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1 JOHDANTO 

 

Suoritin sosionomi (AMK)-opintojeni aikana työharjoittelun yhdessä Peruspalvelukuntayh-

tymä Kallion päiväkodissa. Kyseisen päiväkodin esiopetusryhmässä käytettiin Ritva-Liisa 

Orvaston luomaa Seitsemän minuuttia sadulle – menetelmää. Menetelmä on tarkoitettu 6-

8-vuotiaiden lasten kuullun ymmärtämistaitojen tukemiseen. Menetelmä toimii kielen ke-

hityksen tukena sekä vastuuttaa kodin yhteistyöhön päiväkodin tai koulun kanssa. Mene-

telmään kuuluu Seitsemän minuuttia sadulle – kirja, joka sisältää lyhyitä tarinoita Pyry ja 

Pouta -nimisten lasten seikkailuista sekä näihin satuihin liittyviä tehtäväsivuja eli salapolii-

sitehtäviä. Menetelmän toteutuksessa mukana ovat lapsi, opettaja sekä vanhemmat. 

 

Harjoittelupaikkani esiopetusryhmän lastentarhanopettaja ehdotti opinnäytetyönaiheeksi 

tutkimusta siitä, kuinka lapset, vanhemmat ja opettajat ovat menetelmän kokeneet. Hiljal-

leen opinnäytetyöni aiheeksi muodostui lasten kokemukset Seitsemän minuuttia sadulle – 

menetelmästä. Haastattelin kahden eri päiväkodin esiopetusryhmien lapsia heidän koke-

muksistaan ja ne kokemukset on kirjattuna tähän opinnäytetyöhön. Opinnäytetyössäni päi-

väkodeille on luotu kuvitteelliset nimet, jotka ovat Mansikan päiväkoti ja Mustikan päivä-

koti. Tavoitteena oli saada päiväkodeille tietoa lasten kokemuksista Seitsemän minuuttia 

sadulle -satumenetelmän käyttämisestä. Toiveena on, että myös muut Peruspalvelukun-

tayhtymä Kallion päiväkodit innostuvat tämän menetelmän käyttämisestä osana esiopetus-

taan. 

 

Opinnäytetyöni tutkimusmenetelmänä toimi lasten ryhmähaastattelu ja haastattelun tulok-

set on analysoitu teemoittelun avulla. Teemoiksi nousivat lasten muistikuvat Seitsemän 

minuuttia sadulle – satumenetelmän saduista, lasten kokemukset satumenetelmän toteutta-

misesta kotona, lasten kokemukset satumenetelmän toteuttamisesta päivähoidossa sekä 

lasten mielipiteet satumenetelmästä kokonaisuutena. Suurilta osin lasten kokemukset olivat 

positiivisia niin menetelmän toteuttamisesta kotona kuin esiopetuksessakin. 

 

Opinnäytetyöni sisältää teoriaosuuden, jossa käsittelen lapsen kielen kehitystä, kasvatus-

kumppanuutta ja Seitsemän minuuttia sadulle – satumenetelmää. Teoriaosuuden jälkeen 

kerron opinnäytetyön tutkimusprosessista ja tutkimuksen tuloksista. Pohdintaosuudessa 

arvioin opinnäytetyötäni ja sen eettisyyttä sekä luotettavuutta.  
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2 LAPSEN KIELEN KEHITYS JA SEN TUKEMINEN 

 

Lapsen kehityksessä ei voi tarpeeksi korostaa kielen ja vuorovaikutuksen merkitystä. Kieli 

on kaiken oppimisen ja ymmärtämisen perusta. Kieli antaa pohjan ajattelulle, havaitsemi-

selle, tuntemiselle ja tietämiselle. Kieli on merkittävässä roolissa ihmisten välisessä kans-

sakäymisessä. (Karjalainen & Suojala 2001, 5.) Kieli onkin sekä oppimisen kohde että 

oppimisen väline (Herranen-Somero 2013). 

 

Opinnäytetyöni teoriaosuudessa on käsitelty esikouluikäisen eli noin 6-vuotiaan lapsen 

kielen kehitystä. Lisäksi tarkastellaan sitä, kuinka kieli ja vuorovaikutus korostuvat esiope-

tuksessa sekä miten kielen kehittymistä voi tukea esimerkiksi satujen ja tarinoiden avulla. 

 

 

2.1 Esikouluikäisen lapsen kielen kehitys 

 

Lapsen kehitys on laaja fyysisten, psyykkisten, kognitiivisten, sosiaalisten ja kulttuuristen 

tekijöiden kokonaisuus (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010, 6). Jokainen 

lapsi on oma persoonansa ja kaikki kohtaavat erilaisia kehitysvaiheita eri-ikäisenä, eivätkä 

samanikäiset lapset kehity samalla tavalla tai samaan aikaan (Herranen-Somero 2013). 

Kehitysvaiheet kuitenkin yleensä seuraavat toisiaan samassa järjestyksessä ja vaiheet ovat 

peruspiirteiltään samanlaisia. Näin ollen on mahdollista hahmottaa tiettyjä lainalaisuuksia 

lapsen kehityksessä. Lapsen kehitys on siis prosessi, joka tapahtuu vaiheittain. Lapsen kas-

vuun ja kehitykseen kuuluvat tietyt herkkyyskaudet eli vaiheet jolloin lapsella on parhaat 

mahdolliset valmiudet oppia jotain uutta tai tiettyjä taitoja. (Jarasto & Sinervo 1998, 21-

23.)  

 

Herkkyyskauden aikana lapsi osoittaa suurta kiinnostusta tiettyjen asioiden oppimiseen tai 

uuden toiminnon omaksumiseen. Herkkyyskauden aikana uuden taidon oppiminen on lap-

selle helpompaa kuin ennen tai jälkeen herkkyyskauden. Kun lapsi oppii uuden asian tai 

taidon herkkyyskautensa aikana, herkkyys asian oppimiselle lakkaa, mutta saavutettu op-

piminen säilyy. (Montessori 1950.) Esikouluikäisenä, eli noin kuusivuotiaana, lapsi on 

sellaisessa herkkyys- ja kypsyysvaiheessa, jolloin hän on kiinnostunut kirjaimista ja ään-

teistä. Lapselle on avautumassa lukemisen ja kirjoittamisen merkitys. Merkityksen avau-

tumisen myötä lapsella syttyy sisäinen motivaatio niiden oppimiseen. (Sinko 2011, 22.) 
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Kuusivuotiaana lapsi on kovin ainutlaatuisessa vaiheessa kielen kehityksessään. Kuusivuo-

tiaalla on hallussaan lähes täydellinen nk. sisäinen kielioppi. Tämä tarkoittaa, että hän osaa 

äidinkielensä rakenteet ja kykenee tuottamaan puhetta niiden pohjalta. Hänen sanavaras-

tonsa sekä kielivarantonsa on jo kehittynyt riittävästi, jotta hänen ikäkaudelleen suunnattu-

jen tekstien ymmärtäminen olisi mahdollista. Kuusivuotiaan lapsen muisti ja sanan osien 

mielessä pitäminen on kehittynyt jo niin, että sanojen rakentaminen alkaa onnistua äänne 

äänteeltä ja tavuttaen. (Sinko 2011, 22.) Kun lapsi osaa ja oppii asioiden ja sanojen yhteyk-

siä ja käsitteiden merkityksiä, hän alkaa jäsentää ympäristöään ja rakentaa maailmanku-

vaansa (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010, 12). 

 

 

2.2 Kieli ja vuorovaikutus esiopetuksessa 

 

Kieli on sekä ilmaisun ja ajattelun väline että oppimisen kohde ja oppimisen väline (Herra-

nen-Somero 2013). Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys on lapsen kehityksessä merkittä-

vässä osassa. Valtakunnallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa nostetaan esiin lasten var-

haiskasvatuksen keskeiset sisällöt sisällöllisinä orientaatioina, joita ovat matemaattinen, 

luonnontieteellinen, historiallis-yhteiskunnallinen, esteettinen, eettinen ja uskonnollis-

katsomuksellinen orientaatio (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 26). Kieli ja 

vuorovaikutus ovat asioita, jotka läpäisevät nämä kaikki sisällölliset orientaatiot (Herra-

nen-Somero 2013). Tämän vuoksi varhaiskasvattajan ja esikouluopettajan on tärkeää muis-

taa kielen merkitys koko ajan, kun lapsi opettelee ymmärtämään ympäröivää maailmaa 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 27). Toiminnan suunnittelussa on otettava 

huomioon kielen merkitys merkittävänä osana lapsen oppimisprosessia. 

 

Esiopetuksessa lapsi saa erityisesti kielen avulla tukea ajattelun, sosiaalisuuden, tunteiden 

ja vuorovaikutustaitojen kehittymiseen ja oppimisprosesseihin. Näin lapsi oppii ymmärtä-

mään ja sanoittamaan paremmin sekä omiaan että toisten tunteita, lapsen itsetunto vahvis-

tuu ja luovuus kehittyy.  Lasta ohjataan käyttämään ääntään ja tuomaan ajatuksiaan esiin 

niin, että hänestä harjaantuu vähitellen aktiivinen ja rohkea keskustelija, eli sekä puhuja 

että kuuntelija. Lapsi totuttautuu vähitellen toimimaan aktiivisena kommunikoijana niin 

arkisissa kuin oppimistilanteissakin. Hiljalleen lapsi oppii ilmaisemaan suullisesti avoi-
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memmin omia mielipiteitään, tunteitaan ja ajatuksiaan. Osana ryhmäänsä lapsi tottuu kuun-

telemaan niin aikuisten kuin lastenkin puhetta ja oppii keskustelemaan ryhmätilanteessa 

odottaen omaa vuoroaan. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010, 12-13.) 

 

Lapsen kielen kehityksen ja alkavan luku- ja kirjoitustaidon perustana on, että lapsen kans-

sa on kommunikoitu mahdollisimman paljon alusta asti. Jotta lukemaan ja kirjoittamaan 

oppiminen olisi mahdollista, on tärkeää, että lapselle on puhuttu ja hän on puhunut, hän on 

kuullut ja oppinut kuuntelemaan sekä tullut itse kuulluksi. Lapsen syntymästä asti hänen 

kanssaan tulee keskustella, ottaa lapsen kysymykset vastaan ja vastata hänen kysymyksiin-

sä. Tämänkaltaisessa puhe- ja keskusteluympäristössä lapsen sanavarasto sekä luku- ja 

kirjoitustaito kehittyy kuin huomaamatta. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

2010, 12-13.) 

 

Lukutaidon oppimista ei ole vaadittu esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Näin 

ollen lapsen ei ole tarkoitus oppia lukemaan esiopetusvuotensa aikana. Esiopetuksen tar-

koituksena on luoda lapselle valmiuksia luku- ja kirjoitustaidon oppimiselle sekä tukea 

lapsen motivaatiota näiden uusien taitojen oppimiseen (Esiopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet 2010, 12-13). 

 

Vaikka esiopetuksen tarkoituksena ei ole opettaa lapsia lukemaan, moni lapsi kuitenkin 

oppii lukutaidon ennen koulunalkua. Esiopetusvuonna lasten kanssa toteutetaan runsaasti 

erilaisia leikkejä ja harjoituksia, jotka tukevat lapsen kielellistä tietoutta. Tällaisten harjoi-

tusten myötä lapsi opettelee taitavammaksi lukijaksi, joka osaa jo poimia oleelliset asiat 

luetusta tekstistä. (Orvasto 2010, 5.) Juuri tähän tarkoitukseen Ritva-Liisa Orvasto lähti 

hakemaan tukimenetelmää luoden lopulta Seitsemän minuuttia sadulle – menetelmän. Or-

vaston ensimmäisinä ajatuksina oli, kuinka uusia kielellisiä taitoja opettelevan lapsen ym-

märtämisvalmiuksia voisi tukea ja kuinka tähän yhteistyöhön saataisiin mukaan sekä koti 

että ammattikasvattajat (Orvasto 2010, 5). 
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2.3 Kielen kehityksen tukeminen 

 

Kuusivuotias on herkkyysvaiheessa, jolloin hän on erityisen kiinnostunut kirjaimista ja 

niiden tarjoamista mahdollisuuksista. Vanhempi tai ammattikasvattaja ei voi suoraan vai-

kuttaa lapsen herkkyyskauteen, vaan tarkoituksena on järjestää lapselle sellainen oppi-

misympäristö, jossa lapsella on mahdollisuus oppia uutta, tehdä tehtäviä ja tutkia asioita, 

joista hän on sillä hetkellä kiinnostunut. (Montessori 1950.) Esiopetuksen yhtenä tärkeim-

pänä tehtävänä onkin kielen ja vuorovaikutuksen tukeminen. Esiopetussuunnitelman ope-

tussuunnitelman perusteissa todetaan, että esiopetuksessa kielen kehitystä tulee tukea aktii-

visesti kielellä leikkien, satujen ja tarinoiden avulla sekä loruillen ja riimitellen. Tarkoituk-

sena olisi tutustua ja tutkia mahdollisimman monipuolisesti kirjoitettua kieltä ja sen tarjo-

amia mahdollisuuksia. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010, 13.) 

 

Esiopetuksessa tavoitteena on lapsen mielenkiinnon herättely ja mielenkiinnon lisääminen 

omaan äidinkieleensä. Kuusivuotiaalla on usein sisäistä motivaatiota kirjainten ja kielen 

oppimiseen, joten lapsen kielen havainnointia ja tutkimista tulee kannustaa ja tukea. Tut-

kimisen kohteena voi olla minkälainen vain kirjoitettu tai puhuttu kieli. (Esiopetuksen ope-

tussuunnitelman perusteet 2010, 12-13.) Kirjoitetun ja puhutun kielen tarjoamat mahdolli-

suudet ovat rajattomat saduista tarinoihin, loruista riimeihin, sarjakuvista novelleihin, tuot-

teiden logoista lasten lauluihin ym. Toisten lasten mielenkiinnon voi herättää kaupungilla 

vastaantulevat värikkäät mainostaulut, kun taas joku toinen voi ahmia erilaisia kirjoja ka-

soittain vain toivoen osaavansa lukea ne kaikki vielä joku päivä. Kaikki mielenkiinto on 

hyvästä, joten varhaiskasvattajien ja esiopettajien tulisi olla hereillä kaikkien mahdolli-

suuksien suhteen. 

