mukana. Jos 

lasten ikäjakauma on suuri, esimerkiksi 2-vuotiaasta 6-vuotiaaseen, on hyvä 

pohtia etukäteen pienemmille lapsille mahdollista muuta ajanvietettä. Pienem-

mät lapset eivät välttämättä jaksa pitkäjaksoisesti keskittyä yhteen asiaan. Etu-

käteen on hyvä varmistaa vielä, että kaikkia tarvittavia materiaaleja on varmasti 

saatavilla riittävä määrä. 

 

Lapset voidaan myös ottaa mukaan työskentelytuokioiden suunnitteluun ja yh-

teisten pelisääntöjen laatimiseen. Näin mahdollistetaan lasten sitoutuminen 

työskentelyyn eri tavalla. Pelisääntöjä laadittaessa voidaan sopia esimerkiksi, 

että toisille lapsille annetaan työskentelyrauha, työskentelytilassa ei saa juosta, 

välineitä ja materiaaleja ei laiteta suuhun ja että loppusiivoukseen osallistuvat 
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kaikki yhdessä. Lisäksi lapsille kannattaa korostaa, että työskentely tapahtuu 

rauhallisesti ja maltillisesti, mihinkään ei ole kiire. (Karppinen 2009, 59.)  

 

Ohjaajan tehtävä on mahdollistaa lapselle luovuuden, keskittymiskyvyn ja pitkä-

jänteisyyden oppiminen. Ohjaajan tulee antaa lapselle tilaa ja aikaa tutkia, poh-

tia ja oivaltaa sekä tarjota ajatusta, että kaikkea ei tarvitse saada valmiina kau-

pasta, vaan sen voi myös tehdä itse. Ohjaajalta tarvitaan myös kärsivällisyyttä. 

Lapsen ja aikuisen näkökulmat työskentelyssä saattavat olla hyvin erilaiset. Ai-

kuinen saattaa ajatella valmistuvaa työtä, kun taas lapsen ajatus on tekemises-

sä ja samalla hänen ajatuksensa lentävät eri maailmoissa, joihin kipinän ovat 

antaneet esimerkiksi oma kädenjälki tai työväline. Lapsen työ etenee omaa tah-

tiaan eikä lapsen luovuutta voi patistaa. Kärsivällisyyttä vaaditaan myös ongel-

manratkaisutilanteissa. Ohjaajan tulisi osata jättää tilaa lapsen omille pohdin-

noille ja oivalluksille eikä antaa valmiita vastauksia ongelmiin. Ohjaajan tehtäviin 

kuuluu myös työskentelyn turvallisuudesta huolehtiminen. Askarteluja tehtäessä 

käytetään paljon välineitä ja tarvikkeita, jotka voivat olla vaarallisia, ellei niiden 

oikeista käsittelytavoista kerrota. Varta vasten lapsen käteen sopivia ja lapsen 

työskentelyä helpottavia välineitä on kuitenkin olemassa. Työskentelyssä voi-

daan käyttää esimerkiksi tylppäkärkisiä saksia (Karppinen 2009, 62–63.) 

 

Lapsen aitoa osallisuutta tukee myös se, että hän kokee olevansa kulttuurin 

tuottaja ilman, että aikuinen merkitsevästi ja näkyvästi tuo esiin omaa panos-

taan ja tukeaan. Mahdollistaja ja tukija sekä dokumentoija ja yhteyksien luoja 

ovat aikuisen näkymättömämpiä rooleja, jotka tukevat lapsen kokoista ja nä-

köistä kulttuuria. Aikuisella on erilaisia rooleja taidetoiminnan vuorovaikutusti-

lanteessa ja ne näkyvät toimintana ja kuuluvat repliikkeinä. (Pusa 2009, 76.) 

 

 

5.3 Leikkiympäristön rikastuttaminen kierrätysmateriaaleilla  

 

Nykyaikana askartelu on muuttunut liian kaupalliseksi. Ihmisille tarjotaan valmii-

ta malleja ja työprosesseja sekä kalliita erityismateriaaleja. On tarjolla palikoita, 

styroxpalloja, kimallusliimoja ja – purkkeja ja hyvin tarkkaan jo valmiiksi suunni-



31 

 

teltuja materiaaleja. Mikäli askartelumateriaaleihin on käytössä runsaasti raha-

varoja, silloin näissä materiaaleissa ei ole mitään pahaa. Tämän hetkisessä ta-

loustilanteessa, kun kunnat ja kaupungit joutuvat säästämään joka asiassa, päi-

väkodin askartelubudjetista tällaiset materiaalit saattavat lohkaista ison palan. 

Niin ison, ettei rahaa enää riitäkään päivittäin muuntuviin ja muunneltaviin pe-

rusmateriaaleihin, kuten erivärisiin kartonkeihin tai vesiväreihin. Perusmateriaa-

lien tarjontaa pystyy helposti lisäämään ja elävöittämään edullisilla kierrätysma-

teriaaleilla. Kierrätysmateriaaleilla voidaan lapsen rajattoman mielikuvituksen 

avulla luoda yhtä hienoa tai jopa hienompaa ja ainutkertaisempaa taidetta. 

(Karppinen 2009, 60.) 

 

Innostava leikkiympäristö herättää lapsen tutkivan mielen. Innostavan leikkiym-

päristön muodostavat ihmiset, virikkeet, hyvä ilmapiiri sekä hyvät käytöstavat. 

Innostava leikkiympäristö täytyy kuitenkin luoda, se ei synny itsestään ja myös 

lapsia on hyvä ohjata luomaan sitä. Innostava leikkiympäristö on virikkeellinen, 

mutta ylitsepursuava viriketarjonta ei aina ole paras valinta, sillä se voi puudut-

taa aistit. Lapsen utelias ja ihmettelevä mieli riittää luomaan erilaista taidetta. 

Leikkivälineiden ei tarvitse olla valmiita, koska pelkistettyjen materiaalien avulla 

lapsella on mahdollisuus käyttää rajatonta mielikuvitustaan. Kierrätysmateriaali-

en runsas saatavuus tarjoaa paljon mahdollisuuksia tehdä omia leluja, askarte-

luja ja taidetta.  (Karppinen 2009, 64; van de Kreeke, Lehti, Suosalo, Tavasti & 

Vannucchi 2008, 18–19.) 