 

 

2.4 Sadut ja tarinat kielen kehityksen tukena 

 

Lapsen kielen kehitystä tuettaessa kaikki mahdollinen kirjoitettu tai puhuttu kieli on hyväs-

tä. Sadut, tarinat, lorut, runot, riimittelyt ja draaman eri muodot harjaannuttavat lapsen kie-

len kehitystä ja hiljalleen avaavat lapselle kielen tarjoamia rikkauksia ja mahdollisuuksia 

(Sinko 2011, 28). Lastenkirjallisuuden muodot ovat sanataidetta ja toimivat lapsen arjessa 

sekä oppimisen että leikin innoittajana (Heinonen 2001, 201). 
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Päiväkodissa ja esiopetuksessa ääneen lukeminen ja lukuhetket ovat kirjallisuuskasvatuk-

sen tavallisimpia muotoja. Varhaiskasvattajan kuuluu luoda lapsille mieluisa ympäristö 

kirjallisuuden kokemista varten. Ympäristön tulee tukea lapsen kokemusmaailmaa, elä-

myksellisyyttä ja oppimista, jolloin lapsella on mahdollisuus laajentaa, rikastuttaa ja jäsen-

tää sekä uusia että vanhoja satukokemuksiaan. Tärkeintä on kuitenkin lukijan ja lapsen 

välinen yhteys, jonka myötä lukuhetkellä on edellytykset toimia onnistuneena kokemisen 

ja oppimisen hetkenä. Lukuhetken onnistuessa, se herättää läheisyyttä ja yhteenkuuluvuut-

ta lukijan ja lapsen välillä sekä toimii hyvänä oppimiskokemuksena lapselle. (Heinonen 

2001, 201-202.)  

 

Lapsen kasvuprosessiin kuuluu myös mielikuvituksen kehittyminen. Mielikuvitus on 

myönteinen tekijä lapsen kasvussa ja kehityksessä. Lapsella on luonnostaan halu kuvitella 

mahdottomiakin asioita, luoda rinnakkaistodellisuuksia ja leikkiä vain mielikuvitus raja-

naan. Mielikuvitusmaailma tai rinnakkaismaailma lieventää pelottavien ja jännittävien to-

dellisten asioiden kohtaamista. Osalla lapsista mielikuvitusta riittää luonnostaankin, mutta 

mielikuvituksen kehittymistä voidaan tukea lapsen kuin lapsen kohdalla. Kirjallisuuden 

kautta saadut kokemukset auttavat lasta kehittämään mielikuvitustaan. Näiden kokemusten 

pohjalta lapsi suunnittelee, improvisoi, luo ja toimii. (Heinonen 2001, 204.) 

 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa tuodaan esille satujen ja tarinoiden merkitys 

lapsen ymmärrykselle. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa on listattu, että esi-

opetusvuotenaan lapsille luetaan satuja, kertomuksia, tarinoita, tietotekstejä, runoja ym. 

niin, että lapsella on mahdollisuus heittäytyä mukaan kuulemaansa ja nauttia siitä. Omalla 

esimerkillään aikuinen voi kannustaa lapsia luetun tekstin lisäksi myös kertomaan itse tari-

noita. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010, 12-13.) 

 

Satujen ja tarinoiden kautta lapsi pystyy helpommin eläytymään kuulemaansa tekstiin. Kun 

lapsi mielellään eläytyy kuulemaansa, hän saa tekstistä enemmän irti. Näin ollen lapsi saa 

runsaasti aineksia ajatteluunsa ja sen kehittymiseen. Hänen kykynsä ymmärtää ympärillä 

olevaa maailmaa kehittyy, kuten myös kyky ymmärtää omaa ja toisten elämää. Juuri tämän 

kautta lapsi alkaa ymmärtää, kuinka suuri merkitys lukemisella on hänen elämässään. (Esi-

opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010, 12-13.)  
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3 SEITSEMÄN MINUUTTIA SADULLE 

 

Seitsemän minuuttia sadulle on Ritva-Liisa Orvaston kehittämä tehostetun sadunlukemisen 

menetelmä. Työmenetelmä ”Seitsemän minuuttia sadulle” on syntynyt arjen tarpeista tukea 

lasten ajattelutaitoja ja lisätä lasten oppimismotivaatiota. Tämä menetelmä rakentuu erityi-

sesti lapsen, opettajan ja vanhempien väliselle yhteistyölle ja vuorovaikutukselle. Vuonna 

2010 julkaistu teos sisältää lyhyitä satuja, jotka on tarkoitettu lapselle luettavaksi sekä ko-

tona että koulussa. Jokaiselle sadulle on kirjassa myös oma tehtäväsivunsa. Seitsemän mi-

nuuttia sadulle – menetelmän materiaali on suunniteltu 6-8-vuotiaille lapsille tukemaan 

heidän kuullun ymmärtämistaitojaan. Menetelmää voi käyttää lukemaan opettelevien las-

ten ja jo lukevien lasten kanssa. (Orvasto 2010) 

 

Kirjan sadut on kirjoittanut nuortenkirjailija Kari Levola. Saduissa seurataan ensimmäisellä 

luokalla olevan 7-vuotiaan Pyryn, esikoulussa olevan 6-vuotiaan Poudan ja Mario Netti -

nimisen marionettinuken elämää yhden lukuvuoden ajan. Kirjan kertomukset rakentuvat 

neljästä osiosta, jotka on jaettu vuodenaikojen mukaan. Osiot ovat luettavissa joko erikseen 

omina kokonaisuuksinaan tai yhtenä isona, kaikki vuodenajat läpikäyvänä, kokonaisuute-

na. Kertomus alkaa, kun Pyry ja Pouta matkustavat vaarin luokse saareen kesälomallaan. 

Pyry ja Pouta seikkailevat kertomuksissa koko lukuvuoden läpi, päätyen kertomuksen lo-

pussa jälleen takaisin saareen kesäloman alkaessa. (Orvasto 2010.) 

 

 

3.1 Tehostettu sadunlukemisen menetelmä 

 

Seitsemän minuuttia sadulle on tarkoitettu menetelmäksi, joka perustuu nimenomaan te-

hostettuun sadunlukemiseen. Ritva-Liisa Orvasto lähti kehittämään tätä satumenetelmää 

löytääkseen vastauksia siihen, kuinka esimerkiksi esiopetusikäisen lapsen luetun ymmär-

tämisvalmiuksia voisi tukea ja kuinka tähän yhteistyöhön saataisiin mukaan sekä koti että 

ammattikasvattajat (Orvasto 2010, 5). 

 

Seitsemän minuuttia sadulle – menetelmäänsä Orvasto (2010, 9) perustelee tehostetuksi 

satujen lukemisen menetelmäksi seuraavasti: 

 ”Tehostetulla satujen lukemisella tarkoitetaan pitkäkestoista, säännöllistä ja 

 toistuvaa toimintatapaa, jossa keskiössä ovat lapsi ja hänen vanhempansa. 
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 Menetelmä perustuu oletukseen, että sitouttamalla vanhemmat säännölliseen 

 sadunlukemisprosessiin voidaan myötävaikuttaa lapsen oppimismotivaatioon 

 ja ymmärtämisvalmiuksiin.” 

 

Seitsemän minuuttia sadulle – kirjan materiaali koostuu lyhyistä saduista, jotka käsittelevät 

lapsen arkeen liittyviä teemoja. Kirjan satujen myötä lapsella on mahdollisuus saada tietoa 

sekä menneestä että tästä päivästä. (Orvasto 2010, 16.) 

 

Seitsemän minuuttia sadulle – menetelmässä annetaan satu kerran viikossa lapsen mukana 

kotiin luettavaksi. Tällöin perheelle tarjotaan mahdollisuus yhteisölliseen kokemukseen ja 

tiedon jakamiseen lapselle sadun kautta. Satuhetket ja lukeminen ovat lapselle hetkiä, jol-

loin hän kokee että aikuinen on juuri häntä varten. Lapselle lukeminen osoittaa lapselle 

aikuisen välittävän hänestä ja hänen kiinnostuksen kohteistaan. Satuhetki voi olla lyhyt tai 

pitkä, mutta se on aina yhtä ainutkertainen ja antaa sekä lapselle että vanhemmalle mahdol-

lisuuden aidolle kohtaamiselle. Koska prosessi kestää koko lukuvuoden, se mahdollistaa 

lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen lisäämisen myös pitkällä tähtäimellä. (Or-

vasto 2010, 9.) 

 

Tehostettu sadun lukeminen on oppimismenetelmä, joka korostaa yhteisöllistä oppimista. 

Lapsi, lapsen vanhemmat ja esiopetusryhmän opettajat muodostavat tiiviin kokonaisuuden, 

jossa jokaisella toimijalla on oma, sekä itselleen että menetelmän toimimiselle tarkoitettu, 

tärkeä tehtävänsä. Kun positiivinen vuorovaikutus lisääntyy näiden toimijoiden välillä, se 

vaikuttaa sekä vanhempien että lapsen motivaatioon. Vanhempien motivaatio oman lap-

sensa tukijana lisääntyy ja se peilautuu suoraan lapsen omaan oppimismotivaatioon. (Or-

vasto 2010, 9.) 

 

 

3.2 Kasvatuskumppanuuden merkitys satumenetelmässä 

 

Valtakunnallisissa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa vanhempien ja henkilöstön, eli 

esimerkiksi varhaiskasvatuksen ammattilaisten, välinen lapsen hyväksi tehtävä kasvatusyh-

teistyö linjataan kasvatuskumppanuudeksi (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 

31). Kasvatuskumppanuudessa pyritään yhdistämään vanhemmilta saadut tiedot ja koke-

mukset sekä varhaiskasvatuksen ammattilaisten tiedot ja kokemukset lasta koskevissa asi-
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oissa. Näiden tietojen ja kokemusten pohjalta voidaan lähteä rakentamaan toimivaa kasva-

tuskumppanuutta, joka mahdollistaa lapsen turvallisen kasvun, kehityksen ja oppimisen 

tukemisen. Kasvatuskumppanuuden yhtenä tärkeänä tehtävänä on myös tunnistaa mahdol-

lisimman hyvissä ajoin lapsen mahdollinen erityisen tuen tarve. (Kasvatuskumppanuus -

menetelmä rakentaa dialogista kasvatuskulttuuria 2013.) 

 

Kasvatuskumppanuus rakentaa dialogista, eli keskustelevaa, kasvatuskulttuuria varhais-

kasvatuksen ammattilaisten ja perheen välille. Kasvatuskumppanuudella pyritään edistä-

mään keskustelevaa vuorovaikutusta, luottamuksellisia yhteistyösuhteita ja lapsen omaa 

ääntä arvostavaa kulttuuria. Nämä heijastuvat suoraan siihen, millainen kasvu- ja kehitys-

ympäristö lapsen ympärille syntyy. (Kaskela & Kekkonen 2011, 32-38.) Ammattilaisten 

vastuulla on luoda mahdollisuus ja edellytykset toimivan kasvatuskumppanuuden raken-

tumiselle, mutta myös vanhempien aktiivisuus ja vastuunkanto ovat tärkeässä asemassa 

Vanhempien ja ammattilaisten keskinäinen tasavertaisuus, luottamus ja kunnioitus toimivat 

kasvatuskumppanuuden kivijalkana. (Kaskela & Kekkonen 2011, 17-18.) 

 

Yhtenä kasvatuskumppanuuden tavoitteena on vanhempien osallisuuden edistäminen kai-

kissa lapsensa kehitysympäristöissä. (Kasvatuskumppanuus -menetelmä rakentaa dialogis-

ta kasvatuskulttuuria 2013.) Tämä ajatus on ollut takana myös Seitsemän minuuttia sadulle 

– menetelmää luodessa, jonka perusperiaatteena on kodin ja päivähoidon/ esiopetuksen 

yhteistyö lapsen kielen kehityksen tukemisessa. 

 

Jotta Seitsemän minuuttia sadulle – menetelmä voidaan ottaa käyttöön tietyssä ryhmässä, 

tarvitaan vanhempien sitoutumista satujen lukemiseen ja menetelmän eteenpäin viemiseen. 

Päivähoidon ja vanhempien välisen yhteistyön kautta on luontevaa ja helppoa löytää lapsen 

kielellisiä vahvuuksia sekä myös ne osa-alueet, joihin lapsi tarvitsee tukea. Kielen kehityk-

sen merkitys on todella suuri osa lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä, joten kielel-

listen valmiuksien tukeminen päivähoidon ja vanhempien yhteistyöllä on lapsen kannalta 

hyvä oppimisen väylä. (Orvasto 2010, 14.) 

 

Kielen kehitys kulkee rinnakkain vuorovaikutuksen kanssa. Vuorovaikutus toimii pohjana 

kielen kehitykselle (Herranen-Somero 2013). Lapselle tärkeimpiä vuorovaikutuksen koh-

teita ovat omat vanhemmat. Seitsemän minuuttia sadulle – menetelmällä on haluttu huomi-

oida erityisesti myös tämä. Menetelmän avulla halutaan tarjota vanhemmalle ja lapselle 
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mahdollisuus yhteiseen, positiiviseen kokemukseen viikoittaisen satuhetken avulla. Satu-

hetki on lyhyt hetki, mutta sen toistuessa useasti, se tarjoaa mahdollisuuden turvalliselle ja 

yhteiselle kokemukselle lapsen ja vanhemman välillä. Se saattaa vaikuttaa ajan kuluessa 

hyvinkin myönteisesti vanhemman ja lapsen mahdolliseen negatiiviseen vuorovaikutussuh-

teeseen. (Orvasto 2010, 14.) 

 

Varhaiskasvatuksen ammattilaisen tai esiopettajan tehtävänä on opastaa vanhemmat roo-

liinsa ja tehtäväänsä osana Seitsemän minuuttia sadulle – menetelmää. On tärkeää, että 

menetelmän lisäksi he ymmärtävät satujen lukemisen merkityksellisyyden. Vanhemmille 

tulee korostaa, että tärkeintä on vanhemman ja lapsen välinen yhteinen hyvä lukukokemus. 

Onnistunut lukukokemus herättää lapsen motivaation satuihin ja sitä kautta kirjoitetun ja 

luetun kielen tulkitsemiseen. (Orvasto 2010, 15.) 

 

Seitsemän minuuttia sadulle – menetelmän avulla kasvatuskumppanuutta on helppo selit-

tää, kuten myös kasvatuskumppanuuden avulla perustella Seitsemän minuuttia sadulle – 

menetelmän mahdollisuuksia. Tällainen satumenetelmä on toimiva menetelmä niin kielen 

kehityksen tukemista varten kuin myös kasvatuskumppanuuden toteuttamista ja edistämis-

tä varten. 

 

 

3.3 Seitsemän minuuttia sadulle tutkimusryhmissä 

 

Orvaston Seitsemän minuuttia sadulle – kirjassa on esitetty kaaviona ”Kolme polkua sadun 

käsittelyyn”. Polut kuvaavat lapsen, vanhemman ja opettajan tehtäviä Seitsemän minuuttia 

sadulle menetelmän toteuttamisessa. Polut kulkevat lomittain ja toisiaan täydentäen. Mu-

kana kulkee läpi menetelmän tarinakansio, johon kerätään lapselle kaikki sadut ja niihin 

liittyvät tehtävät. (Orvasto 2010, 10.) 

 

Seitsemän minuuttia sadulle kirjassa on annettu suuntaa-antavat ohjeet, kuinka kirjaa voi-

daan käyttää osana esiopetusta. Esiopettajat tai opettajat voivat soveltaa kirjaa oman ryh-

mänsä tarpeisiin sopivaksi ja muuttaa toimintatavat ryhmälleen sopiviksi. Opinnäytetyöni 

tutkimusryhmissä toteutettiin Seitsemän minuuttia sadulle – menetelmää omalla tavallaan. 
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Toimintatavat poikkesivat hieman kirjassa esitetyistä, kuten myös toisistaan, mutta perus-

ajatus kodin ja päiväkodin yhteistyöstä toteutui joka tapauksessa. 

 

 

KUVIO 1. Seitsemän minuuttia sadulle – lukukausiprosessi (Orvasto 2010, 10) 

 

 

Kuviossa 1 on esitetty Seitsemän minuuttia sadulle – lukukausiprosessin kulkua. Menetel-

män käyttö lähtee liikkeelle opettajan ideasta ja menetelmä esitellään vanhemmille ennen 

sen käyttöönottoa. Vanhemmat saavat tietoa satujen merkityksellisyydestä kielellisten 

valmiuksien oppimisessa sekä siitä mitä vanhemmilta edellytetään tehostetun sadun luke-

misen menetelmän toteutumiseksi (Orvasto 2010, 11). Näin vanhemmat saadaan mahdolli-

sesti motivoitua paremmin mukaan menetelmän toteuttamiseen. Kun sopimus yhteistyöstä 

on tehty, voidaan satujen käsitteleminen aloittaa ryhmässä. 

 

Mansikan päiväkodissa satu lähetettiin kotiin aina tiettynä päivänä ja käsiteltiin hoidossa 

seuraavalla viikolla. Näin ollen vanhemmilla oli noin viikko aikaa lukea satua lasten kans-

sa kotona. Mustikan päiväkodissa satu lähetettiin kotiin alkuviikolla ja käsiteltiin muuta-

maa päivää myöhemmin. Kuviossa 2 esitetään esimerkki mahdollisesta ryhmätilanteesta, 

joka voidaan toteuttaa yksittäistä satua käsitellessä. 
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KUVIO 2. Seitsemän minuuttia sadulle – ryhmätilanne (Orvasto 2010, 10) 

 

 

Päiväkoti Mansikan sadun käsitteleminen tuli minulle tutummaksi tämän opinnäytetyöpro-

sessin aikana. Päiväkoti Mansikassa kotiin annettu satu käsiteltiin seuraavanlaisesti: 

 satu luettiin uudelleen koko ryhmälle 

 sadun lukemisen jälkeen lapsille jaettiin salapoliisisivut 

 lapset piirsivät kuvan sadusta 

 kuvan piirtämisen jälkeen lapsi sai mennä aikuisen luokse, aikuinen luki lapselle 

salapoliisikysymykset ja kirjoitti lapsen vastaukset ylös 

 lopuksi salapoliisitehtäväsivu liitettiin lapsen tarinavihkoon/kansioon 

Päiväkoti Mustikassa satua käsiteltiin muuten samoin, mutta yllä olevien vaiheiden lisäksi 

salapoliisisivun toiselle puolelle kirjoitettiin lapsen itse kertoma tarina kyseisen viikon sa-

dusta. 

 

Ajan kuluessa tarinavihko- tai kansio täyttyy saduista ja lapsen salapoliisisivuista. Ta-

rinakansion avulla voidaan saada kuva yksittäisen lapsen osaamisesta ja tavasta käsitellä 

kuulemaansa. Tämän myötä mahdollistuu lapsen kehityksen seuraaminen. Esiopettaja voi 

tarinakansion avulla havainnoida lapsen kehitystä tai esimerkiksi huomata yksittäisen lap-

sen kohdalla oppimisvaikeuksia jonkin taidon – kuten syy-seuraus-suhteiden ymmärtämi-

sen ym. – suhteen. (Orvasto 2010, 12.) 
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Esiopettajan tai opettajan on hyvä tutustua yhdessä vanhempien kanssa heidän lastensa 

tarinakansioihin. Kansiota voidaan käyttää tukena, kun esiopettaja keskustelee vanhempien 

kanssa siitä, miten heidän lapsensa on kehittynyt vuoden aikana. Vanhempien kanssa voi-

daan keskustella lapsen kuuntelu- ja ymmärtämistaidoista sekä taidosta kertoa itse tarinaa. 

Kansion avulla on helppo tuoda esiin sekä lapsen vahvuuksia että tuen tarpeita kielen kehi-

tyksen ja ymmärtämisen alueella. (Orvasto 2010, 12.) Seitsemän minuuttia sadulle - mene-

telmän toteuttaminen, satujen lukeminen ja tehtäväsivujen tekeminen ovat itsessäänkin 

sekä lapselle, vanhemmille että opettajalle oppimisen ja havainnoimisen paikkoja. Ta-

rinakansiota ei ole välttämätöntä lähteä tutkimaan ja havainnoimaan enää tarkemmin, mi-

käli sitä ei koeta tarpeelliseksi. 

 

Tarinakansio jää lapselle ja vanhemmille muistoksi mukavista yhdessä vietetyistä lukuhet-

kistä. Lapsella ja vanhemmilla on jälkeenpäin mahdollisuus palata yhteisiin mukaviksi 

koettuihin lukukokemuksiin. Itse kuvitettu tarinakansio ja itse tehdyt salapoliisitehtävät 

voivat antaa myös lapselle mahdollisuuden havaintojen tekemiseen omasta oppimisesta. 

Lapsi voi tarinakansion avulla muistella kuukausia tai jopa vuosia myöhemmin, esimerkik-

si kuinka Pyry ja Pouta löysivät Mario Netin. (Orvasto 2010, 13.) 
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4 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

 

 

4.1 Lähtökohdat 

 

Suoritin 10 viikon mittaisen työharjoittelun eräässä Peruspalvelukuntayhtymä Kallion päi-

väkodissa. Halusin tehdä opinnäytetyöni liittyen lapsiin ja otin yhteyttä tämän kyseisen 

päiväkodin johtajaan. Tapasimme ennen harjoittelun alkua yhdessä hänen ja esikouluryh-

män lastentarhanopettajan kanssa. Ajatus opinnäytetyön tekemisestä liittyen Seitsemän 

minuuttia sadulle – menetelmään lähti esikouluryhmän lastentarhanopettajalta. Satumene-

telmä on vasta otettu käyttöön Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella, joten siitä oli 

hyvä lähteä rakentamaan opinnäytetyöaihetta. Erityisesti lasten näkökulma oli se, mikä 

kiinnosti sekä päiväkodin johtajaa että ryhmän lastentarhanopettajaa. Yhteisellä päätöksel-

lä laajensimme opinnäytetyöni koskemaan myös toista saman johtajan päiväkotia. Lasten 

anonyymiutta suojellakseen, päiväkodit eivät halunneet päiväkotien nimiä julkisiksi. Tut-

kimuksessani käytän päiväkodeista kuvitteellisia nimityksiä päiväkoti Mansikka ja päivä-

koti Mustikka 

 

Työharjoitteluni aikana olin aktiivisesti mukana Mansikan päiväkodin esikouluryhmän 

Seitsemän minuuttia sadulle – tuokioilla. Perehdyin Ritva-Liisa Orvaston kirjaan Seitse-

män minuuttia sadulle sekä Kari Levolan kirjoittamin kirjan satuihin. Olin lasten mukana 

tekemässä satutehtäviä eli nk. salapoliisitehtäviä, sekä sain Mansikan esikouluryhmän las-

tentarhanopettajalta arvokasta tietoa satumenetelmän toteuttamisesta päiväkoti Mansikassa. 

Lisäksi suoritin osan harjoittelupäivistäni Mustikan päiväkodissa tutustuen myös toisen 

esikouluryhmän lapsiin. Harjoittelupäiväni Mustikan päiväkodissa aikataulutettiin sen mu-

kaan, miten päiväkodissa käsiteltiin Seitsemän minuuttia sadulle – menetelmän satuja. Pää-

sin näin ollen seuraamaan läheltä tämän satumenetelmän toteutumista molemmissa päivä-

kodeissa, jolloin oli helppo lähteä suunnittelemaan opinnäytetyön toteuttamista. 
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4.2 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kahden esiopetusryhmän lasten kokemuksia ja 

mielipiteitä Seitsemän minuuttia sadulle – menetelmästä. Erityisesti tarkoituksena oli tut-

kia, kuinka lapset kokevat menetelmän toteuttamisen kotona ja menetelmän toteuttamisen 

päivähoidossa. Näiden kahden esiopetusryhmän lapsille toteutettiin ryhmähaastattelut, joi-

den avulla saatiin tietoa lasten kokemuksista ja mielipiteistä. Opinnäytetyön tarkoituksena 

ei ole toteuttaa tilastotietoa, vaan opinnäytetyöni on laadullinen tutkimus ja sen tehtävänä 

on saada esiin lasten ääni ja tietoa siitä, miten lapset ovat kokeneet Seitsemän minuuttia 

sadulle – menetelmän käytön osana esiopetustaan. 

 

Tavoitteena oli saada tutkimuspäiväkodeille Mansikalle ja Mustikalle tietoa siitä, kuinka 

lapset ovat vastaanottaneet Seitsemän minuuttia sadulle – menetelmän. Tämän lisäksi ta-

voitteena ja toiveena on, että myös muut Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueen esiope-

tusryhmät rohkaistuisivat tämän satumenetelmän käyttämiseen osana esiopetustaan. 

 

 

4.3 Tutkimuskysymykset 

 

Opinnäytetyöni tutkimuskysymykset rakentuivat opinnäytetyön tarkoituksen ja tavoitteiden 

pohjalta. Lopullisiksi tutkimuskysymyksiksi nousivat: 

 

1. Millaiset ovat lasten päällimmäiset kokemukset ja muistikuvat Seitsemän minuuttia 

sadulle – menetelmästä? 

2. Miten lapset kokevat Seitsemän minuuttia sadulle – menetelmän toteuttamisen ko-

tona? 

3. Miten lapset kokevat Seitsemän minuuttia sadulle – menetelmän toteuttamisen päi-

vähoidossa? 
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4.4 Aikaisemmat tutkimukset 

 

Seitsemän minuuttia sadulle – menetelmästä ei ole vielä tehty useita tutkimuksia. Mene-

telmä on uusi ja vasta saapumassa lastentarhanopettajien ja erityislastentarhanopettajien 

tietoisuuteen. Menetelmän käyttäminen tulee varmasti lisääntymään päiväkodeissa, jonka 

myötä myös tutkimukset aiheeseen liittyen saattavat lisääntyä. Koska menetelmästä ei ole 

tähän mennessä tehty paljoa tutkimuksia, opinnäytetyöni antaa merkityksellistä tietoa sa-

tumenetelmästä ja erityisesti siitä, kuinka lapset ovat sen vastaanottaneet. 

 

Ritva-Liisa Orvasto ja Janne Lepola ovat julkaisseet seurantatuloksia seitsemän minuuttia 

sadulle – projektista. Projekti on toteutettu Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa, 

Rauman yksikössä. Projektin tulokset on esitetty tammikuussa 2011. Projektissa arvioitiin 

esimerkiksi koeryhmän ja kontrolliryhmän tarinan ymmärtämistaitoja ja tuottamista sekä 

kielellisiä taitoja ja lukemisvalmiuksia. Lisäksi kerättiin lasten ja vanhempien kokemuksia 

Seitsemän minuuttia sadulle – kokeilusta sekä lastentarhanopettajan näkemykset lasten 

motivaatiosta. Tulokset käsittelivät lähinnä sitä, kuinka lasten kielelliset taidot olivat kehit-

tyneet ja kuinka ne olivat verrattavissa vertaisryhmään, jotka eivät olleet esikouluvuote-

naan mukana Seitsemän minuuttia sadulle – toiminnassa.  (Orvasto & Lepola 2011.) 