 

 

 

6 TOIMINNALLISEN OPINNÄYTETYÖN TYÖSKENTELYPRO-
SESSI JA TOTEUTUS 

 

 

Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on käytännön toiminnan kehittäminen, 

ohjeistaminen ja järjestäminen työelämässä (Falenius, Leino, Leinonen, Lumme 

& Sundqvist 2006). Opinnäytetyöni on tyypiltään toiminnallinen opinnäytetyö. 

Toiminnalliseen opinnäytetyöhön kuuluu raportin lisäksi jokin produkti, tuotos, 
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esimerkiksi opas, tapahtuma, esine tai portfolio. Tavoitteena on siis konkreetti-

nen tuotos tutkimuksen sijaan. Tuotoksen kirjallinen ulkoasu on erilainen kuin 

tutkimusraportin, koska tuotos tehdään tietylle kohderyhmälle ja sen tavoitteena 

on olla kutsuva ja puhutteleva kohderyhmälle. (Vilkka & Airaksinen 2003, 1.) 

Opinnäytetyöni on toiminnallinen opinnäytetyö sekä työelämälähtöinen ja se 

tehtiin yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun Porin sosiaali- ja terve-

ysalan palvelukeskus Soteekin ja Soteekki-vastaava Heli Lammisen kanssa. 

Opinnäytetyöni tuotos on opas lapsen kädentaitojen kehittymisestä ja ohjaami-

sesta sekä kierrätysmateriaalien käytöstä askarteluissa.  

 

 

6.1 Opinnäytetyön tavoitteet ja tarkoitus 

 

Opinnäytetyöni ensimmäisenä tavoitteena on tuottaa opaskansio, joka palvelee 

ja kehittää Palvelukeskus Soteekin toimintaa. Toisena tavoitteena on omien 

kokemusten ja havaintojen pohjalta lisätä Soteekissa harjoittelussa olevien 

opiskelijoiden tietämystä lasten kädentaitojen kehityksestä. Kolmantena tavoit-

teena on lisätä opiskelijoiden tietämystä kädentaitojen ohjaamisesta ja neljänte-

nä tavoitteena on tarjota askarteluideoita kierrätysmateriaaleista. Askarteluideat 

soveltuvat käytettäväksi esimerkiksi Lapsiparkissa ja/tai TerveSynttäreillä. Vii-

dentenä tavoitteena on tehdä kansiosta tiivis ja selkeälukuinen, jotta Soteekin 

usein vaihtuvista opiskelijoista kuka vain pystyisi ohjaamaan askarteluja lapsille. 

 

Palvelukeskus Soteekki on nuori oppimisympäristö, jossa harjoittelussa olevat 

opiskelijat harjoittelevat ja oppivat yrittäjyyttä. Opiskelijat vastaavat harjoittelun-

sa aikana Soteekin laskutuksesta sekä rahavarojen käytöstä. Kansioni kuuden-

tena tavoitteena on tukea kestävää kehitystä Soteekissa: aina ei tarvitse ostaa 

upouusia askartelumateriaaleja, vaan jo olemassa olevia kierrätysmateriaaleja 

voi aivan hyvin hyödyntää. Kansion eri materiaaleista valmistetut työt kehittävät 

myös lasten tietoisuutta ympäristöstään ja kierrätyksestä.  

 

Omana henkilökohtaisena tavoitteenani on tehdä opinnäytetyö, jonka prosessis-

ta ja tuotoksesta on itsellenikin hyötyä tulevaisuudessa työelämässä. Tavoit-
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teenani on oppia opinnäytetyöprosessista toiminnan ja ajan organisoimista sekä 

tutkimuksellisen tekstin kirjoittamista. Tavoitteenani on oppia myös lapsen kehi-

tyksestä ja oppimisesta sekä lasten ohjaamisesta ja toiminnan suunnittelusta. 

Opinnäytetyön tuotoksesta, Kädentaidot – kansiosta, saan itselleni hyvän ja 

monipuolisen työvälineen, jota voin hyödyntää ollessani töissä esimerkiksi päi-

väkodissa. 

 

 

6.2 Työskentelyprosessin aloitus 

 

Syksyllä 2012 sosiaalialan opinnoissa alkanut kädentaidot – kurssi innoitti minut 

suunnittelemaan opinnäytetyötäni kyseisen kurssin pohjalta. Teimme kurssilla 

useista eri materiaaleista erilaisia käsitöitä. Tavoitteena kurssilla oli harjoitella ja 

valmistaa käsitöitä, joita voisimme tehdä tulevaisuuden työssämme esimerkiksi 

nuorten kanssa. Kurssin pohjalta jokainen opiskelija kokosi kädentaidot – kan-

sion, johon koottiin käsityöohjeiden lisäksi valokuvia ja kirjallista materiaalia kä-

sitöistä.  

 

Päätin valita Porin Palvelukeskus Soteekin työelämän yhteistyötahoksi, koska 

oman Soteekki-harjoittelun aikana koin ja havaitsin, että monille opiskelijoille 

Soteekki tarjoaa ensimmäisen kokemuksen lasten kanssa toimimisesta. Harjoit-

telun aikana keskustelin useasti muiden opiskelijoiden kanssa lasten toiminnan 

suunnittelun tärkeydestä. Halusin tuottaa työvälineen, joka tarjoaa sekä tietoa 

lasten kädentaitojen kehittymisestä ja lasten ohjauksesta että viriketoimintaide-

oita askartelujen muodossa. Soteekin palveluja käyttävien lapsiperheiden lasten 

ikäjakauma on suuri vaihdellen alle vuodenikäisistä lapsista jopa kouluikäisiin 

lapsiin. Eri-ikäisten lasten kanssa toimiminen ja vuorovaikutus on hyvin erilaista. 

Aivan pienemmille, alle 2-vuotiaille, lapsille riittää yksinkertaisempi toiminta lelu-

jen parissa ja niihin tutustumisessa, mutta isommat, muutaman vuoden ikäiset, 

lapset tarvitsevat enemmän virikkeellistä toimintaa viihtyäkseen. Myös itselleni 

tuli Soteekki-harjoittelun aikana vastaan tilanteita, joissa jouduin kuumeisesti ja 

nopeasti keksimään mukavaa virikkeellistä toimintaa 4-5-vuotiaille lapsille. Sil-

loin keksin päästäni askarteluja lasten kanssa tehtäväksi.  
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Näistä kokemuksista ja havainnoista sain idean tehdä Soteekkiin kierrätysmate-

riaaleista askarteluohjeita. Kierrätysmateriaaleja on helposti saatavilla ja Käden-

taidot – kansion askartelut toimivat myös ns. hätävarana esimerkiksi ulkoilun 

jäädessä pois huonon sään vuoksi.  

 

Syksyllä 2012 suunnittelin opinnäytetyöni teoriaosuutta ja tutustuin aiheeseen 

liittyvään kirjallisuuteen. Kirjallisuutta taide- ja käsityökasvatuksesta löytyi kiitet-

tävästi, mutta monet kirjoista olivat samojen kirjoittajien kirjoittamia, joten kir-

joissa oli paljon samaa asiaa hieman eri sanoilla kirjoitettuna. Lapsen kehitystä 

käsitteleviä kirjoja on paljon. Runsaasta valikoimasta löysin itselleni pari hyvää 

kirjaa lapsen kädentaitojen kehittymisestä. Näissä kirjoissa oli hyvin kerrottu eri 

ikäkausina tapahtuva kehitys. Askartelukirjoja, joissa on ohjeita kierrätysmateri-

aaliaskarteluista, on myös kirjoitettu useita. 2000-luvulla kestävä kehitys ja kier-

rätys ovat nousseet puheenaiheeksi, joten erilaisia kierrätysmateriaaleja hyö-

dyntäviä askartelukirjoja on paljon. Pystyin hyödyntämään useaa askartelukirjaa 

opinnäytetyössäni, mutta suuri osa monen kirjan askarteluista oli mielestäni tar-

koitettu lasten kotona tehtäviksi vanhempien kanssa. Monet askarteluista olivat 

suuritöisiä ja paljon aikaa vieviä. Soteekin Lapsiparkissa tai TerveSynttäreillä 

aikaa on kuitenkin rajoitetusti. Valitsin runsaasta askartelukirjojen annista sellai-

sia kirjoja, jotka sisälsivät helppoja ja vähemmän aikaa vieviä askarteluja.  

 

Samana syksynä esittelin aihesuunnitelmani Soteekki-vastaava Heli Lammiselle 

sekä ohjaavalle opettajalleni, jotka näyttivät työlleni vihreätä valoa. Aihesuunni-

telmaseminaarissa lokakuussa 2012 esittelin suunnitelmani kanssaopiskelijoille. 

Suunnitelmani herätti vilkasta keskustelua ja kritiikkiä, joka koski suunnitelmas-

sani esiteltyjen materiaalien käyttöä. Olin suunnitellut kädentaidot – kurssin 

pohjalta, että ottaisin kansioon mukaan esimerkiksi huovan huovutusta ja lan-

kamateriaaleja. Keskustelussa pohdittiin paljon, ovatko materiaalien pohjalta 

tehtävät työt liian haastavia lapsille. Saamani kritiikin perusteella aloin epäillä 

Kädentaidot – kansioni toimivuutta ja soveltuvuutta Soteekkiin, ja niinpä loppu-

vuotena 2012 työni ei edennyt juuri yhtään.  

 

Alkuvuodesta 2013 aloin jälleen suunnitella opinnäytetyötäni ja pikkuhiljaa löy-

sin työlleni oikean suunnan. Päädyin tekemään kansioon askarteluohjeita kier-
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rätysmateriaaleista, koska niiden käyttö on edullista ja niitä on helppo saada 

materiaaleiksi askarteluihin. Kädentaidot – kurssista syntynyttä kansiota en lo-

pulta hyödyntänyt juuri ollenkaan, koska kurssilla tekemämme työt olivat liian 

vaikeita lapsille. Lähdin tutkimaan erilaisia lapsille tarkoitettuja askartelukirjoja, 

joissa on käytetty kierrätysmateriaaleja. Kirjoista valitsin neljä askartelua, inter-

net-sivuilta valitsin kaksi askartelua ja kolme askartelua suunnittelin itse. Valit-

semani ja suunnittelemani askartelut askartelin ja kuvasin kansiota varten.  

 

 

6.3 Kädentaidot – kansioon liittyvien odotusten selvittäminen 

 

Alkuvuodesta 2013 tein testikansion, jonka vein 8.4.2013 Soteekkiin silloin har-

joittelussa oleville sairaanhoitaja – ja fysioterapiaopiskelijoille testiin muutamak-

si viikoksi. Sairaanhoitaja- ja fysioterapiaopiskelijoita oli tuolloin harjoittelussa 

yhteensä noin 20 opiskelijaa. Tavoitteena oli, että opiskelijat olisivat testanneet 

kansion askarteluja mahdollisuuksien mukaan Soteekin Lapsiparkkiin tai Ter-

veSynttäreille tulevien lasten kanssa. Koin kansion soveltuvuuden ja käyttökel-

poisuuden kannalta oleelliseksi, että minä en ollut mukana kansion testaukses-

sa. Yhtenä tavoitteenani kansiota tehdessä oli se, että kansio olisi tiivis ja selkä-

lukuinen, jotta sellainenkin opiskelija, joka on uutena aloittanut harjoittelun So-

teekissa, osaisi tehdä ja ohjata askarteluja. Koin, että ainut tapa varmistua as-

karteluohjeiden toimivuudesta ja ymmärrettävyydestä oli se, että minä en osal-

listunut kansion testaukseen.   

 

Palautetta pyysin kansiosta kirjallisessa muodossa avoimilla kyselylomakkeilla, 

joita pyysin täyttämään, kun askartelua oli tehty lasten kanssa. Mikäli askartelua 

ei ollut mahdollista testata käytännössä, pyysin arvioimaan askartelun kirjallisen 

osuuden ja ohjeiden toteutumista. Sovin opiskelijoiden kanssa päivän, jolloin 

tulen paikan päälle keräämään heidän kirjallisen ja suullisen palautteensa. So-

vin aluksi, että kansion testiaika ja palautteen kirjoittamisaika on kaksi viikkoa. 