 

 

4.5 Tutkimusmenetelmä 

 

Tutkimukseni toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Vilkan (2005, 100) 

mukaan laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä toimii usein haastattelut, jol-

loin ihmisten kokemukset kerätään puheen muodossa. Laadullista tutkimusmenetelmää 

käyttäen lasten kokemusten kartoittaminen onnistuu parhaiten. Tutkimuksessani haastatel-

tavina on alle kouluikäisiä lapsia, joten esimerkiksi kyselylomakkeen käyttäminen olisi 

tuottanut haasteita ja mahdollisesti virheellisiä tuloksia. Laadullista tutkimusta tehdessä 

juuri haastateltavien, eli tässä tutkimuksessa kahden esikouluryhmän, omakohtaiset koke-

mukset ovat pääosassa. Laadullisella tutkimuksella ei pyritä tuottamaan tilastotietoa. (Hirs-

järvi, Remes & Sajavaara 2002, 152.) Opinnäytetyöni aineistonkeruumenetelmäksi valikoi-

tui teemahaastattelu, joka toteutettiin lasten ryhmähaastatteluna. 
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Teemahaastattelu, josta voidaan käyttää myös nimitystä puolistrukturoitu haastattelu, on 

yksi yleisimmin käytetyistä tutkimushaastattelun muodoista. Teemahaastattelussa tarkoi-

tuksena on poimia tutkimusongelmasta keskeisimmät aiheet ja teemat tutkimushaastattelua 

varten. Valittujen aiheiden tulee olla sellaisia, joita käsitellessä saadaan vastauksia tutki-

musongelmaan tai tutkimuskysymyksiin. Aiheiden tai teemojen käsittelyn järjestyksellä ei 

ole merkitystä, mutta tavoitteena on kuitenkin, että vastaaja voi antaa oman vastauksensa 

kaikkiin haastattelussa tutkittaviin teemoihin. (Vilkka 2005, 101-102.) 

 

 

4.5.1 Lapsihaastattelu 

 

Lapsihaastattelua tehdessä lapsen ja haastattelijan välinen vuorovaikutus nousee merkittä-

vään asemaan. Lapsi eroaa suuresti aikuisesta haastateltavasta. Haastattelijan ja lapsen vä-

lisen vuorovaikutuksen syntyyn vaikuttavat lukuisat eri seikat ja lapsen ollessa haastatelta-

vana, haastateltavan ja haastattelijan välisestä suhteesta muotoutuu erityinen. (Kirmanen 

1999, 199.) Lapsihaastattelussa on tärkeää pystyä luomaan lapselle turvallinen ja rauhalli-

nen ympäristö. Haastattelijan tulee olla kiinnostunut lapsesta ja hänen ajatuksistaan sekä 

lapselle tulee korostaa tämän tärkeyttä haastateltavana. (Kirmanen 1999, 211).  

 

Opinnäytetyöni onnistumisen pohjalta pidin tärkeänä, että haastateltavani lapset olisivat 

minulle tuttuja. Toteutin ensimmäistä kertaa lapsihaastattelun, joten ennestään tuntematto-

mat lapset olisivat olleet liian haastavia haastateltavia. Koen myös, että ennestään tutun 

aikuisen on helpompi luoda lapsille turvallinen ympäristö, jossa lasten olisi helpompi ker-

toa kokemuksistaan ja tuntemuksistaan. Haastattelutilanteiden alussa painotin lapsille hei-

dän tärkeyttään haastattelun onnistumisessa. Lapset saivat toimia aiheen ”asiantuntijoina” 

ja korostin, että heidän vastauksensa ja mielipiteensä olivat tärkeitä. Jokainen lapsi sai sa-

noa oman mielipiteensä sellaisena kuin se oli ilman, että täytyisi vastata ”oikein” tai niin, 

että vastaus miellyttäisi aikuista. 

 

Lasten haastatteleminen on haastava tehtävä, jossa täytyy ottaa huomioon useita eri tekijöi-

tä ja muuttujia. Päällimmäisenä kysymyksenä lasten haastattelua pohdittaessa on ollut, 

miten pieniltä lapsilta voi saada luotettavaa tietoa ja kuinka lasten kokemukset saadaan 

tuotua julki ilman, että aikuinen vaikuttaa tiedon muodostumiseen. Lapsihaastattelun haas-
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teina nähdään usein myös lasten riittämättömät kielelliset ja kognitiiviset taidot, lasten joh-

dateltavuus ja kuinka aikuiset tulkitsevat lasten puhetta. (Kirmanen 1999, 197-199.) Opin-

näytetyötäni tehdessä pyrin olemaan johdattelematta lasten vastauksia. Haastattelun aikana 

johdattelin vain haastattelun kulkua eteenpäin, jotta kaikki teemat käytäisiin läpi ja jokai-

nen lapsi saisi puhua vuorollaan. Lasten vastauksiin pyrin puuttumaan mahdollisimman 

vähän tai vain antamalla tukikysymyksiä. Koko prosessin ajan lasten antamia vastauksia 

käsiteltiin sellaisina kuin ne olivat, jolloin lasten ääni tuli kuuluviin niin kuin lapsi asian oli 

sanonut. 

 

Lapsihaastattelu sisältää paljon haasteita ja lapsihaastattelusta on julkaistu melko vähän 

kirjallisuutta. Lapsihaastattelu on kuitenkin merkittävä tiedonkeruumenetelmä mm. psyko-

logiassa, sosiaalitieteissä ja kasvatustieteissä.. Lapsihaastattelun avulla voidaan saada pal-

jon mielenkiintoista tietoa lasten kokemuksista ja kokemusmaailmasta. (Kirmanen 1999, 

197-198.) Koin lapsihaastattelun mielenkiintoisena tiedonkeruumenetelmänä ja koska tut-

kimuksessani haluttiin kerätä tietoa lasten kanssa toteutetusta satumenetelmästä, lapset 

olisivat tällöin myös ne, jotka parhaiten osaavat kertoa kokemuksistaan satumenetelmän 

suhteen. 

 

 

4.5.2 Ryhmähaastattelu 

 

Opinnäytetyöni aineistonkeruumenetelmänä toimi lasten ryhmähaastattelu. Ryhmähaastat-

telusta voidaan myös käyttää nimitystä täsmäryhmähaastattelu tai asiantuntijahaastattelu 

(Anttila 1996, 187). Ryhmähaastattelua voidaan käyttää, kun ollaan kiinnostuneita joko 

yksittäisten henkilöiden vastauksista tai ryhmän yhdessä tuotetuista vastauksista. (Saara-

nen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

 

Ryhmähaastattelun toteuttamisessa apuna voi olla esimerkiksi teemahaastattelurunko. 

Teemahaastattelurungon avulla haastattelija pystyy varmistamaan, että kaikki haastattelun 

teemat käydään läpi. (Eskola & Suoranta 2000, 96-97.) Opinnäytetyötäni varten tein tutki-

mushaastattelutilannetta varten teemahaastattelurungon, jonka avulla haastattelutilanne 

eteni ja saatoin huolehtia siitä, että kaikki lapset pääsevät tuomaan esiin omat kokemuk-

sensa kaikista teemoista. 
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Ryhmähaastattelussa keskustellaan tutkimuksen aiheista siten, että haastattelijan lisäksi 

haastattelussa on mukana useampi haastateltava. Haastattelija puhuu samanaikaisesti kai-

kille haastateltaville, mutta voi myös välillä kysyä kysymyksiä yksittäisiltä haastateltavilta. 

(Hirsjärvi & Hurme 2001, 61.) Haastattelijan tehtävänä on innostaa kaikkia ryhmän jäseniä 

mukaan keskusteluun. Keskustelun tulisi olla vapaamuotoista ja puheen haastateltavien 

kokemuksista kumpuavaa. (Eskola & Suoranta 2000, 96-97.) Tämän lisäksi haastattelijan 

tulee huolehtia, että haastateltava ryhmä pysyy asetetuissa aiheissa ja kakki saavat tasaises-

ti puheenvuoroja. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 61-62.) 

 

Ryhmähaastattelun ryhmän koko, eli haastateltavien määrä, vaihtelee suuresti sen mukaan, 

millaista tietoa tutkimushaastattelulla pyritään tavoittelemaan. Liian suuri ryhmä saattaa 

johtaa siihen, että keskustelun tallentaminen ja puheenvuorojen erottaminen tallennukselta 

on vaikeaa. Lisäksi liian iso ryhmä saattaa vaikuttaa keskustelun jouhevuuteen ja laatuun 

negatiivisesti. Mikäli ryhmähaastattelutilanne on liian suuri, keskustelu saattaa tyrehtyä 

eikä kaikkien haastateltavien kokemukset pääse esiin. (Eskola & Suoranta 2000, 96-97.) 

 

Etuna ryhmähaastattelussa on, että sillä mahdollistetaan nopea tiedonkeruu useammalta 

henkilöltä yhtä aikaa. (Eskola & Suoranta 2000, 96-97.) Opinnäytetyöstäni olisi tullut työ-

määrältään liian laaja, mikäli olisin haastatellut kaikki lapset yksi kerrallaan. Haastattelui-

den litteroinnit olisivat vieneet aikaa moninkertaisesti näihin ryhmähaastatteluihin verrat-

tuna. Mikäli tutkimukseeni osallistuneet lapset olisi haastateltu yksi kerrallaan, materiaalia 

tutkimuskysymyksiäni varten olisi saattanut tulla laajemmin, mutta koen kuitenkin, että 

myös nämä toteutetut ryhmähaastattelut antoivat vastauksia tutkimuskysymyksiini. 

 

Ryhmähaastattelun merkittävänä etuna on se, että haastattelutilanteessa olevat haastatelta-

vat saattavat rohkaista tai rohkaistua muiden ryhmän jäsenten puheenvuoroista. Jäsenet 

saattavat tiedostamattaan auttaa toisiaan esimerkiksi muistamaan jotain, mikä ei välttämät-

tä olisi tullut mieleen yksittäin tehtävissä haastatteluissa. Näin ollen ryhmähaastattelut toi-

mivat hyvin esimerkiksi lapsia ja vanhuksia haastateltaessa. Lisäksi ryhmä saattaa toimia 

sosiaalisena tukena toisilleen, jolloin ryhmän jäsenet voivat rentoutua paremmin ja kertoa 

kokemuksistaan avoimemmin kuin yksilöhaastatteluissa. (Saaranen-Kauppinen & Puus-

niekka 2006.) 
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4.6 Aineiston keruu 

 

Tutkimuksen kohteena olivat kaksi esikouluryhmää, jotka olivat kahdesta eri päiväkodista 

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueelta. Lasten vanhemmille toimitettiin maaliskuussa 

2013 saatekirje tutkimuksen toteuttamisesta sekä lupa-anomus (LIITE 1) joiden avulla sel-

vitettiin vanhemmilta lupa lasten haastattelemiseen. Päiväkoti Mansikan esikouluryhmän 

lapsista haastatella sai 11 lasta ja päiväkoti Mustikan esikouluryhmän lapsista haastatella 

sai viittä (5) lasta. Päiväkoti Mansikka oli käyttänyt Seitsemän minuuttia sadulle – mene-

telmää läpi esikouluvuoden, kun taas päiväkoti Mustikka oli aloittanut satumenetelmän 

käytön noin puolta lukukautta myöhemmin. 

 

Lasten ryhmähaastattelut toteutettiin toukokuussa 2013, mikä oli ajankohtana juuri sopiva, 

sillä esikouluvuosi oli juuri päättymässä. Päiväkoti Mansikassa Seitsemän minuuttia sadul-

le – kirja oli saatu juuri aiemmilla viikoilla päätökseen, joten Mansikan esikouluryhmän 

haastattelu sattui ihanteelliseen ajankohtaan. Tutkimuksen edetessä täytyikin muistaa, että 

toinen ryhmistä oli käynyt läpi koko kirjan, kun taas toinen ryhmä oli käynyt saduista läpi 

noin puolet. 

 

Ryhmähaastatteluita varten muodostimme esiopetusryhmien lastentarhanopettajien kanssa 

lapsista noin kolmen hengen ryhmiä. Ryhmien jakoperusteena oli ainoastaan tavoite tehdä 

mahdollisimman ”tasavertaiset” ryhmät esimerkiksi sen mukaan, kuinka rohkeasti lapset 

arjessa toivat oman äänensä esiin. Pyrimme siihen, että jokaisessa ryhmässä oli yksi tai 

kaksi lasta, jotka mahdollisesti puhuisivat rohkeasti kokemuksistaan. Näin lapset rohkaisi-

sivat toisiaan tai rohkaistuisivat toisistaan ryhmähaastattelutilanteessa. Koimme myös, että 

kolmen hengen ryhmät ovat sopivan kokoisia tutkimukseni laajuutta ajatellen. Näin ajatus 

ryhmähaastattelusta toteutui. Koska haastateltavien lukumäärä (16) ei ollut jaollinen kol-

mella, osa lapsista haastateltiin pareittain. Koen, että haastattelut sekä kolmen hengen ryh-

mässä että pareittain olivat sopivia tutkimustani ajatellen. 

 

Ryhmähaastattelua varten olin haastattelijana koonnut teemahaastattelu rungon, joka sisälsi 

tutkimuskysymyksiäni avaavia tukikysymyksiä. (LIITE 2) Tavoitteena oli saada lapset 

puhumaan kokemuksistaan ja mielipiteistään mahdollisimman avoimesti ja tämän takia 

haastattelutilanteessa ei käytetty tarkasti rajattuja kysymyksiä, vaan erilaisia haastatteluni 
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teemoja tukevia tukikysymyksiä, joihin tulisi vastata laajemmin kuin yhdellä tai kahdella 

sanalla.  