19.4.2013 tulin Palvelukeskus Soteekkiin keräämään palautetta, mutta tuolloin 

kävi ilmi, että opiskelijat eivät olleet vielä päässeet kahden viikon aikana tes-
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taamaan kansiota. Sovin palautetilaisuudelle uuden päivän viikon päähän alku-

peräisestä päivästä.  

 

Tutkimusmenetelmäksi, jolla pyrin selvittämään kädentaidot – kansion hyödylli-

syyttä ja toimivuutta, valikoitui kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen tutki-

mustyypeistä kysely ja haastattelu. Kyselyn toteutin avoimia kysymyksiä sisäl-

täneellä kyselylomakkeella ja haastattelun toteutin teemahaastattelulla sekä 

avoimella haastattelulla. Avoimilla kysymyksillä tarkoitus on esittää vain kysy-

mys ja vastausta varten jätetään tyhjä tila. Teemahaastattelu on lomakehaastat-

telun ja avoimen haastattelun välimuoto. Teemahaastattelussa haastattelun 

aihepiirit eli teemat ovat tiedossa, mutta kysymyksillä ei ole tarkkaa muotoa tai 

järjestystä. Avoimessa haastattelussa puolestaan selvitetään haastateltavan 

ajatuksia, mielipiteitä, tunteita ja käsityksiä sen mukaan kuin ne tulevat vastaan 

keskustelun kulussa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 203–204.)   

 

Avointa kyselylomaketta käytin testikansiossa liitettynä jokaiseen askarteluun. 

Pyysin kyselylomakkeessa arvioimaan työn toteutumista käytännössä kysymyk-

sillä mitä hyvää, mitä kehitettävää askarteluissa/kansiossa on, miten ohjeet ja 

kuvat vastasivat toisiaan, miten ulkoasun ja ohjeiden selkeys toteutui, miten 

kansion teoriaosuus vastasi kansion tarkoitusta ja mitä muuta tuli mieleen kan-

siosta. Kyselylomakkeita oli yhteensä yhdeksän kappaletta, jokaisen askartelun 

jälkeen yksi (Liite 1).  

 

Toteutin haastattelun sekä avoimena ryhmähaastatteluna että ryhmäteema-

haastatteluna. Ryhmähaastatteluun päädyin, koska halusin saada mahdolli-

simman monipuolista palautetta opiskelijoilta. Ryhmähaastattelu on mielestäni 

vapaamuotoisempi ja rennompi kuin yksilöhaastattelu. Ryhmähaastattelu antaa 

myös mahdollisuuden kerätä tietoa monelta henkilöltä yhtä aikaa. Haastattelu 

toteutui niin, annoin palautteen antajille vapaasti tilaa kertoa kommenttejaan ja 

ajatuksiaan, mutta samalla keskustelun lomassa kyselin hahmottelemieni tee-

mojen pohjalta palautetta työstäni. Näin annoin opiskelijoille mahdollisuuden 

kertoa omia näkemyksiään, joiden hyödyntäminen Kädentaidot – kansion teos-

sa oli mielestäni oleellista. Olin hahmotellut itselleni teemoja niiden osioiden 

mukaan, joista kansioni koostuu, ja joihin eri palautteet liittyvät. Teemat olivat 
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melko yksityiskohtaisia ja niitä oli myös aika paljon, kahdeksan kokonaisuudes-

saan. Yksityiskohtaisella teemoittelulla halusin selvittää, miten Kädentaidot – 

kansio kohtaa Palvelukeskus Soteekin tarpeet. 

 

Ensimmäinen teema oli kansion ulko- ja sisäpuolen ulkonäkö. Tämän teeman 

avulla pyrin selvittämään, miten opiskelijat kokivat kansiossa käytetyt värit ja 

kirjoitusasussa erilaiset fontit. Toinen teemani oli kansion sisällön asettelu. Tä-

män teeman avulla pyrin selvittämään, miten opiskelijat kokivat kansion sisällön 

asettelun, kun kansio alkaa teoriaosuudella ja sitten tulevat itse askartelut sekä 

miten opiskelijat kokivat värillisten välilehtien käytön. Kolmas teemani oli teo-

riaosuuden sisältö. Tämän teeman avulla pyrin selvittämään, palveliko teo-

riaosuus Soteekin tarpeita. Neljäs teemani oli askartelujen ohjeet. Tämän tee-

man avulla pyrin selvittämään, olivatko askartelujen ohjeet ymmärrettäviä ulko-

puolisen silmin ja miten askartelujen eri välivaiheet kävivät selviksi. Viides tee-

mani oli askartelujen kuvat. Tämän teeman avulla pyrin selvittämään, olivatko 

kuvat selkeitä ja ymmärrettäviä. Kuudes teemani oli ohjeet + kuvat. Tämän 

teeman avulla pyrin selvittämään, miten opiskelijat kokivat askartelujen kirjallis-

ten ja kuvallisten ohjeiden yhteyden. Seitsemäs teemani oli itse askartelut, ja 

tämän teeman avulla pyrin selvittämään, soveltuvatko itse askartelut Soteekkiin. 

Viimeinen kahdeksas teemani oli materiaalit. Tämän teeman avulla pyrin selvit-

tämään, soveltuvatko käytettävät materiaalit Soteekkiin.  

 

 

6.4 Palaute Soteekin opiskelijoilta 

 

Palautetilaisuus Kädentaidot – kansion testauksesta oli 26.4.2013 Palvelukes-

kus Soteekissa. Paikalla oli sekä sairaanhoitaja- ja fysioterapiaopiskelijoita yh-

teensä noin 10 henkilöä. En kerännyt läsnäolijoilta läsnäololistaa enkä nimiä, 

koska en kokenut sitä oleelliseksi enkä eettisesti oikein opinnäytetyöni kannalta. 

Kädentaidot - kansion valmistumisen kannalta ei ollut oleellista, ketä opiskelijoi-

ta tarkalleen tilaisuudessa oli läsnä, ketkä kaikki heistä olivat testanneet kansio-

ta ja ketkä heistä ovat antaneet mitäkin palautetta. Opiskelijoiden iällä, suku-

puolella, opiskelualalla tai henkilökohtaisilla taidoilla ei ollut merkitystä kansion 
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testauksessa. Halusin kunnioittaa tutkimuksen eettisiä periaatteita haastatelta-

vien nimettömyydestä ja tunnistamattomuudesta.  

 

Palautetilaisuudessa suullista palautetta antoivat lähinnä sairaanhoitajaopiskeli-

jat. Palautetilaisuuden aluksi opiskelijat kertoivat, että kansion testiaikana oli 

Soteekin Lapsiparkissa vain pieniä, n. 1-vuoden ikäisiä tai nuorempia lapsia 

hoidossa, joten he eivät päässeet testaamaan askarteluja käytännössä. Palau-

tetilaisuudessa opiskelijat antoivat minulle suullisen palautteen lisäksi yhden 

A4-sivullisen vapaasti kirjoittamaansa palautetta. En kysynyt kirjallisen palaut-

teen kirjoittajan nimeä, koska sillä ei opinnäytetyöni kannalta ollut merkitystä 

enkä halunnut personoida palautetta kehenkään tiettyyn opiskelijaan. Näin pys-

tyin itsekin suhtautumaan palautteeseen puolueettomasti eivätkä mielikuvani 

vaikuttaneet kansioni sisältöön tai valmistumiseen. Kirjallisessa palautteessa 

sain palautetta kaikkiin muihin teemoihin liittyen paitsi neljänteen teemaan eli 

askartelujen ohjeiden ymmärrettävyyteen   

 

Ensimmäinen teemani, eli kansion ulko- ja sisäpuolen ulkonäkö, keräsi eniten 

palautetta.  

 

 ”Selkeämpi fontti (ei värejä, ei kursivointia…)” 
 ”Värien käyttö sekavaa.” 
 ”Ulkoasu hieman epäammatillinen…” 
 ”Kansion kannet sievät, houkuttelee avaamaan kansion (huom!  
 selkämykseen kansion nimi).” 
 

Myös suullisesti opiskelijat antoivat palautetta kansion tekstin ulkonäöstä. He 

kokivat tekstin erilaiset keskitykset sekaviksi. Olin siis tehnyt testikansiosta vä-

rikkään ja käyttänyt jokaisessa teoriaosuuden tekstissä ja askarteluohjeissa eri-

väristä fonttia ja erilaisia keskityksiä. 

 

Toiseen teemaan eli kansion sisällön asetteluun sain kirjallista palautetta. 

Testikansiossa aloitin teoriaosuuden käsittelemällä sitä, millainen on hyvä kä-

dentaitojen ohjaaja (1). Seuraavaksi kerroin lapsen silmä-käsi-koordinaation 

kehityksestä (2) ja tämän jälkeen leikkaamisen, liimaamisen (3) ja muovailun 

kehittymisestä ja ohjaamisesta (4). Viimeisenä teoriaosuudessa käsittelin lap-
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sen visuaalisen hahmottamisen vaikeuksia (5). Teoriaosuuden jälkeen alkoivat 

askartelut (6).  

 

 ”Kansion eri osa-alueet jaettu hieman omituisesti: 1 ja 2 loogisesti, 
 tämän jälkeen mieluummin 5 (Visuaalisen hahm. vaik.), jonka  
 jälkeen 3, 4, 6!” 
 

Kolmanteen teemaan eli teoriaosuuden sisältöön sain ainoastaan yhden, kirjal-

lisen palautteen: 

 

 ”Hyvä idea kirjoittaa, mitä eri ikäkausissa lapsi osaa.” 

 

Viides teemani oli askartelujen kuvat. Niihin sain suullisena palautetta, että ku-

vat voisivat olla isompia, jotta niistä saa paremmin selvän. Kuudennasta tee-

masta, eli ohjeiden ja kuvien yhteyden kokemisesta, sain myös suullista palau-

tetta. Suullinen palaute koski ohjeiden ja kuvien asettelua. Olin testikansiossa 

asetellut ohjeet toiselle sivulle ja kuvat toiselle sivulle. Opiskelijat antoivat palau-

tetta, että ohjeet ja kuvat voisivat olla samalla sivulla, jolloin askartelun työvai-

heita olisi helpompi seurata.  

 

Seitsemännestä teemasta eli askartelujen soveltuvuudesta Soteekkiin sain kir-

jallista ja suullista palautetta. Suullisessa palautteessa opiskelijat kokivat, että 

askartelut ovat toimiva isompien lasten kanssa, mutta aivan pienempien, 0-2-

vuotiaiden, kanssa tehtäviksi liian haastavia. He toivoivat kansioon iänmukaista 

jaottelua niin, että myös aivan pienemmille lapsille olisi soveltuvia askarteluja. 

 

 ”Mosaiikkilaiva oli hyvä olla kansiossa esimerkkinä.” 
 ”Paperihelmet kiva idea, mutta vie paljon aikaa ja tarkoitettu isoille 
 lapsille… (2-v. ei jaksa keskittyä niin pitkään…)” 
 ”Ikäkausien mukainen jaottelu parempi kuin tehtäväkohtainen  
 jaottelu (kun Lapsiparkissa 2-v. lapsi, voisi suoraan etsiä sen.” 
 

Viimeisestä kahdeksannesta teemasta eli materiaalien soveltumisesta sain se-

kä kirjallista että suullista palautetta. Suullisessa palautteessa opiskelijat kokivat 

kierrätysmateriaalien soveltuvan Soteekkiin, koska se kehittää Soteekissa har-
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joittelussa olevien opiskelijoiden yrittäjyyden näkökulmaa kestävän kehityksen 

kautta.  

 

 ”Paljon käytetty kierrätysmateriaaleja!” 