 

Haastattelutilanne toteutettiin lapsille tutussa ympäristössä, heidän ryhmänsä tiloissa tai 

ryhmälle tutuissa tiloissa. Koska lapset olivat minulle entuudestaan tuttuja, haastattelutilan-

teista saatiin luotua tuttuja ja turvallisia. Haastattelutilanteen kesto vaihteli ryhmän koon 

(kaksi vai kolme lasta) ja keskustelun käynnistymisestä riippuen. Pyrkimyksenäni oli lä-

hinnä johdattaa keskustelua eteenpäin enkä halunnut liikaa vaikuttaa lasten vastauksiin, 

joten haastattelutilanteista tuli selkeästi haastateltavien näköisiä tilanteita. Joidenkin ryh-

mien kohdalla keskustelua syntyi enemmän kuin toisten ryhmien kohdalla. 

 

Litteroin ryhmähaastattelut kesäkuussa 2013. Litterointi tarkoittaa aineiston, eli tässä tapa-

uksessa haastatteluiden, tarkempaa käsittelyä ja puhtaaksi kirjoittamista samassa muodossa 

kuin aineisto nauhalla on (Eskola & Suoranta 2000, 150). Pyrin litteroimaan haastattelut 

mahdollisimman pian haastatteluiden jälkeen, jotta asiat ja haastateltavien puheenvuorot 

olisivat minulla vielä mahdollisimman tuoreessa muistissa. Tutkimukseni haastattelut oli 

helppo litteroida, sillä päällekkäistä puhumista ei esiintynyt kovinkaan paljoa. Lisäksi lap-

set olivat minulle tuttuja, mikä helpotti huomattavasti puheenvuorojen seuraamista nauhal-

ta. 

 

 

4.7 Aineiston analyysi 

 

Opinnäytetyöni analysointi toteuttaa fenomenologista lähestymistapaa. Fenomenologinen 

lähestymistapa ei ole suoraan aineiston käsittelytapa, vaan tyyli jolla tutkimuskohdetta ja 

aineistoa lähestytään (Laine 2001, 31). Fenomenologisen lähestymistavan avulla tutkitaan 

ihmisten kokemuksia ja ihmisten saamia merkityksiä tutkittavasta aiheesta tai ilmiöstä. 

Fenomenologisen lähestymistavan avulla tarkkaillaan kokemuksia ja ymmärryksiä, joita 

hyödyntämällä voidaan löytää tutkimuksen kohteesta uutta tietoa. Tavoitteena onkin ko-

kemusten avulla uuden, entistä syvällisemmän, tiedon tuottaminen. Tutkimuksessa kohde 

kuvataan ja analysoidaan nimenomaan kerättyjen kokemusten avulla. (Fenomenologinen 

tutkimus 2013.) Opinnäytetyöni tavoitteena on koota lasten kokemuksia satumenetelmästä 
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ja fenomenologisen lähestymistapaa käyttäen lasten kokemukset säilyisivät sellaisinaan 

kuin ne ovat.  

 

Koska fenomenologinen lähestymistapa ei ole suoraan aineiston käsittelytapa, päätin ana-

lysoida aineistoni teemoittelun avulla. Teemat ovat keskeisiä aiheita, joita voi muodostaa 

joko aineistolähtöisesti tai teorialähtöisesti. Aineistolähtöisessä teemoittelussa aineistosta 

etsitään eri haastattelujen ja kirjoitelmien yhdistäviä tai erottavia seikkoja, kun taas teo-

rialähtöisessä teemoittelussa teemat voidaan muodostaa viitekehyksen tai teorian perusteel-

la. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

 

Perehdyin litteroituihin haastatteluihin tutkimuskysymysteni ja ryhmähaastatteluja varten 

tehdyn teemahaastattelurungon ja tukikysymyksien avulla. Näiden avulla haastatteluista 

nousi esiin eri haastatteluja yhdistäviä tai erottavia seikkoja, eli teemoja. Osa teemoista oli 

laajempia ja näkyivät selkeästi kaikissa haastatteluissa, kun taas osa teemoista tuli esiin 

vain satunnaisissa haastatteluissa. Aineistossani olevat puheenvuorot oli kohtuullisen help-

po jakaa eri teemoihin, koska aineistoni ei ole kovin laaja ja haastatteluissa pysyttiin hyvin 

aiheessa. Teemoittelua tehdessäni huomasin, että teemat ovat hyvin samankaltaiset aineis-

tonkeruussa käyttämäni teemahaastattelurungon kanssa, mutta myös uusia teemoja löytyi. 

 

Järjestelin aineistoani teemoiksi tekstinkäsittelyohjelmalla. Loin jokaiselle teemalle oman 

tiedoston ja copypaste – toimintoa apuna käyttäen kävin litteroidut haastattelut läpi keräten 

haastatteluista puheenvuoroja eri teemoihin. Tällä tavoin koko aineisto tuli käytyä läpi uu-

demman kerran ja puheenvuorot oli helppo jakaa omiin teemoihinsa. Opinnäytetyöni koh-

dassa 5 Tutkimuksen tulokset teemat on jaettu omiin alalukuihinsa ja jokaista teemaa käsi-

tellään haastatteluista saadun aineiston ja sitaattien avulla. 
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

 

Tutkimukseni tulokset on kerätty litteroitujen haastattelujen pohjalta. Haastatteluista on 

pyritty nostamaan esiin selkeitä teemoja, joiden avulla löydetään vastauksia tutkimusky-

symyksiin. Teemat on jaettu tässä luvussa eri alalukuihin ja jokaista teemaa käsitellään 

oman alalukunsa alla haastatteluaineistosta nousseiden asioiden ja sitaattien avulla. Opin-

näytetyöni keskeisiksi teemoiksi nousivat: lasten muistikuvat Seitsemän minuuttia sadulle 

– satumenetelmän saduista, lasten kokemukset satumenetelmän toteuttamisesta kotona, 

lasten kokemukset satumenetelmän toteuttamisesta päivähoidossa ja lasten mielipiteet sa-

tumenetelmästä kokonaisuutena. 

 

Opinnäytetyöni tutkimuskysymykset olivat:  

 

1. Millaiset ovat lasten päällimmäiset kokemukset ja muistikuvat Seitsemän minuuttia 

sadulle – menetelmästä? 

2. Miten lapset kokevat Seitsemän minuuttia sadulle – menetelmän toteuttamisen ko-

tona? 

3. Miten lapset kokevat Seitsemän minuuttia sadulle – menetelmän toteuttamisen päi-

vähoidossa? 

 

Tutkimuskysymyksiin vastataan eri teemojen avulla. Toisen tutkimuskysymyksen tutki-

mustuloksia käsitellään kohdassa 5.2 ja kolmannen tutkimuskysymyksen tuloksia kohdassa 

5.3. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tutkimustuloksia käsitellään sekä kohdassa 5.1 että 

5.4 

 

Käsittelen teemoissani sekä Mansikan että Mustikan päiväkotien lasten kokemuksia yhtenä 

kokonaisuutena. Teemoissa on kuitenkin tuotu ilmi myös mahdolliset selkeät eroavaisuu-

det Mansikan ja Mustikan päiväkotien lasten kokemuksissa. Mansikan päiväkodista haasta-

teltavia lapsia oli 11 ja Mustikan päiväkodista haastateltavia lapsia oli viisi (5). Haastatte-

lut toteutettiin kahden tai kolmen lapsen ryhmissä ja ryhmähaastattelutilanteita oli yhteensä 

kuusi (6). 
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Tutkimuksessani täytyy huomioida, että Mansikan päiväkodissa Seitsemän minuuttia sa-

dulle – kirja oli käyty kokonaisuudessaan läpi ennen haastatteluja, kun taas Mustikan päi-

väkodissa kirjan käsittely oli noin puolessa välissä. Tämä juontuu siitä, että Mansikan päi-

väkodissa kirjan käsittely oli aloitettu syyslukukaudella esikoulun alkaessa ja Mustikan 

päiväkodissa käsittely oli aloitettu kesken esikouluvuoden. Sekä se, että kirjan käsittely oli 

aloitettu eri aikaan ja se, että Mansikan päiväkodin lapset olivat kirjan jo käsitelleet ja heil-

lä oli kokonaiskuva kirjan tapahtumista, vaikuttavat varmasti lasten kokemuksiin ja muis-

tikuviin saduista ja menetelmästä. Mielestäni tämä näkyy melko selkeästi myös lasten vas-

tauksissa. Lasten kokemuksiin vaikuttaa kuitenkin merkittävästi lasten oma mielenkiinto ja 

motivaatio tämänkaltaista satumenetelmää kohtaan. 

 

Tutkimustuloksia käsitellään haastatteluista otettujen sitaattien avulla. Sitaateissa T tarkoit-

taa tutkijan sanomaa ja L lapsen sanomaa. Mikäli sitaatissa on useamman lapsen kertomaa, 

puheenvuorot on jaettu esimerkiksi L1:n ja L2:n kesken. Eri haastatteluista otetut sitaatit 

on erotettu välillä. 

 

 

5.1 Lasten muistikuvat Seitsemän minuuttia sadulle – satumenetelmän saduista 

 

Seitsemän minuuttia sadulle – menetelmän satujen keskeisiä hahmoja ovat Pyry, Pouta, 

Mario Netti – nukke, äiti, isä, mummu ja vaari. Sadut käsittelevät esikoululaisen Poudan ja 

ekaluokkaisen Pyryn lukuvuotta kesästä seuraavaan kesään. Sadut alkavat siitä hetkestä 

kun Pyry ja Pouta matkaavat mummun ja vaarin luokse saareen kesälomareissulle. Saares-

sa he tutustuvat vintiltä löytyneeseen Mario Netti – nimiseen puhuvaan marionettinukkeen. 

Pyry ja Pouta viettävät kesää nuken kanssa ja itkusilmin jättävät nuken saareen kun luku-

vuosi esikoulussa ja koulussa alkaa. Lukuvuoden aikana lapset kävivät hakemassa Mario 

Netin saaresta kaupunkiin kyläilemään kahteen otteeseen. Sadut mukailevat vuodenaikoja 

syksyn lehtien tippumisesta ensilumeen ja jälleen jäiden sulamiseen ja lasten kevätjuhlaan. 

Koko lukuvuoden ajan ollaan mukana lasten ja Mario Netin seikkailuissa. 

 

Lasten ryhmähaastattelut aloitettiin kysymyksellä tai keskustelulla aiheesta, ”mitä saduissa 

on tapahtunut ja keitä saduissa on seikkaillut”. Kaikki haastatellut 16 lasta osasivat kertoa 

oma-aloitteisesti, keitä hahmoja saduissa oli seikkaillut. Kaikissa haastatteluissa vastaukset 
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tähän kysymykseen johdattivat tiettyä kaavaa. Ensimmäisenä joku lapsista vastasi Pyryn ja 

Poudan tai Mario Netin, jonka jälkeen muut lapset täydensivät vastausta joko kertaamalla 

sen tai lisäämällä lisää muita hahmoja kuten mummo ja vaari. Hahmot olivat selkeästi kai-

killa hyvässä muistissa. Yllä lueteltujen hahmojen lisäksi, kolmelle lapselle oli jäänyt mie-

leen myös Armas-eno. Armas ei varsinaisesti seikkaillut saduissa, mutta nousi esiin Mario 

Netin kertoessa omista aiemmista seikkailuistaan Armas-enon kanssa. 

 

T: Keitä hahmoja niissä saduissa oli? 

L1: Mario Netti ja tuo Pyry ja Pouta… ja vaari ja ukki ja… en mää muista 

enempää 

L2: Nii ja mummo tietenki ja isä ja äiti 

T: No kukas se Mario Netti on? 

L2: sellanen lelunukke… sellanen mitä voi ylhäältä liikuttaa ja mikä ossaa 

puhua 

 

Satujen tapahtumista kertominen tuotti selkeästi enemmän haasteita lapsille. Tapahtumista 

kysyttäessä ensimmäiset vastaukset olivat pääpiirteittäin hyvin mietteliäitä ja laaja-alaisia. 

Ensimmäiset vastaukset olivat kaikissa kuudessa ryhmähaastattelutilanteessa seuraavan 

kaltaisia: 

 

L: no seikkaillu kaikenlaisia seikkailuja vähä joka paikassa 

 

Tämän kysymyksen kohdalla näkyi ryhmähaastattelun voima lasten kokemuksia kerätessä. 

Kun yksi lapsi muisti jonkun tapahtuman, toinen osasi tämän jälkeen kertoa omansa ja 

kolmas muisti jälleen jotain uutta. Jokainen ryhmä osasi kertoa satujen tapahtumista sekä 

laajemmassa mittakaavassa, että muutaman yksityiskohdan kera. Niin paljoa lapsilta ei 

kuitenkaan tässä kohdassa vastauksia tullut, kuin olin etukäteen odottanut. Sen verran vas-

tausmateriaalia kuitenkin kertyi, että huomasi lasten muistavan suurin piirtein satujen ta-

pahtumia, mutta myös jotkut jännemmät yksityiskohdat esimerkiksi aivan ensimmäisistä 

saduista olivat jääneet mieleen. Mansikan päiväkodin lapset osasivat kertoa enemmän satu-

jen tapahtumista kuin Mustikan päiväkodin lapset, johon saattaa vaikuttaa se, että Mansi-

kan päiväkodin lapsilla oli jo kokonaiskuva koko satukirjan tapahtumista. 