 

 

6.5 Palautteen jälkeinen työskentelyprosessi ja kansion valmistuminen 

 

Keväällä 2013 saatuani palautetta testikansiosta Soteekin opiskelijoilta aloin 

jälleen epäilemään Kädentaidot – kansioni toimivuutta ja soveltuvuutta Soteek-

kiin. Sekä kirjallisessa että suullisessa palautteessa nousi esille askartelujen 

vaativuustaso, ja minulle ehdotettiin, että tekisin kansioon iänmukaisen jaon 

askarteluille alkaen n. 1-2-vuotiaille soveltuvista askarteluista. Keskustelin opin-

näytetyöni ohjaavan opettajan kanssa tästä ehdotuksesta, ja tulimme siihen 

tulokseen, että kaikkien alle kouluikäisten huomioiminen samassa työssä on 

liian haasteellista ja työni paisuisi kohtuuttoman suureksi. Lapsen kehitys on 

kahtena ensimmäisenä ikävuotena niin vauhdikasta, että olisi todella haastavaa 

valmistaa kansio, joka vastaisi tarpeita vauvaiästä aina kouluikään asti. Päätin-

kin siis jättää tuon ehdotuksen raportissani jatkokehittelymahdollisuudeksi.  Ke-

väällä 2013 aloin kirjoittaa teoriaosuutta, mutta kesätöiden alettua jo toukokuus-

sa, jäi opinnäytetyöni tekeminen kesän ajaksi. 

 

Syksyllä 2013 jatkoin teoriaosuuden kirjoittamista ja Kädentaidot – kansion val-

mistamista. Soteekista saadun palautteen perusteella muokkasin kansioni ulko-

näköä yksinkertaisemmaksi ja selkeämmäksi valitsemalla yksivärisen fontin se-

kä sijoittamalla askartelujen välivaiheiden kuvat ja ohjeet samalle sivulle. Muok-

kasin myös kansion eri osa-alueet palautteen mukaiseen uuteen järjestykseen. 

Päätin lisätä myös joihinkin askarteluihin vinkkejä siitä, miten askartelua voi 

muokata ja soveltaa käytettäväksi pienempien lasten kanssa. En kuitenkaan 

halunnut tehdä selvää iän mukaista jaottelua askarteluihin. Mielestäni pienem-

pien lasten kanssa voi tehdä aivan samoja askarteluja kuin isompien, sillä ero-

tuksella, että ohjaaja auttaa enemmän ja pienempien lasten ei tarvitse tehdä 

itse kaikkia työvaiheita. Taidekasvatuksen kirjallisuudessa korostetaan, että las-
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ten taitoja ei tule väheksyä, koska usein pienemmätkin lapset osaavat ja voivat 

omaksua paljon enemmän kuin me aikuiset uskomme. Meiltä aikuisilta vaadi-

taan vain luottamusta lapsiin ja etenkin uskallusta kokeilla erilaisia tekniikoita. 

Päiväkotien ryhmien ikäjakokin usein estää pienempien lasten osallistumisen 

isojen toimintaan. Lapsi kuitenkin tarkastelee ja havainnoi isompien lasten tai 

aikuisten toimintaa ja oppii heidän toiminnasta. Lapsen tulisi saada osallistua 

toimintaan kehityksensä mukaan ikärajoja rikkoen. (Karppinen 2009, 59; Karp-

pinen & Salovalta 2000, 56.) 

 

Muokatessani Kädentaidot – kansiota sain ajatuksen kansion kuvittamisesta. 

Kansiossa on valokuvia askarteluista, mutta halusin tuoda myös kansion teo-

riaosuuteen elävyyttä ja persoonallista ilmettä. 17-vuotias siskontyttöni Jenna 

Hämäläinen on lahjakas piirtäjä, joten sovin hänen kanssaan, että hän kuvittaisi 

työni. Kirjallista sopimusta ei ollut tarpeen tehdä eikä virallista lupaa hänen huol-

tajaltaan tarvittu. Kerroin kuitenkin Jennan huoltajalle, siskolleni, sopimukses-

tamme, koska hän on vielä juridisesti Jennan huoltaja ja käyttää myös puheval-

taa asioissa. Siskolleni sopimuksemme sopi. Myös teoriaosuuteeni halusin liit-

tää havainnollistavia kuvia lapsen piirtämisen ja saksilla leikkaamisen kehityk-

sestä. Sovin kahden muun siskoni kanssa, että saisin teetättää heidän 2- ja 4- 

vuotiailla tyttärillään esimerkkikuvat piirtämisen ja saksilla leikkaamisen kehityk-

sestä. Lisäksi sain luvan käyttää jo 8-vuotiaan siskonpoikani vanhoja piirroksia. 

Näiden kuvien käyttämistä varten lupa-asiat hoidettu (Liite 2).  

 

Valmistin kansion sillä ajatuksella että se jää elämään, ja sitä voi tulevaisuudes-

sa muokata. Tämän vuoksi en aluksi aikonut tehdä kansioon sisällysluetteloa 

enkä sivunumerointia, mutta päätin kuitenkin lisätä ne helpottamaan kansion 

lukemista ja selaamista. Yhtenä opinnäytetyöni tavoitteena oli kuitenkin tehdä 

kansiosta tiivis ja selkälukuinen. Kädentaidot – kansio sisältää teoriaa lasten 

toiminnan suunnittelusta, lapsen kädentaitojen kehityksestä ja ohjauksesta sekä 

yhdeksän kierrätysmateriaaliaskartelua (Liite 3). 
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7 POHDINTAA JA ARVIOINTIA 
 

 

Seuraavassa vertailen tutkimukseni tuloksia teoriaosuuteen, pohdin asettamieni 

tavoitteiden täyttymistä, omaa oppimista, työskentelyprosessia kokonaisuudes-

saan sekä Kädentaidot – kansioni jatkokehittelymahdollisuuksia. 

 

 

7.1 Tulosten peilausta teoriaosuuteen 

 

Opinnäytetyöni tuloksia ovat Palvelukeskus Soteekista saadut palautteet ja ke-

hitysehdotukset Kädentaidot – kansion soveltuvuudesta ja sisällöstä. Palvelu-

keskus Soteekissa harjoittelussa olleet sairaanhoitaja- ja fysioterapiaopiskelijat 

olivat tyytyväisiä siihen, että kansiossa on kerrottu lapsen kehityksestä eri ikä-

vaiheissa. Lapsen kehityksen ja taitotason tunteminen on tärkeää toimintaa 

suunniteltaessa, jotta osataan valita oikeanlaiset tekniikat ja askartelut lapselle. 

Jarasto & Sinervo (1997, 18) kuitenkin muistuttavat, että yhtenäisen kuvan luo-

minen tietyn ikäisen lapsen osaamisesta ja taidoista on vaikeaa, koska jokainen 

lapsi kehittyy omaa tahtiaan. Lapsesta voi kuitenkin etsiä tiettyjä kehityspiirteitä, 

joita tietyn ikäisessä lapsessa ajatellaan olevan. 

 

Osittain edelliseen tulokseen liittyvä oli palaute iän mukaisesta jaottelusta as-

karteluissa, jonka tulokset ovat vaihtelevia teoriaan verrattuna. Palvelukeskus 

Soteekin opiskelijat toivoivat iän mukaista jaottelua askarteluihin. Taidekasva-

tuksen kirjallisuudessa kuitenkin korostuu ajatus lapsen taitoihin luottamisesta 

ja uskalluksesta lähteä kokeilemaan erilaisia tekniikoita ikärajoja rikkoen. Lapsi 

oppii isommilta lapsilta ja aikuisilta, ja siksipä lapsen tulisi saada tutustua erilai-

siin tekniikoihin turvallisessa ympäristössä aikuisen ohjauksessa. (Karppinen & 

Salovalta 2000, 56.) Toisaalta lasten taidetoiminta ei kuitenkaan saisi olla liian 

haastavaa, ettei lapsi koe suurta epäonnistumisen ja tuskastumisen tunnetta.  

 

Kädentaidot – kansion askartelut ovat valmistettu kierrätysmateriaaleista, joiden 

käytöstä Palvelukeskus Soteekin opiskelijat antoivat positiivista palautetta. Tu-
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loksena tässä näen peilaten teoriaosuuteen, että kierrätysmateriaalien käyttö 

soveltuu hyvin Palvelukeskus Soteekkiin.  Soteekilla on käytössä paljon perus-

materiaaleja, kuten kartonkeja ja vesivärejä. Kierrätysmateriaaleilla pystyy hel-

posti lisäämään ja elävöittämään perusmateriaalien tarjontaa (Karppinen 2009, 

60). 

 

Testikansioon en ollut vielä kerännyt ohjeita ja vinkkejä toiminnan suunnittelusta 

ja ohjauksesta. Hanna-Mari Elorannan opinnäytetyön ”Hoitotyön opiskelijoiden 

opetus- ja ohjausosaamisen kehittyminen ja kokemukset Soteekki-

harjoittelusta” tulokset kertovat, että Palvelukeskus Soteekissa harjoittelussa 

olevien opiskelijoiden ohjaus- ja suunnittelutaidot kehittyvät, mutta kirjallista oh-

jausta ei Soteekissa juurikaan käytetä (Eloranta 2013, 2). Omien kokemusteni 

ja Hanna-Mari Elorannan opinnäytetyön tulosten perusteella koin toiminnan 

suunnittelun ja ohjauksen kuitenkin tarpeelliseksi osioksi, ja niinpä lisäsin sen 

lopulliseen kansioon. 

 

 

7.2 Tavoitteiden täyttyminen 

 

Opinnäytetyöni ensimmäisenä tavoitteena oli tuottaa opaskansio, joka palvelee 

ja kehittää Palvelukeskus Soteekin toimintaa. Soteekista saamani palautteen ja 

omien havaintojeni perusteella voin sanoa, että ensimmäinen tavoite on osittain 

toteutunut. Palautteessa toivottiin iänmukaista jaottelua ja askarteluja 0-2-

vuotiaille lapsille. Kansioni palvelee osittain Soteekin toimintaa sisältämällä kier-

rätysmateriaaliaskarteluja yli 2-vuotiaille lapsille, jotka ovat Palvelukeskus So-

teekin asiakaskuntaa. Suoranaisesti alle 2-vuotiaille soveltuvia askarteluja en 

lisännyt kansioon, joten siltä osin tavoite palvella ja kehittää Palvelukeskus So-

teekin toimintaa jäi osin saavuttamatta. 

 

Toisena tavoitteena oli omien kokemusten ja havaintojen pohjalta lisätä Sotee-

kissa harjoittelussa olevien opiskelijoiden tietämystä lasten kädentaitojen kehi-

tyksestä. Tämä tavoite on toteutunut. Olen kansiossa kertonut kattavasti 2,5 – 

6-vuotiaan lapsen silmä-käsi-koordinaation kehityksestä, lapsen leikkaamisen ja 
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liimaamisen sekä muovailun kehityksestä. Saamani palautteen mukaan oli hyvä 

asia kertoa lapsen kehityksestä. 

 

Kolmantena tavoitteena oli lisätä opiskelijoiden tietämystä kädentaitojen ohjaa-

misesta. Kansion testauksen jälkeen lisäsin kansion teoriaosuuteen tietoa toi-

minnan suunnittelusta. Tämän osuuden lisäämisen koin hyödylliseksi oman So-

teekki – harjoittelun aikana saatujen havaintojen ja käymäni keskustelujen pe-

rusteella. Sosionomikoulutuksessa korostetaan toiminnan suunnittelun tärkeyt-

tä, etenkin lasten kanssa toimiessa. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, ja hyvän 

suunnittelun avulla pystytään varautumaan muutoksiin. Olen myös kertonut 

kansiossa, miten lapsen saksilla leikkaamista ja liimaamista on hyvä ohjata. 

Koen siis tämän tavoitteen myös täyttyneen. 

 

Neljäntenä tavoitteena oli tarjota askarteluideoita kierrätysmateriaaleista. Tä-

män tavoitteen saavuttamisessa onnistuin, kun selasin lukemattomia lasten as-

kartelukirjoja ja poimin sieltä kierrätysmateriaaleista tehtyjä askarteluja. Toteutin 

askartelut itse, joka mahdollisti askartelujen välivaiheiden valokuvaamisen ja 

kirjallisen ohjeistuksen tarkasti ja selkeästi. Viidentenä tavoitteena oli tehdä 

kansiosta tiivis ja selkeälukuinen, jotta Soteekin usein vaihtuvista opiskelijoista 

kuka vain pystyisi ohjaamaan askarteluja lapsille. Koen, että onnistuin myös 

tässä tavoitteessa, koska muokkasin opiskelijoiden palautteen perusteella as-

kartelujen kuvat ja kirjalliset ohjeet samalle sivulle. Lisäsin kansioon myös sisäl-

lysluettelon, joka helpottaa kansion lukemista ja selaamista. Koen, että tavoite 

on myös siksi toteutunut, koska osasin itse askartelukirjojen ohjeiden perusteel-

la tehdä askartelut. Osasin myös lisätä askarteluihin välivaiheita kuvineen ja 

ohjeineen silloin kun koin, että askartelussa voisi olla enemmän ohjeita välivai-

heista. Oman käytännön kokemuksen kautta pystyin tekemään ohjeista vielä 

selkeämpiä. 