 

L: Mario Netti vaihtaa aina mökiltä kaupunkiin ja kaupungista mökkiin ja ai-

na meni johonki muualle 

 

L1: Ne seikkaili … eri paikoissa 



26 
 

 

L2: nii ne seikkaili mökillä ja mummolassa ja kotona aina välillä ja hiihtä-

mässä 

L1: ja ja niissä koulun juhlissa 

L3: nii ja välillä veneilemässä 

 

T: Kukas se Mario Netti on? 

L1: No se nukke 

L2: Se on Pariisista … Pariisin lelukaupasta 

L1: Nii ja mökiltä se oli tullu 

L3: Ja se Armas on se, joka on ostanu sen 

 

 

5.2 Lasten kokemukset satumenetelmän toteuttamisesta kotona 

 

Mansikan ja Mustikan päiväkodeissa sadun toteutus erosi jonkin verran toisistaan. Mansi-

kan päiväkodissa kirja oli jo käyty läpi ennen haastatteluita, kun taas Mustikan päiväkodis-

sa kirjan käsittely oli noin puolen välin tienoilla. Sadun käsitteleminen kotona erosi siinä 

mielessä, että Mansikan esiopetusryhmäläisillä satua oli mahdollisuus lukea kotona lähes 

viikon verran, kun taas Mustikan esiopetusryhmäläisillä satua oli mahdollisuus lukea koto-

na muutaman päivän ajan. Perusperiaate oli kuitenkin samanlainen: satu annettiin ensin 

kotiin luettavaksi ja sen jälkeen satu luettiin ja käsiteltiin yhdessä esikoulussa. 

 

Haastatteluissa keskustelu aiheesta lähti kysymyksellä: ”missä olette lukeneet näitä satu-

ja?” Kaikissa haastattelutilanteissa lapset oivalsivat kysymyksen ja kolmessa (3) haastatte-

lussa ensimmäinen vastaus oli esikoulu tai päiväkoti ja kolmessa (3) ensimmäinen vastaus 

oli kotona. Jokaisessa haastattelutilanteessa lapset myös täydensivät toisiaan tässä kohdas-

sa. Toisen vastatessa esimerkiksi ”kotona”, toinen osasi täydentää heti perään, että satuja 

on luettu myös esikoulussa. 

 

Haastatteluissa keskustelimme siitä, ketkä ovat lukeneet lapsille kotona satuja. Lapsista 

viidelletoista (15) satuja oli lukenut äiti, kahdeksalle (8) isä ja neljälle (4) mummu, pappa 

tai sisarukset. Kolmen haastateltavan pojan kommenteista ja eleistä pystyi huomaamaan, 

että yhteisiä lukuhetkiä olisi kaivattu myös isien kanssa.  

 

L: äiti. mulle pelekkä äiti ku iskä ei kerkee. 

 

L1: äiti ja isk… äiti ja mun sisko 

L2: mää oon kyllä lukenu iskän kans 
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Tavoitteenani oli saada tietää, miltä lapsista oli tuntunut yhteiset satuhetket kotona. Lapsis-

ta kolmetoista koki satujen lukemisen kotona kivana tai tosi kivana asiana. Lasten eleistä 

huomasi innostuksen, kun keskustelimme vanhempien kanssa vietetyistä satuhetkistä. Sa-

tujen lukeminen kotona oli näille kolmelletoista lapselle mieluinen asia. Kuten teoriaosassa 

mainittiin, niin lukuhetken onnistuessa se herättää läheisyyttä ja yhteenkuuluvuutta lukijan 

ja lapsen välillä sekä toimii hyvänä oppimiskokemuksena lapselle (Heinonen 2001, 202). 

Kolmelle lapselle satujen lukeminen kotona oli haastattelujen perusteella enemmän tai vä-

hemmän merkityksetöntä. Enemmän keskustelua ja kokemuksia herättivät ne tilanteet, kun 

sadun lukeminen oli jostain syystä unohtunut.  

 

Harmitusta on saattanut herättää tilanteet, jolloin yhteinen satuhetki on jäänyt välistä. Muu-

tamaa lasta ei heidän omien sanojensa mukaan sadun lukemisen unohtaminen ole haitannut 

 

L1: aina ei oo muistanu äiti lukee 

L2: mulle on aina muistettu lukee. joko äiti tai isä. 

T: No miltä se on tuntunu jos joskus sadun lukeminen on unohtunu? 

L1: mm… 

L2: hävettääkö? 

L1: no en mää … no kivalta ja pahalta … on ollu tosi kiva jos me ollaan luet-

tu niitä satuja 

 

T: no miltä se on tuntunu jos joskus on unohtunu? 

L1: no ei se kamalalta tunnu jos sittehän voi lukee kaikki kolme kerrallaan 

jos haluu mutta ei kyllä oo pakko 

L2: no mää oon vaan ollu silleen että oho en nyt tiiäkkään mitä siinä luetaan 

 

Jotkut lapset kokivat unohtamisen harmillisena, koska silloin tehtävien suorittaminen han-

kaloitui. 

 

T: miltä sillon on tuntunut? (jos sadun lukeminen on unohtunut) 

L1: huonolta 

L2: joo huonolta 

L1: koska sitte ei tiiä, että mitä siitä vois sitte niinku kertoo… tai vastata nii-

hin kysymyksiin 

 

Halusin selvittää, kuinka lapset olivat ymmärtäneet sadun kertaamisen merkityksen. Ker-

taamisen merkitys oli selvästi havaittavissa satuhetkien aikana, joilla olin mukana. Ne, 

jotka olivat lukeneet sadun kotona, osasivat pääpiirteittäin vastata laajemmin heille esitet-
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tyihin kysymyksiin, kuin he, jotka kuulivat sadun vain kertaalleen esikouluopettajan luke-

mana. Ryhmähaastatteluissa nousseista vastauksista huomasi, että osa lapsista oli ymmär-

tänyt sadun lukemisen merkityksen juuri siinä vaiheessa, kun satu oli unohtunut lukea ja 

tehtävien tekeminen hankaloitui. Osa lapsista sen sijaan osasi omin sanoin kertoa, että satu 

annettiin kotiin juuri siksi, että se olisi mahdollista lukea useammin. Se, että osa lapsista oli 

oivaltanut kertaamisen merkityksen, saattaa kertoa lasten sisäisestä oppimismotivaatiosta. 

Heillä on halu osata ja oppia uutta ja he kokevat onnistumisen tunteita osatessaan vastata 

kysymyksiin oikein. Lapsen ymmärtäessä jo esiopetusikäisenä kertaamisen merkityksen, se 

voi taata hyvän pohjan lapsen koulutaipaleen aloitukselle ja kertoa lapsen hyvästä oppi-

mismotivaatiosta. 

 

T: miltä se on tuntunu jos joskus on unohtunu? 

L: no siltä, että sitte ei oikeen muista, että mitä siinä sadussa kerrotaan 

 

T: miksi se on annettu kotia? (satu luettavaksi) 

L1: että kun se pitää lukea koskaa… se on vaan semmonen pakollinen juttu 

L2: että että siellä luettais että muistas tai tietäs siitä sadusta enempi 

 

L3: ettää ettää sen voi kotona lukia 

L4: nii että sitte muistais että mitä ne on vaikka teheny ja osais sitte piirtääkki 

siitä ehkä! 

 

L5: koska sitte voi helpommin tehä niitä tehtäviä 

L6: ja ei tarvi hoitotätien lukia sitä sitte enää.. muutako yhesti! 

 

Ryhmähaastattelujen vastausten perusteella sadun lukeminen koettiin pääosin merkityksel-

lisenä sekä yhteisen lukuhetken kannalta että muistamisen kannalta. Lapset jakoivat ryh-

mähaastatteluissa hienoja oivalluksia siitä, kuinka sadun lukeminen vanhempien kanssa on 

ollut jopa tärkeäkin hetki ja kuinka satu on kannattanut lukea kotona, koska muutoin ky-

symyksiin vastaaminen ja sadusta piirtäminen hankaloituu. Näiden haastatteluiden vastaus-

ten perusteella voisi sanoa, että lapsilla on joko tiedostamattomasti tai tiedostaen mielessä 

kertaamisen merkityksellisyys ja sen vaikutus Seitsemän minuuttia sadulle – satumenetel-

män tehtäviin. 
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5.3 Lasten kokemukset satumenetelmän toteuttamisesta päivähoidossa 

 

Kun sadun lukeminen kotona oli enemmistön mielestä kivaa, satujen käsittely päiväkodissa 

jakoi selkeästi enemmän lasten mielipiteitä. Satujen käsitteleminen erosivat Mansikan ja 

Mustikan päiväkodeissa hieman toisistaan. Mansikan päiväkodissa satu luettiin uudelleen 

koko ryhmälle, jonka jälkeen sai alkaa piirtää kuvaa sadusta. Piirtämisen jälkeen lapsi tuli 

aikuisen luo ja lapsen kanssa käytiin yhdessä läpi satuun liittyvät salapoliisitehtävät eli 

satuun liittyvät kysymykset. Vastaukset kirjoitti joko aikuinen tai lapsi. 

 

Mustikan päiväkodissa satu luettiin myös uudelleen, jonka jälkeen piirrettiin, vastattiin 

kysymyksiin ja lisäksi lapsi sai omin sanoin kertoa sadun uudelleen tai mitä sadussa oli 

tapahtunut. Tutkijan näkökulmasta ajateltuna, tämä saduttaminen oli lapsille haastavin teh-

tävä ja mikäli satua ei oltu käsitelty kotona, sadusta kertominen oli lapselle melko ylitse-

pääsemätön tehtävä, jolloin tekstiä ei tullut kuin virke tai kaksi. 

 

 

5.3.1 Piirtäminen 

 

Sadusta piirtäminen oli lasten vastausten perusteella mieluisin tehtävä. Haastatteluissa ky-

syin lapsilta, mitä päiväkodissa tehtiin sadun lukemisen jälkeen. Kaikissa kuudessa ryhmä-

haastattelutilanteessa ensimmäinen vastaus oli piirtäminen. Lapsista yksitoista (11) koki 

piirtämisen mieluisimpana tehtävänä. 

 

Jokaiseen Pyry ja Pouta satuun liittyi oma kuvansa, joka oli sadun mukana kun satu lähti 

kotiin. Päiväkodissa satua luettaessa kuva saatettiin joskus näyttää lapsille, mutta kuvaa ei 

kuitenkaan annettu malliksi. Mikäli satua oli luettu kotona ja kuvaa katseltu, lapsi monesti 

mallinsi sitä tiettyä kuvaa ja piirsi itsekin kuvan pohjalta. Mikäli kuvaa ei ollut katseltu 

kotona ja päiväkodissakin siitä näki vain vilauksen, kuvan piirtäminen tuntui lasten mieles-

tä olevan haastavampaa. 

 

L1: jos sitä ei lukenu kotona ni sitte muistais… tai ei muistais että mitä siitä 

voi sitte piirtää. että sitte pitää keksiä ite. 

L2: mää piirsin yhesti vaan semmosen vähä niinku avaruusaluksen ku en 

tienny että mitä ois pitäny tehä tai piirtää 
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5.3.2 Salapoliisitehtävät 

 

Salapoliisitehtävät sisälsivät piirtämisen lisäksi kysymyksiä sadusta. Kysymysten haasteel-

lisuus vaihteli helpommista yhdellä tai kahdella sanalla vastattavista kysymyksistä haas-

teellisempiin, joihin ei välttämättä ollut suoraa vastausta sadussa. Kysymyksiä oli satua 

kohden 3-6. Lapset vastasivat kysymyksiin aikuisen läsnä ollessa ja vastaukset saattoi kir-

joittaa joko aikuinen tai lapsi itse. Aikuisen tehtävä oli lukea kysymys juuri siinä muodos-

sa, missä se oli esitetty, ilman laajempia tukikysymyksiä ja lapsen vastaukset kirjattiin sel-

laisenaan, kuin lapsi vastasi. 

 

Lapsista kahdeksan (8) oli kokenut kysymyksiin vastaamiseen kivana tai tosi kivana. Neljä 

(4) koki kysymykset tylsinä ja neljällä (4) lapsella ei ollut selkeää mielipidettä kysymyk-

siin vastaamisesta. 

 

T: mitä sen piirtämisen jälkeen on tehty? 

L1: tehtäviä 

L2: pyry ja pouta tehtäviä! 

L3: ja sitte aikuiset kirjottaa 

L2: tai lapset ite 

L3: no ne kirjottaa mitä lapset sanoo siitä sadusta 

L2: nii. ja se on ollu kivaa! ku mää oon saanu vastailla niin paljo niihin! 

L1: määki oon tykänny niistä, mutta joskus ne on ollu vaikeita ku ei oo tien-

ny oikeeta vastausta. mutta sitte ku on tienny ni ne on ollu tosi huippuja ja … 

silleen! 

L2: nii niihin täytyy yrittää vastata oikein. saa erillä tavalla mutta oikein 

 

 

 

5.3.3 Omin sanoin kertominen sadusta 

 

Mustikan päiväkodissa jokaisen sadun jälkeen kaikki lapset ovat saaneet kertoa omin sa-

noin sadun uudelleen tai mitä sadussa on tapahtunut. Mustikan päiväkodissa tehdyissä 

ryhmähaastatteluissa omin sanoin kertominen tuli lasten kokemuksista ilmi, mutta lapset 

eivät olleet kokeneet sitä mieluisimpana tehtävänä. Mustikan esiopetusryhmän lapsista 

kaikki valitsivat joko piirtämisen tai kysymyksiin vastaamisen suosikikseen.  

 

Luetun sadun kertominen uusiksi voi olla lapselle haastava tehtävä. Myös aikuisen on vai-

kea kertoa tarkalleen uusiksi hänelle luettua tai kerrottua tekstiä, joten se on erittäin haas-
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tavaa myös lapselle. Noin seitsemän minuutin mittainen satu sisältää paljon tekstiä ja ta-

pahtumia, joten on täysin ymmärrettävää, että sen uudelleen kertominen on ehkä vaikeaa. 

Toki lapsi pystyy kertomaan sadun pääkohdat ja tapahtumat sekä satunnaisia mieleen jää-

neitä yksityiskohtia, mutta jo niidenkin uudelleen kertominen vaatii muistamista ja kielel-

listä osaamista. Jo kertaalleen luetun sadun uudelleen kertominen on lapselle kova suoritus 

ja saattaa asettaa paineita, mikäli lapsi kokee tehtävän haastavana tai sadun tapahtumat 

ovat jääneet muistiin hatarasti. 

 

Sadun uudelleen kertominen saatettiin kokea ”tylsänä” tai epämieluisena, koska tehtävä oli 

haastava eivätkä lapset päässeet luomaan mitään uutta. Lapsen suusta tulevan sadun tuli 

olla samankaltainen kuin jo kerrottu satu, mikä rajaa laajasti lapsen mahdollisuuksia sadun 

kerronnalle. Tämä ei välttämättä motivoi lasta tarpeeksi, jotta lapsi haluaisi tai jaksaisi 

keskittyä tämän kaltaiseen tehtävään. 

 

Seitsemän minuuttia sadulle – kirjan viimeinen luku on erilainen mitä aiemmat luvut. (luku 

30, jossa Mario Netti joutuu uusiin seikkailuihin) Siinä lapsilla on tehtävänä itse jatkaa 

satua. Tämä kyseinen tehtävä eroaa siinä mielessä Mustikan päiväkodissa käytössä olleesta 

omin sanoin kertomisesta, että tässä lapsella on mahdollisuus käyttää omaa mielikuvitus-

taan eikä sadunkerrontaa ole rajoitettu. Luku 30 toteutetaan saduttamalla, eli lapsi kertoo 

satua ja aikuinen kirjaa sen sanasta sanaan. 

 

Luvun 30 tehtävän antona oli: 

 

Mitä juhannusyönä tapahtui? 

Keksi jatko seikkailulle! 

Keksi kysymyksiä omasta sadustasi! 

 

Tutkimukseni aikana pääsin mukaan saduttamaan Mansikan päiväkodin lapsia lukua 30 

varten. Mustikan päiväkodin lapset eivät olleet vielä käsittelemässä tätä lukua. Kaikki 

Mansikan päiväkodin lapset olivat kokeneet oman sadun kertomisen mukavana tehtävänä. 

Sadunkerronnalle ei ollut muita rajoitteita kuin, että satu todella kertoisi Mario Netin uusis-

ta seikkailuista. Kaikki lapset olivat kokeneet tämän tehtävän kivana tai tosi kivana. Oman 

sadun kertominen ei ollut kenenkään lapsen mielestä tylsää. 
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L: en mää oikeen tienny eka, mitä pitäis siihen niinku sanoa tai kirjottaa, 

mutta sitte mää … mää annoin vaan mun mielikuvituksen laukata ja siitä tu-

liki hyvä tarina! 

 

 

5.4 Lasten mielipiteet satumenetelmästä kokonaisuutena 

 

Ryhmähaastattelutilanteen päätteeksi keskustelimme lasten kanssa vielä yleisesti siitä, mitä 

mieltä he olivat Pyry ja Pouta saduista ja niiden tehtävistä. Lasten mielipiteet saduista ja 

tehtävistä olivat pitkälti positiivisia. Mansikan päiväkodin 11:sta haastatellusta lapsesta 

yhdeksän (9) koki sadut tehtävineen mieluisina ja kaksi (2) koki sadut tehtävineen tylsinä. 

Mustikan päiväkodin viidestä haastatellusta lapsesta kolme (3) koki sadut tehtävineen mie-

luisina yksi (1) sadut kivoina, mutta tehtävät tylsinä ja yksi (1) koki menetelmän tylsänä. 

Päällisin puolin lasten kokemukset satumenetelmästä olivat positiivisia, mutta toki jokai-

sella lapsella oli esimerkiksi salapoliisitehtävien suhteen suosikkinsa ja inhokkinsa. 

 

T: no onko Pyry ja Pouta tehtävät ollu kivoja vai tylsiä?  

L1: no kivoja! 

L2: joo mun mielestä kans! 

L3: sillon on ollu aina kivaa ku on tienny että no nyt ne pyry ja pouta sadut 

aletaan lukeen 

L2: mutta välillä se on ollu tylsää ku sillon ku ne luetaan ni pitää olla vaan 

hiljaa 

L3: mutta se vasta on kivaa ku ope aina huutaa jossaki vaiheessa että aaaa! 

niinku vaikka Mario Netti huutaa niin siinä sadussa 

 

T: suako harmittaa ku se kirja on nyt käyty läpi? 

L: joo ku niitä satuja ei oo enää enempää ni ei tuu sitte mitään uusia seikkai-

luja … ja ei silleen tiiä, että ku me kasvetaan ni kasvaako pyry ja poutaki yh-

tä aikaa nii ois kiva jos niitä satuja ois enempi. vaikka niinku ykkös ja kak-

kosluokkalaisista pyrystä ja poudasta! 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

Tutkimukseni aiheena olivat lasten kokemukset Seitsemän minuuttia sadulle – satumene-

telmästä. Työelämän yhteistyökumppanina toimivat Peruspalvelukuntayhtymä Kallion 

varhaiskasvatuspalvelut ja kahden Kallion alueen päiväkodin esiopetusryhmät. Tavoit-

teenani oli koota lasten kokemuksia Seitsemän minuuttia sadulle – satumenetelmästä ja sen 

toteuttamisesta kotona ja esikoulussa. Tutkimusmenetelmänä toimi lasten ryhmähaastattelu 

ja aineisto on analysoitu teemoittelun avulla. Haastateltavia lapsia oli yhteensä 16, joista 11 

oli Mansikan päiväkodin esiopetusryhmässä ja viisi (5) Mustikan päiväkodin esiopetus-

ryhmässä. 

 

Työelämän yhteistyökumppaneina toimineet päiväkodit saavat tutkimukseni kautta tietoa 

siitä, kuinka esiopetusryhmien lapset olivat kokeneet satumenetelmän toteuttamisen. Sen 

lisäksi toiveena olisi, että myös muut Peruspalvelukuntayhtymä Kallion päiväkodit innos-

tuisivat Seitsemän minuuttia sadulle – satumenetelmän käyttämisestä osana esiopetustaan. 

 

6.1 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Ryhmähaastattelu oli tähän tutkimukseen sopiva tutkimusmenetelmä. Haastateltavat lapset 

tunsivat toisensa ennestään jo pitkältä ajalta, joten ryhmähaastatteluja varten oli helppo 

koota kahden tai kolmen hengen ryhmät. Tutkimusta ajatellen ei ole merkityksellistä, oli-

vatko haastateltavana yhtä aikaa parhaat kaverukset vai ei, sillä kaikki lapset tunsivat toi-

sensa hyvin. Lisäksi ryhmähaastatteluja selkeästi helpotti se, että minä tunsin lapset entuu-

destaan. Mansikan päiväkodin lapset olivat minulle hyvin tuttuja vietettyäni kymmenen 

viikon harjoittelun samoissa tiloissa heidän kanssaan. Mustikan päiväkodin lapset eivät 

olleet aivan yhtä tuttuja, mutta olin ollut heidän ryhmässään noin viitenä päivänä ennen 

haastattelujen toteuttamista, joten en myöskään ollut heille aivan tuntematon. Se, että lap-

set tunsivat toisensa ja minä tunsin lapset, mielestäni helpotti haastattelutilanteen sujumis-

ta. Erityisesti Mansikan päiväkodin lasten kanssa oli helppo toteuttaa haastattelut, sillä olin 

heille hyvin tuttu. 

 

Tavoitteenani oli saada lapset keskustelemaan keskenään haastattelun teemoista. Haastatte-

lujen myötä tuli kuitenkin ilmi, että haastattelutilanteen eteenpäin viemiseksi vaadittiin 

aika paljon tukikysymyksiä lapsista ja tilanteista riippuen. Oli kuitenkin positiivista huo-
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mata, miten lapset saivat tukea ja ideoita toisiltaan. Jokaisessa ryhmähaastattelutilanteessa 

toteutui useamman kerran, että yhden lapsen sanoessa jotain, toinen ja kolmas täydensivät 

sanottua tai saivat idean omalle vastaukselleen. Ryhmän tuki auttoi lapsia hoksaamaan 

mistä keskusteltiin. 

 

Pyrin mahdollisuuksien mukaan muotoilemaan teemojen kysymykset ja tukikysymykset 

sellaisiksi, joihin ei pystyisi vastaamaan yhdellä tai kahdella sanalla. Pyrin myös siihen, 

että mahdollisimman vähän johdattelisin lasten vastauksia kysymyksilläni. Välillä se on-

nistui, mutta välillä se tuotti haasteitakin. Onnistuin tässä kuitenkin kohtuullisesti. 

 

Haastattelujen myötä väittämä ”totuus tulee lapsen suusta” onnistui mielestäni täysin. 

Kaikki lapset pystyivät toimimaan omana itsenään ja sanoivat asioista omat suorat mielipi-

teet. Arastelua ei ollut kuin haastattelujen alkupuolella, mutta jännityksen lauetessa araste-

lukin loppui. Litteroin haastattelut mahdollisimman pian haastattelutilanteiden jälkeen, 

jotta ne olisivat vielä mahdollisimman hyvässä muistissa. Litteroin haastattelut sanasta 

sanaan, jotta mikään ei jäisi huomaamatta. Haastatteluissa oli yllättävän vähän päällekkäin 

puhumista ja koska lapset olivat minulle entuudestaan tuttuja, päällekkäin puhututkin koh-

dat oli helppo purkaa ja huomata, kuka oli sanonut mitäkin. Tarkasti litteroidut vastaukset 

kulkivat mukana läpi koko analysoinnin. 

 

Osa lapsista on luonnostaan puheliaampia kuin toiset ja tämä näkyi jonkin verran myös 

haastatteluissa. Pidin kuitenkin huolen, että myös hiljaisemmat lapset saivat mielipiteensä 

ja äänensä kuuluviin kaikkien teemojen kohdalla. Yhdessä ryhmähaastattelutilanteessa 

kaksi puheliaampaa lasta hoksasivat, että kaikkien pitäisi päästä kertomaan jokaisen tee-

man kohdalla oman mielipiteensä ja tässä tilanteessa myös nämä kaksi lasta kannustivat 

kolmatta kertomaan, mitä mieltä hän oli.  

 

 

6.2 Tutkimuksen eettisyys 

 

Tutkimusluvan saatuani opinnäytetyön ensimmäinen askel oli kysyä lupa lasten vanhem-

milta haastatteluja varten. Lähetin lasten mukana koteihin lupalapun, jossa selitin tutki-

mukseni taustat ja tavoitteet sekä selvitin, että lapset tulisivat pysymään anonyymeina. 
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Päiväkotien johtajan kanssa sovimme, että päiväkotien nimet eivät tulisi tutkimuksessa 

ilmi, jolloin lasten anonyymius säilyisi entistä paremmin. Vain ne lapset haastateltiin, joi-

den haastattelemiseen sain luvan lupalapulla vanhemman allekirjoituksen kera. Tutkimusti-

lanteessa kerroin lapsille tekeväni isoa koulutehtävää kouluani varten ja he pääsisivät aut-

tamaan minua tämän tehtävän tekemisessä vastaamalla kysymyksiini. Alustin haastattelua 

kertomalla, että tehtävä liittyy Pyry ja Pouta satuihin. Tämän enempää ei lapsia tarvinnut 

motivoida, sillä he innostuivat jo kuullessaan olevansa tehtäväni ”asiantuntijoita”. 

 

Ryhmähaastatteluiden aikana pyrin toimimaan lapsilähtöisesti ja lasten ehdoilla. Lapsia ei 

painostettu vastaamaan kysymyksiin eikä lasten vastauksia tai puheenvuoroja arvosteltu 

missään vaiheessa. Kaikki lasten sanomat asiat olivat yhtä tärkeitä keskenään. Halusin, että 

haastattelutilanne ei olisi lapselle ahdistava tai vaatisi ponnisteluja. Se ei myöskään ollut 

oppimistilanne tai testi. Lapsille piti jäädä haastattelun jälkeen myönteinen kuva ja onnis-

tumisen kokemus haastattelusta. 

 

Läpi tutkimukseni teon olen noudattanut lapsia koskevaa tietosuojaa ja yksityisyyttä. Olen 

pitänyt tiukasti kiinni siitä, että lasten anonyymius säilyy. Haastatteluiden äänitteet poistet-

tiin välittömästi litteroinnin jälkeen ja kaikki tutkimuksen materiaali on säilynyt tiedostois-

sa, joihin vain minulla on pääsy. Opinnäytetyön valmistuttua kaikki ylimääräinen materiaa-

li, kuten litteroidut haastattelut, poistetaan. 

 

 

6.3 Johtopäätökset 

 

Seitsemän minuuttia sadulle on melko uusi satumenetelmä. Menetelmä rakentuu niin lap-

sen, opettajan kuin vanhempien väliselle vuorovaikutukselle, joten se on ihanteellinen li-

säämään yhteistyötä vanhempien ja päiväkodin/koulun välille. Lisäksi se on erittäin toimi-

va juuri kielen kehityksen ja lapsen omaehtoisen ajattelun ja oppimismotivaation lisäämi-

seksi ja tukemiseksi. 