 

Kansioni kuudentena tavoitteena oli tukea kestävää kehitystä Soteekissa hyö-

dyntämällä kierrätysmateriaaleja. Opiskelijoilta saamani palautteen perusteella 

tavoite on saavutettu, koska heidän mielestään on hyvä käyttää kierrätysmate-

riaaleja juurikin kestävän kehityksen ja yrittäjyyden oppimisen kannalta. Kaikkea 
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askartelumateriaalia ei tarvitse aina ostaa uutena, vaan jo olemassa olevia ma-

teriaaleja voi hyödyntää. 

 

 

7.3 Jatkokehittelymahdollisuudet 

 

Tarkoitukseni on ollut valmistaa Kädentaidot – kansio niin, että se voi jäädä 

elämään, ja että sitä pystyy tulevaisuudessa muokkaamaan.  Kädentaidot – 

kansiota voi tulevaisuudessa kehittää Soteekissa monella tavalla. Opiskelijoilta 

saadun palautteen perusteella kansioon voi lisätä tietoa 0-2-vuotiaan lapsen 

kehityksestä sekä askarteluja, jotka ovat tarkoitettu vain pienemmille, 0-2-

vuotiaille. Kansioon voi lisätä myös muista materiaaleista valmistettavia askarte-

luja, kuten luonnonmateriaaliaskarteluja. Kansioon voi tulevaisuudessa myös 

kerätä lisää tietoa esimerkiksi lapsen liikkumisen kehittymisestä ja tähän liittyen 

koota kansioon liikunnallisia viriketoimintaideoita. Yksi kehityskohde voisi olla 

kansion kääntäminen englannin kielelle, koska Soteekissa harjoitteluaan suorit-

tavat myös englanninkielisen fysioterapiakoulutuksen ulkomaalaiset vaihto-

opiskelijat.  

 

 

7.4 Oman oppimisen ja työskentelyprosessin pohdintaa 

 

Omana henkilökohtaisena tavoitteena oli tehdä opinnäytetyö, jonka prosessista 

ja tuotoksesta on itsellenikin hyötyä tulevaisuudessa työelämässä. Tavoitteena-

ni oli oppia opinnäytetyöprosessista toiminnan ja ajan organisoimista sekä tut-

kimuksellisen tekstin kirjoittamista. Tavoitteenani oli oppia myös lapsen kehityk-

sestä ja oppimisesta sekä lasten ohjaamisesta ja toiminnan suunnittelusta. Ko-

en omien henkilökohtaisten tavoitteideni täyttyneen. Saan Kädentaidot – kansi-

osta hyvän ja monipuolisen työvälineen itselleni tulevaisuuden työelämää var-

ten.  

 

Opinnäytetyöprosessi opetti minulle myös kritiikin vastaanottamista, jossa en 

ole ikinä ollut kovinkaan hyvä. Opin, että rakentava kritiikki auttaa tekemään 
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monipuolisen ja työelämän tarpeita vastaavan opinnäytetyön. Opin suhtautu-

maan kritiikkiin avoimin mielin ja tein töitä sen suhteen, etten ottaisi kritiikkiä niin 

henkilökohtaisesti kuin aiemmin. Koen silti, että minulla on vielä kehitettävää 

kritiikin vastaanottamisessa. 

 

Koko opinnäytetyöprosessi kesti kokonaisuudessaan yli vuoden ja alkuperäinen 

ajatukseni oli valmistua opiskelujen määräajassa joulukuussa 2013. Päätin kui-

tenkin tehdä opinnäytetyöni kaikessa rauhassa, jotta pystyn panostamaan sii-

hen mahdollisimman paljon ilman painetta valmistumisesta määräajassa. Olen 

tyytyväinen tähän päätökseen, koska valmistumiseni lykkääntyi vain kuukaudel-

la, ja nautin koko opinnäytetyöprosessista juuri kiireettömyyden ansiosta. 
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     LIITE 1 

  Työn arviointi 

 

Arvioikaa työn toteutuminen käytännössä: mitä hyvää, mitä kehitettävää, 

miten ohjeet ja kuvat vastasivat toisiaan, miten ulkoasun ja ohjeiden selke-

ys toteutui, miten kansion teoriaosuus vastasi kansion tarkoitusta, mitä 

muuta tuli mieleen kansiosta? Jos työtä ei ole ollut mahdollisuutta testata 

käytännössä, arvioikaa työn kirjallisen osuuden toteutumista 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________ 

Kiitos vastauksista!   

     LIITE 2 



 

 

Hyvät huoltajat! 

 

 

Olen opinnäytetyötä tekevä sosionomi-opiskelija Satakunnan ammattikorkea-

koulusta. Aiheenani on lapsen kädentaitojen kehittyminen ja tukeminen sekä 

lasten kädentaitojen ohjaus. Opinnäytetyöni koostuu varsinaisesta raportista 

sekä opaskansiosta, joka tulee käyttöön Satakunnan ammattikorkeakoulun Pal-

velukeskus Soteekkiin. Pyydän Teiltä lupaa saada käyttää lastenne piirustuksia 

ja saksilla leikattuja kuvioita opinnäytetyöraportissani havainnollistamaan lapsen 

piirtämisen ja saksilla leikkaamisen kehitystä. Raportissani tulen kertomaan vain 

lapsenne etunimen sekä iän lapsen kuvan kuvatekstissä.  

 

Ystävällisin terveisin 

Annika Ritala 

 

 

 

Annan luvan lapseni  __________________________________  piirroksen ja 

saksilla    (lapsen nimi) 

 

leikkaaman kuvion käyttämiseen.  

 

 

___________________________________________________ 

  (huoltajan allekirjoitus) 

 

 

 

 

      

   

 