 

Tutkimukseni perusteella myös lapset kokevat tämän menetelmän mieluisaksi. Lapsille oli 

tärkeää erityisesti se, että satu tulee kotiin ja sitä luetaan yhdessä vanhempien kanssa. Se 

oli tärkeää lasten mielestä juuri yhteisen satukokemuksen sekä oppimisen kannalta, eli juu-
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ri niin, miten menetelmän on toivottukin olevan. Mielestäni on sekä hienoa että huolestut-

tavaa kuulla lasten kokemuksia sadun lukemisesta kotona. Ne lapset, joille satuja oli luettu 

ahkeraan, olivat erittäin tietoisia ja jopa ylpeitä siitä, että sadut oli luettu. Sen myötä he 

tiedostivat osaavansa vastata saduista esitettyihin kysymyksiin ja satuhetkistä kerrottaessa 

heidän elekielensä osoitti, että satujen lukeminen oli selkeästi ollut tärkeätä. Toisena ääri-

päänä olivat lapset, joiden kotona sadun lukeminen oli unohtunut tai jäänyt useammin kuin 

muutaman kerran. Yhteisiä satuhetkiä vanhempien kanssa selkeästi kaivattiin.  

 

Useiden tutkimusten perusteella voidaan sanoa, että suomalaisten lasten ja nuorten moti-

vaatio lukemiseen on vähentynyt huomattavasti 2000-luvulla. Samalla useat tutkimukset 

kertovat, kuinka vanhempien lukeminen lapselle tukee lapsen lukutaidon oppimista ja an-

taa lapselle lukemisen mallin. Tutkimuksista saatujen tulosten varjopuolena on, että lapsille 

lukeminen on vähentynyt ja on osittain erittäin vähäistä. (10 faktaa lukemisesta 2013.) Ku-

ten Heinonen (2001, 201-202) sanoo, tärkeintä lukuhetkessä on lukijan ja lapsen välinen 

yhteys, jolloin lukuhetkellä on edellytykset toimia onnistuneena kokemisen ja oppimisen 

hetkenä. Ja kun lukuhetki onnistuu, se herättää läheisyyttä ja yhteenkuuluvuutta lukijan ja 

lapsen välillä. Eli sen lisäksi, että sadut ja tarinat tukevat lapsen kielen kehitystä, ne toimi-

vat uskomattoman tärkeinä kokemuksina ja hetkinä lapsen ja aikuisen välillä. Vaikka välil-

lä voisi olla vaikeaa uskoa, että tietokonepeleistä kiinnostunut 6-vuotias poika nauttisi lu-

kuhetkestä vanhemman kanssa, se voikin olla aivan toisin. Seitsemän minuuttia sadulle on 

oiva menetelmä, jonka avulla päiväkodit ja koulut voivat osaltaan tukea lapsille lukemista 

ja lasten ja vanhempien yhteisiä lukuhetkiä. 

 

Lisäksi menetelmä tukee kertaamisen merkitystä osana oppimiskokemusta. Vanhan kansan 

sanonta kertaaminen on opintojen äiti pitää paikkansa edelleenkin ja mielestäni kouluun 

menevien on hyvä tiedostaa kertaamisen ja läksyjen tekemisen tärkeys. Monelle lapselle on 

kunnia-asia päästä kuljettamaan kotiin omat läksykirjat ja kerrata päivän aikana opittuja 

tietoja kotona, mutta samalla joukossa on aina niitä lapsia, jotka kokevat läksyt ja kertaa-

misen epämieluisana ”pakkopullana”. Läksyjen tekeminen vain siksi, koska läksyt pitää 

tehdä, ei ole hyvä ajatusmalli, varsinkaan jos se on sitä jo 1-2 luokkalaisen lapsen mielestä.  

 

Seitsemän minuuttia sadulle – menetelmä aloittaa osallaan lapsen taipaleen kotitehtävien 

maailmassa, mutta ei kuitenkaan luo lapselle ylimääräisiä paineita kotiin eikä teetätä lap-

sella varsinaisia läksyjä. Sadun lukeminen kotona koettiin tutkimustulosten perusteella 
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positiivisena ja mieluisana asiana, jota lapset odottavat. Vastuu sadun lukemisesta on pit-

kälti aikuisella, joten se ei tuota vasta 6-vuotiaalle lapselle varsinaista stressitekijää sadun 

lukemisen muistamisen suhteen. Sopivissa määrin lapsella on kuitenkin vastuuta siitä, että 

luetaanko satu kotona vai ei. Mikäli lapsi on kiinnostunut sadusta, voidaan olettaa, että satu 

hänelle myös luetaan. Mutta mikäli lapsi ei ole kiinnostunut, satu saattaa herkästi jäädä 

lukematta, jolloin myös sadun käsitteleminen päiväkodissa hankaloituu ja yhteisen satu-

hetken kokemus lapsen ja aikuisen välillä jää kokematta. Näiden tekijöiden myötä tutki-

mustuloksista saattoi havaita joidenkin lasten hoksanneen, että mikäli satu jää lukematta, 

eli kertaamista ei tapahdu, on asioiden muistaminen haasteellisempaa. Voisi siis kuvitella, 

että tämän menetelmän toimintaperiaatteiden myötä esikouluikäiselle saattaisi hiljalleen 

vakiintua ajatusmalli läksyjen tekemisen merkityksestä oppimiselle. 

 

Tutkimukseni tulokset eli lasten kokemukset satumenetelmästä olivat suurilta osin positii-

visia. Haastateltavissa oli toki muutama lapsi, jotka eivät menetelmästä pitäneet, mikä on 

tietenkin normaalia. Kaikki eivät voi pitää kaikesta ja jokaisella on oma tyylinsä oppia. 

Haastateltavista enemmistön ollessa kuitenkin sitä mieltä, että satumenetelmä on hyvä ja 

mieluinen, silloin voisi ajatella, että menetelmä on onnistunut tehtävässään. Tätä tietoa ei 

voi tietenkään yleistää, mutta haastateltavieni ryhmien lapset kokivat näin. Tutkimukseni 

tulosten perusteella myös muiden esiopetusryhmien kannattaisi kokeilla menetelmää osana 

toimintaansa sillä tulokset ovat olleet positiivisia niin lasten kuin esiopettajienkin mielestä.  

 

Seitsemän minuuttia sadulle – menetelmän toimintaperiaate, eli kodin ja päivähoidon/ kou-

lun yhteistyön avulla toimiva oppimismenetelmä, voisi olla jalkautettavissa myös muihin 

oppiaineisiin tai sisällöllisiin orientaatioihin. Kodin tuki oppimisen ja opiskelun polulla on 

tärkeää niin pienelle lapselle kuin vähän vanhemmallekin lapselle. Varsinkin opintietään 

aloitteleva 6-8-vuotias lapsi tarvitsee vanhempien tukea, mallia ja esimerkkiä opintojen 

alkutaipaleella. Etenkin lapsi, jolle koulunkäynti ei välttämättä ole helppoa tai mieluista, 

tarvitsee kannustusta kotoa. Esiopetuksesta tai koulusta annetut ”lapsen ja vanhemman 

yhteiset kotitehtävät” niin äidinkielessä ja matematiikassa kuin biologiassa ja uskonnossa-

kin tukevat koulun ja kodin välistä yhteistyötä sekä lapsen oppimista tuen ja kannustuksen 

ympäröimänä. Aikuisen esimerkin avulla lapsi oppii ottamaan vastuuta omista tehtävis-

tään, ymmärtää pitkäjänteisen työn ja kertaamisen merkityksen sekä oppii ehkä ajattele-

maan läksyjen tekemisen oppimisen mahdollisuutena eikä ”vain läksyjen tekemisenä”. 
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Seitsemän minuutta sadulle – menetelmästä ei ole julkaistu vielä kovin laajasti tutkimuk-

sia, enkä löytänyt yhtään tutkimusta, joka käsittelisi lasten näkökulmaa tai lasten koke-

muksia satumenetelmän toteuttamisesta. Tämän takia tutkimukseni on merkityksellinen ja 

antaa osaltaan uutta tietoa menetelmästä.   

 

Seitsemän minuuttia sadulle – menetelmästä tai vastaavista kodin ja päivähoidon/ koulun 

yhteistyön avulla toimivista oppimismenetelmistä voisi löytyä vielä laajastikin mielenkiin-

toisia jatkotutkimusaiheita. Opinnäytetyöni aihetta miettiessä Mansikan ja Mustikan päivä-

kotien johtajan sekä Mansikan päiväkodin esiopettajan kanssa pohdimme, että mielenkiin-

toista olisi tietää myös vanhempien ja esiopettajien kokemuksia satumenetelmästä ja sen 

toimivuudesta. Opinnäyteyöni olisi kasvanut liian laajaksi, mikäli myös nämä tutkimusky-

symykset olisi otettu mukaan, mutta tälle tutkimukselle voisi olla hyvää jatkoa tutkia myös 

vanhempien ja esiopettajien kokemuksia. Opinnäytetyön edetessä minua alkoi kiinnostaa, 

kuinka suuri on sadun kertaamisen merkitys salapoliisitehtäviin vastaamisessa. Lapset oli-

vat selkeästi oivaltaneet kertaamisen merkityksen tehtäviin vastaamisessa. Tätä olisi ollut 

mielenkiintoinen tutkia lasten satukansioiden avulla ja seuraamalla, keille tietty satu oli 

kotona luettu ja keille ei. Lisäksi tutkimuksen jälkeen minua jäi mietityttämään, olisivatko 

Mustikan päiväkodin lasten kokemukset ja muistikuvat menetelmästä olleet erilaiset, mikä-

li heitä olisi haastateltu myös vasta kirjan käsittelyn jälkeen, jolloin lapsilla olisi ollut ko-

konaiskuva menetelmästä ja Pyry ja Pouta saduista. Seitsemän minuuttia sadulle on uusi 

menetelmä oppimisen tueksi, joten tutkimusaiheita ja eteenpäin kehittämistä on mahdollis-

ta tehdä vielä hyvin laajassa mittakaavassa.  
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Tervehdys hyvät vanhemmat! 

 

Olen kolmannen vuoden sosionomi (AMK) -opiskelija ja suoritan kymmenen viikon työharjoittelua xxxxx 
päiväkodissa. Teen samalla opinnäytetyötä liittyen xxxxx ja xxxxx päiväkotien esiopetusryhmien käyttämään 
Seitsemän minuuttia sadulle –menetelmään.  

Opinnäytetyöni tarkoituksena on haastatella esiopetusryhmien lapsia siitä, miten he ovat kokeneet kyseisen 
satutoiminnan toteuttamisen päivähoidossa ja kotona. 

Haastattelut toteutan ryhmähaastatteluina noin 3 lapsen pienryhmissä. Kysyn lapsilta lähinnä seuraavanlai-
sia kysymyksiä kuten: mikä on ollut kivaa? mikä ei ole ollut kivaa? Lapset saavat vapaasti keskustella aihees-
ta ilman tarkkaan rajattuja kysymyksiä ja näin ollen haastattelu tulee olemaan erittäin lapsilähtöinen. Haas-
tattelut äänitetään sekä kirjoitetaan puhtaaksi ja opinnäytetyön valmistumisen jälkeen kirjatut haastattelut 
hävitetään. 

HUOM: Lasten anonyymius tulee säilymään, sillä opinnäytetyössäni en tule mainitsemaan päiväkoteja, 
joissa opinnäytetyötä olen tehnyt. 

Nyt pyydänkin teiltä vanhemmilta lupaa siihen, saako lastanne haastatella opinnäytetyötäni varten? Seit-
semän minuuttia sadulle on uusi ja tärkeä kielen kehityksen tueksi tarkoitettu menetelmä, joten tutkimus-
tieto siihen liittyen on arvokasta tietoa!  

Mikäli asiasta on jotain kysyttävää tai tarkennettavaa, minulle voi vapaasti lähettää sähköpostia osoittee-
seen xxxxxxxxx@cou.fi tai tiedustella puhelimitse päiväkodin kautta (xxx xxxx xxx) 

 

Palautathan alla olevan vastauslomakkeen päiväkotiin viim. 31.3.2013 KIITOS! 

 

Reetta Olkkonen 
Centria ammattikorkeakoulu 
sosiaalialan koulutusohjelma 
 

 

 

Lapsen nimi: ___________________________________ 

            KYLLÄ, lastani saa haastatella opinnäytetyötä varten 
 
            EI, lastani ei saa haastatella opinnäytetyötä varten 
 

Vanhemman allekirjoitus: ________________________________________ 

 

Palauta tämä päiväkotiin viim. 31.3.2013 KIITOS VASTAUKSESTANNE! 

 

 

 

mailto:xxxxxxxxx@cou.fi
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LAPSIHAASTATTELUKYSYMYKSET/ TUKIKYSYMYKSET/ TEEMAHAASTATTELURUNKO

      

     Reetta Olkkonen 

     Opinnäytetyö 

     Toukokuu 2013 

 

1. Minkälaisia ja nimisiä hahmoja näissä saduissa on seikkaillut? (Seitsemän minuut-

tia sadulle – kirja tukena) 

 Mitä saduissa on tapahtunut? Mikä Mario Netti on? 

 Mikä on ollut saduissa parasta? 

 Missä satuja on luettu? 

 

2. Teille on annettu satu kotiin aina kerran viikossa. Miksi satu on annettu aina ko-

tiin? Onko teille luettu sadut kotona? Kuka on lukenut? 

 Miltä se on tuntunut? 

 Mitä, jos sadun lukeminen on joskus unohtunut? (Miltä se on tuntunut?) 

 

3. Päiväkodissa satu on luettu uudelleen. Kertokaa siitä? 

 Mitä tehtäviä päiväkodissa on tehty Pyry ja Pouta sadun lukemisen jäl-

keen? 

 Millaisia tehtävät ovat olleet? (Kivoja vai tylsiä?) 

 Onko ollut jotain tehtäviä, mistä ette ole tykänneet? 

 Onko ollut jotain tehtäviä, joista olette erityisesti tykänneet? 

 


